Spotkanie „Mężczyzna który kocha”
Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się. Niech wszystko u Was dzieje się w
miłości! (1 Kor 16,13-14)
Mężowie miłujcie żony jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zao samego siebie. (Ef 5,25)
Jak Ojciec Mnie umiłował, tak i Ja was umiłowałem. (J 15,9)

1.
Czy ludzie patrząc na ciebie dostrzegają twoją miłośd do Jezusa? Dlaczego tak?
Dlaczego nie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.
„Boga kochamy tak bardzo, jak osobę, którą lubimy najmniej”. Czy zgadzasz się z
tym stwierdzeniem? Dlaczego?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3.
Czy i jak wyrażasz swoją miłośd najbliższym? Uzasadnij odpowiedź.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadania:
1. Bądź mężczyzną, który hojnie dzieli się tym, co ma. Składaj dziesięcinę ze swoich
dochodów, opiekuj się ubogimi, wspieraj Kościół.
2. Bądź mężczyzną, który okazuje miłośd swoim najbliższym. Napisz list wyrażający
miłośd żonie, rodzicom, dzieciom. Podejmij postanowienie wyrażania tej miłości
do kooca życia.
3. Bądź mężczyzną, który kocha swoich wrogów. Módl się za nich, i proś Boga, by
miłował ich poprzez ciebie.
Zadania z grudnia:

1. Bądź mężczyzną, który czerpie siłą z Boga. Weź na siebie odpowiedzialnośd za swoje życie –
także przeszłe. Nie obwiniaj innych za swoje porażki. Jesteś tu z powodu własnych czynów i
wyborów. Teraz z Bożą pomocą podejmuj lepsze wybory.
2. Bądź mężczyzną czystego serca. Staw czoło żądzy, zapraszając Chrystusa w sam środek swojej
walki z pokusą.
3. Bądź mężczyzną, który służy innym. Napisz na kartce „Nie jestem pępkiem świata” i powieś
sobie w widocznym miejscu. Postaraj się żyd na co dzieo w postawie ofiary i służby.
Dziękczynienie za ochronę Św. Józefa
Boże, nieskooczenie dobry, który stworzyłeś wszystko poprzez Swoją miłośd i władasz światem w swej
niewysłowionej opatrzności, z głębi serca dziękujemy Ci za Twe niezliczone łaski, które nam dajesz, a
szczególnie za przywilej przyjęcia Św. Józefa za naszego patrona i orędownika, który z miłością
troszczy się o nasze dobro. Z pomocą Twej łaski we wszystkim naśladując św. Józefa pragniemy
okazad się godnymi Twojej przychylności. Obyśmy byli godni nazywad się dziedmi Boga, bradmi
Chrystusa i synami Maryi. Amen.

