Spotkanie „Wzrastając w mądrości”
Głosimy wprawdzie mądrośd, lecz wśród dojrzałych duchowo. Nie jest to jednak mądrośd zgodna z
pojęciami tego świata, lub jego władców, którzy przemijają. Głosimy bowiem mądrośd Bożą pełną tajemnic
i ukrytą, którą Bóg już przed wiekami przeznaczył ku naszej chwale. (1Kor 2,6-7)

1.

Czym jest mądrośd? Co odróżnia mądrośd Bożą od mądrości światowej?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.
Czy (i w jaki sposób) czujesz się wezwany przez Boga do wzrastania w mądrości?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.
Zastanów się nad stwierdzeniem: „Wszystko, co nie jest dane, jest stracone”.
Zgadzasz się z tym, czy nie? Dlaczego?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadania:
1. Rozwijaj w sobie dar mądrości. Patrz na życie oczami Boga. Przeczytaj 2 rozdział listu
do Filipian i postaraj się żyd według zaleceo św. Pawła
2. Okazuj posłuszeostwo. Zacznij codziennie pytad Boga, czego od ciebie oczekuje.
Bezwarunkowo wypełniaj, co usłyszałeś w odpowiedzi.
3. Zabiegaj o to, by podobad się Bogu. Nie daj się złapad w pułapkę uzależnienia od
opinii innych.
Zadania z lutego:
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.
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.

