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Aleluja! MIR VAMA!
Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta!
Zašto tražite živoga među mrtvima?!
Sretan Uskrs, želi vam
Mjesno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda
bl. M. M. Terezije Scherer Đakovo

Uz Godinu vjere
Iz Katekizma Katoličke Crkve
VJERUJEM U USKRSNUĆE TIJELA
989 ...Čvrsto vjerujemo i čvrsto se nadamo, da će, kao što
je Krist zaista uskrsnuo od mrtvih te živi zauvijek, isto
tako pravednici poslije smrti zauvijek živjeti s uskrslim
Kristom, i da će ih on uskrisiti u posljednji dan. Kao
što je bilo njegovo, tako će i naše uskrsnuće biti djelo
Presvetog Trojstva: Ako li Duh Onoga koji uskrisi
Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi
Krista od mrtvih, oživjet će i smrtna tijela vaša po
Duhu svome koji prebiva u vama (Rim 8, 11).
990 Izričaj tijelo (doslovno put, meso) označuje čovjeka u
stanju slabosti i smrtnosti. Uskrsnuće tijela znači da
poslije smrti neće živjeti samo duša, nego da će i naša
smrtna tijela oživjeti (Rim 8, 11).
991 Vjerovanje u uskrsnuće mrtvih bilo je bitna
sastojnica kršćanske vjere od početka. Uvjerenje je
kršćana: uskrsnuće mrtvih; vjerujući to, jesmo ( to što
jesmo): (…) kako neki među vama govore da nema
uskrsnuća mrtvih? Ako nema uskrsnuća mrtvih, ni
Krist nije uskrsnuo! Ako pak Krist nije uskrsnuo,
uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera
vaša. (…) Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina
usnuluh (1 Kor 15, 12-14.20).

ISUS JE ŽIV! Aleluja!

Sveti Franjo Asiški –
kršćanin uskrsne vjere
Govoriti o uskrsnoj vjeri znači govoriti o cjelovitom
kršćanstvu, a u središtu kršćanstva je otajstvo križa i
uskrsnuća Gospodinova.
Bez otajstva križa i uskrsnuća kršćanstvo bi bilo svedeno
na puku filozofiju života ili samo na ideologiju. Franjin život
jasno pokazuje da je kršćanstvo vjera cjeline i ne može se
uzimati samo ono što pojedincima ili pojedinim razdobljima
odgovara.
Gospodin Isus Krist nije bio samo suputnikom na
životnom putu ljudi. On je raspet na križu i sveti znakovi
raspeća obilježavaju njegovo proslavljeno tijelo. On je
zauvijek i proslavljeni Gospodin, kako svjedoči sv. Pavao:
Isusa kojega vi razapeste Bog učini i Gospodinom i Kristom
(Dj 2, 36).
Sveti Franjo, koga je Crkva spravom proglasila Drugim
Kristom, prihvaćao je cjelovitost kršćanske vjere i kao takav
bio je u potpunosti vjernik utjelovljenja, muke, smrti i
uskrsnuća.
Isus Krist u koga Franjo vjeruje, u kojemu i po kojemu
živi je raspeti i živi uskrsli Krist.
Sav Franjin život ukorijenjen je u snagu Isusa Krista, kao
Spasitelja i Gospodina.
Kada se klanja uskrslome Kristu Franjo pred očima ima
križ i svete biljege muke. To svjedoči u svojoj Oporuci, kao
svoje najdragocjenije iskustvo vjere: I Gospodin mi dade
toliku vjeru, da sam jednostavno molio i govorio: Klanjamo
ti se , Gospodine Isuse Kriste, po svim crkvama tvojim koje
su po cijelom svijetu, i blagoslivljamo te jer si po svome
svetom križu svijet otkupio.
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Duhovne vježbe u svakodnevici
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Uvođenje u program Što sve dobivaš dok čitaš psalme?!
Ako Gospodin kuće ne gradi,
uzalud se muče graditelji
Naša su vrata vjera koja kuću gradi
Psalmi - molitva Crkve i osobna
molitva
Časoslov u župnoj i obiteljskoj
zajednici
Živjeti u Istini

09. VI.

Dan zajedničkog života

NEDJELJA :

Na svakom susretu biti će i
praktične vježbe kao prilog uvođenju u molitvu
Časoslova naroda Božjega
Voditeljice: s. Karmela Dominković i
s. Kristijana Kolić
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I ti si pozvan
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