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Najpełniejszym spotkaniem na modlitwie jest bez wątpienia Ołtarz
Eucharystyczny. Jako małżeństwo mamy celebrować Ofiarę
Chrystusa, być Jedno z Nim poprzez Komunię św. Na ołtarz
przynosimy ofiary naszego codziennego życia. i prosimy o
błogosławieństwo na cały nadchodzący tydzień. Również do
sanktuarium domowego przynosimy nasze trudy, ofiary, miłość
której się codziennie uczymy. Ten ołtarz pokazuje nam, co jest
najważniejsze i skupia nasz wzrok na Bogu a nie na sobie samym. 

Stół – jako miejsce posiłku, ale też spotkania. Dziś każdy żyje
swoim rytmem i nasze rytmy dnia często nie stykają z sobą.
Wtedy zanika relacja, bo nie uczestniczymy nawzajem w
swoim życiu.  Ołtarz  - tu możemy przysiąść, zatrzymać się
przy sobie nawzajem, przy swoich sprawach. Gromadzimy
się, aby nie tylko zjeść posiłek,  ale by porozmawiać, aby
dzielić się radościami i troskami danego dnia. 

Ołtarz łoża małżeńskiego, gdzie dokonuje się zjednoczenie
małżonków, którego zapragnął sam Bóg. Mąż i żona uczestniczą w
mocy stwórczej Boga, otwierając się za każdym razem na
możliwość przyjęcia nowego życia. Jest to KOMUNIA OSÓB.  Ze
względu na podstawową rolę tego aktu sypialnia staje się
ołtarzem. Sypialnia powinna być miejscem, do którego nie ma
wstępu każdy, gdzie dzieci nie mogą szaleć, rozrzucać swoich
zabawek, muszą czuć, że jest przestrzeń która nie należy do nich. 



 Pomyślcie ...  i uczyńcie to konkretną
praktyką życia
> Jakie jest nasze podejście pod Eucharystii?
Co mamy wypraktykowane?  Co trzeba
zmienić?
> Jak wygląda nasza modlitw w sanktuarium
domowym? Co musielibyśmy dodać, do naszej
modlitwy w sanktuarium domowym? 
> Czy praktykujemy wkłady do kapitału łask?

> Jak możemy pielęgnować nasze więzi
rodzinne w codzienności? Co zrobimy?
> Co chcielibyśmy wypraktykować w
naszym spotkaniu przy stole?
> Jak będziemy realizować naszą
"kawiarenkę domową"? 

 

>  Czy jest coś o czym powinniśmy otwarcie
i szczerze porozmawiać?
> Czy chcielibyśmy o coś prosić siebie
nawzajem? czy mamy dla siebie czas? 
> Czy pielęgnujemy w sposób właściwy ten
obszar naszego życia i daru z siebie?   
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