Bractwo Świętego Pawła
I spotkanie (które już była, ale jest do odsłuchania)
20 marca o 17:33 ·

Szanowni!
Wczoraj mieliśmy okazję pierwszy raz spotkać się w ramach live chatu. Bardzo ciekawe
doświadczenie. Jeśli nie mogliście być z nami wczoraj to zapraszamy do nadrobienia
- https://www.youtube.com/watch?v=XSCwiUzcIsM
Koniecznie zaznaczcie subskrybcje na naszym kanale YouTube. Kolejny Live chat w
najbliższy wtorek. Najważniejsze informację znajdziecie tu: http://tiny.cc/ix6mlz
W odcinku 1 poruszyliśmy tematy:
- Duchowe przeżywanie eucharystii?
- Wstawać, siadać czy klękać? A może mszę oglądać jak zwykły film, w ramach którego
podejmuje tylko refleksję na „jakiś” temat?
- Jak przygotować się do przeżywania mszy św. w takiej formie?
- Jak przyjąć duchową komunię świętą? Czy są jakieś specjalne zasady?
- Jak zachęcić dzieci do uczestnictwa w transmisji mszy św.? Jak je przygotować, żeby nie
potraktowały Eucharystii jako „spektaklu” czy „bajki”?
- Niektóre parafie zamykają Kościoły w czasie nabożeństw. Wierni nie mają możliwości
uczestniczenia w nich. Co o tym sądzicie? Czy taki „pobożnościowy” post od praktyk
religijnych, może paradoksalnie pomóc nam wzrastać w wierze?
- Czy w naszej diecezji zasada 50 osób na pojedynczej mszy świętej jest respektowana?
Czy rzeczywiście wierni i proboszczowie podeszli do tej prośby odpowiedzialnie?
- Czy Kościół przez duże „K” jest gotowy na taką zmianę współpracy z
wiernymi/duszpasterstwa? Jak w tej sytuacji czują się kapłani?
- Czy jest jakiś konkretny pomysł, materiały dla dzieci przygotowujących się do komunii św.,
młodzieży przygotowującej się do bierzmowania? Czy inne formy parafii 4.0?
- Jak osoby starsze, które znajdują się na bezwzględnej kwarantannie mogą przystąpić do
sakramentu pokuty i pojednania?
- Jak w tej sytuacji wygląda praktyka Chrztu świętego? Zwłaszcza w sytuacji zagrożenia
życia?
- Wypowiedzi duchownych, celebrytów, środowisk prawicowych i innych wiernych na temat
komunii świętej „na kolanach i do ust” staje w opozycji z wypowiedziami episkopatu i bp
ordynariuszy w diecezjach?
- Kwarantanna zapewne zostanie przedłużona. Jak w tym roku będziemy przeżywali Triduum
Paschalne?
- Czy uczestniczenie w formie transmisji online pozwoli nam przeżyć te najświętsze dni we
właściwy sposób?
- Co ze święconką - ?
- Procesji rezurekcyjnych będzie kilka?

