Spotkanie „Mężczyzna zmienia świat” – czerwiec 2011

Grupa 1

„Wtedy Jezus zbliżył się i oznajmił im: Została Mi dana wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie
więc i czyocie uczniów wśród wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego. Uczcie ich zachowywad wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni aż do kooca świata” (Mt 28, 18-20)

1. Jezus liczy na ciebie. Czy jesteś gotowy?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Czy zaprosiłeś kiedyś kogoś do relacji z Jezusem? Czy masz zamiar to zrobid? Kiedy?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Jaki zamysł wobec ciebie i co do świata ma - twoim zdaniem - Bóg? Jak możesz
przyczynid się do jego urzeczywistnienia?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadania
1. Bądź mężczyzną, który uosabia Chrystusa. Spędzaj wiele czasu z Jezusem, czytając
Ewangelię. Zastanów się, co było istotą Jego męskości? Wypisz męskie cechy, które
miał Jezus i proś Go, by pomógł Ci uczynid je swoimi.
2. Bądź mężczyzną, który na co dzieo kieruje się Bożą wizją świata i kształtuje swoje
życie w zgodzie z wolą Chrystusa. Żyj po Bożemu, żyj z pasją!
3. Bądź mężczyzną, który zmienia świat, skupiając się na pojedynczych osobach.
Sporządź listę swoich znajomych, którzy nie znają Jezusa, zacznij się za nich modlid i
wreszcie powiedz im o Jezusie.
Zadania z maja:
1. Bądź mężczyzną, który z całej siły dąży do świętości. Proś Boga o łaskę świętości.
2. Pracuj nad swoją pobożnością. Zastanów się, do jakich praktyk religijnych wzywa Cię
Bóg, zacznij je z poświęceniem wypełniad.
Módl się i kochaj. Świat potrzebuje wiedzied, że miłujesz Ojca, a żeby tak się stało
musisz byd wzorem modlitwy i miłości. Wdrażaj to w swoim życiu!
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.

