SPOTYKAJĄC
JEZUSA

Czas na dzielenie się swoją wiarą

Adwent i Boże Narodzenie – materiały
modlitewne
„Gdy ewangelizator wychodzi
z modlitwy, serce jego staje się
bardziej hojne, wyzwolił się bowiem
od wyizolowanej zamkniętej
świadomości i pragnie czynić
dobro oraz dzielić życie z innymi”
– Papież Franciszek
Radość Ewangelii p. 282
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MEDYTACJE NAD NIEDZIELNĄ
EWANGELIĄ
Podczas każdej Mszy św. głoszone jest Słowo Boże. W miarę upływu lat coraz bardziej oswajamy
się z treścią tych czytań. Czasem aż do tego stopnia, że nie słyszymy już w nich przemawiającego
do nas Boga. Czas przezaczony na refleksję nad niedzielnymi lub codziennymi czytaniami jest
częstą praktyką, która może pomóc nam wzrastać w wierze, jako jednostkom i jako wspólnocie.
Ksiądz James McIlhone, badacz Pisma Świętego, były dyrektor Biura Formacji Biblijnej,
przygotował pytania pomocne w refleksji nad niedzielnymi czytaniami. Ich zadaniem jest
zaangażować Cię, tak byś poczuł się zaproszony do podjęcia refleksji nad swoim życiem, nad
tym, gdzie Jezus znajduje się w Twoim życiu, a także do rozwoju wewnętrznego jako Jego uczeń.
Pytania te są okazją do zastanowienia się nad czytaniem Ewangelii i dzielenia się tym, co Bóg mówi
do Ciebie i jak działa w Twoim życiu.
Z materiałów tych może korzystać indywidualna osoba lub cała grupa. Osoby posiłkujące się nimi
powinny rozważyć zapisywanie swoich odpowiedzi lub dzielenie się swoimi przemyśleniami ze
znajomym lub z członkami rodziny. Dla grup pytania te mogą służyć jako doskonały pretekst do
dzielenia się wiarą, dając możliwośc dzielenia się tym, jak Bóg działa w naszym życiu.

Przygotowanie
• Rozpocznij od wyciszenia się lub swojej grupy. Pozwólcie sobie na chwilę ciszy, aby skupić się na
doświadczeniu modlitwy.
• Rozpocznij od modlitwy własnymi słowami. Możesz zaprosić Ducha Świętego, aby przyszedł
i stanął pośród Was.
• Przeczytaj głośno fragment Pisma Świętego. Jeśli jesteście w grupie, poproś kogoś
o przeczytanie go wszystkim.
• Przejdź do dzielenia się wiarą, czytając głośno pytania. Nie ma znaczenia, nad którym pytaniem
zdecydujesz się zatrzymać dłużej. Możesz skorzystać z wszystkich trzech lub odkryć, że tylko
jedno pytanie jest do omówienia. Niech Duch Święty prowadzi Twoje serce i przewodniczy
Waszemu dialogowi.
• Zamknij spotkanie modlitwą, która podsumuje myśli wyrażone podczas dyskusji lub podczas
osobistej modlitewnej refleksji.
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PYTANIA DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
I REFLEKSJI NAD NIĄ
Adwent 2018
Pierwsza niedziela Adwentu – 2 grudnia 2018
Łukasz 21, 25-28; 34-36
a. Gdybyś wiedział, że Chrystus powróci jutro, jakie zmiany byłyby konieczne do wprowadzenia
w Twoim życiu?
b. Jakie znaki w dzisiejszym świecie mogą wskazywać, że Pan nadchodzi? Jak na nie reagujesz?
c. Jakie lęki doświadczone przez Ciebie w życiu sprawiły, że stałeś się ospały, szczególnie
w stosunku do bliźnich?

Druga niedziela Adwentu – 9 grudnia 2018
Łukasz 3, 1-6
a. Jak możesz przygotować drogę Panu do swojego życia w tym Adwencie?
b. Jakie wyboje na drodze w Twoim świecie wymagają wygładzenia?
c. Jak możesz głosić „zbawienie Boże”?

Trzecia niedziela Adwentu – 16 grudnia 2018
Łukasz 3, 10-18
a. W jaki sposób Pismo Święte prowadzi Cię do robienia różnych rzeczy w Twoim życiu?
b. Czy zapytałeś Jezusa: „Co mam zrobić?” Jak myślisz, jaka będzie Jego odpowiedź?
c. Co zrobiłeś, aby zachęcić innych do przyjęcia Dobrej Nowiny?

Czwarta niedziela Adwentu – 23 grudnia 2018
Łukasz 1, 39-45
a. Co Duch Święty objawił Ci w ostatnim tygodniu?
b. Czy z chęcią i entuzjazmem słuchasz Słowa Bożego i wprowadzasz je w życie?
c. Czy przekonanie, że to, co zostało zaplanowane dla Ciebie przez Boga, spełni się, ma wpływ na
Twoje życie?

Boże Narodzenie 2018–2019
Święto Bożego Narodzenia – 25 grudnia 2018
Łukasz 2, 1-14
a. Czy okoliczności narodzin Jezusa mówią Ci, kim On jest dla Ciebie?
b. Jakie „dobre nowiny” Bóg ogłosił Ci niedawno? W jaki sposób zostało to ogłoszone?
c. Czy Boża łaska przyniosła Ci pokój?
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Uroczystość Świętej Rodziny – 30 grudnia 2018
Łukasz 2,41-52
a. Jak myślisz, jakie uczucia pojawiły się u Maryi i Józefa, kiedy zdali sobie sprawę, że Jezusa nie
było z nimi?
b. Kiedy Maryja i Józef powrócili do Jerozolimy i ostatecznie znaleźli Jezusa, jakie emocje
zdominowały ich dialog?
c. Co ten tekst mówi nam o życiu rodzinnym, o byciu rodzicem?

Święto Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia 2019
Łukasz 2,16-21
a. Do jakich dojdziesz wniosków, kiedy zastanowisz się nad tym, co Bóg uczynił dla Ciebie przez
wydarzenia, dzieła, które zrealizował posługując się Tobą?
b. Jak przekazujesz innym to, co Bóg dokonuje w Twoim życiu?
c. Anioł wybrał imię Jezusa, aby zaprezentować, kim On był. W jaki sposób Twoje imię wskazuje na
to, kim jesteś i co masz do zrobienia?

Święto Objawienia Pańskiego – 6 stycznia 2019
Mateusz 2,1-12
a. Jaką „gwiazdę” dał ci Bóg, aby prowadziła Cię po Jego myśli?
b. Co robisz, gdy ta gwiazda znika?
c. Jakie dary przynosisz Bogu, w odpowiedzi za wszystko, co Bóg dla Ciebie zrobił?

Chrzest Pański – 13 stycznia 2019
Łukasz 3, 15-16; 21-22
a. Co napełnia Cię niespokojnym oczekiwaniem?
b. Jaką funkcję spełnia modlitwa w Twoim życiu? Czy sprzyja głębszej relacji z Bogiem? W jaki
sposób?
c. Gdyby z nieba dał się słyszeć głos mówiący o Tobie, co by on powiedział?
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