REFLEKSJA DUCHOWA, TYDZIEŃ I
Kluczowe Slowa: Głoś, Pokutuj, Uwierz

Zachęcamy do zagłębienia się w Słowo niedzielnych czytań przez najbliższe cztery
tygodnie, w ramach przygotowań do Chicago Faith Congres, który odbędzie się 10
lutego 2018 roku. Zarejestruj się już dziś na Chicago Faith Congress. Zaproś innych do
wspólnej podróży umożliwiającej pogłębienie własnej wiary!
Angażując się w te cotygodniowe refleksje, rozpoczniesz proces duchowego
przygotowania się do odnowienia i ponownego rozpoczęcia swojej duchowej
formacji wiary. Podczas kongresu będziesz miał możliwość wzmocnić swoją formację
katechetyczną aby móc efektywniej przewodzić, formować i towarzyszyć innym podczas
ich życiowej drogi formacji duchowej jako uczniów Chrystusa i członków Jego Kościoła.

CZYTANIE NIEDZIELNE
Trzecia niedziela zwykła
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Jezus przyszedł do Galilei, głosząc ewangelię Boga:
“Oto czas spełnienia, królestwo Boże jest blisko”.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Jan 1:14-15

Moment ciszy
Reflekcja

Kiedy przygotowujemy się duchowo do Chicago Faith Congress, rozważmy i weźmy
sobie do serca Słowo, które jest przewodnikiem i zarówno kierunkowskazem dla naszej
posługi jako katecheci. Zastanówmy sie w ciszy i skupieniu odpowiadając samemu sobie
na poniższe pytania:
• W jaki sposób głoszę ewangelię w swojej posłudze jako katecheta? “Czy moja
postawa odzwierciedla poparcie dla inicjatywy „Odnów swój Kościół”? Czy moje
przywództwo duchowe jest inspiracją nawrócenia dla innych?
• W jaki sposób czerpię nadzieję z królestwa Bożego? Czy ja jestem drogowskazem
nadziei prowadzącym innych do Jezusa?
• W tym tygodniu Jezus rozpoczyna Ewangelię Marka od wezwania do pokuty i
nawrócenia, tj. przedstawia nam nowy sposób na życie ziemskie. W jaki sposób to
może cię zmotywować do ponownego rozpoczęcia podróży duchowej, która umocni
twoją wiarę i posługę katechetyczną?

Módl się słowami Świętego Franciszka z Asyżu
Panie, uczyń mnie narzędziem twojego pokoju.
Gdzie jest nienawiść, pozwól mi zasiać miłość;
gdzie jest konflikt, przebaczenie;
gdzie jest wątpliwość, wiarę;
gdzie jest rozpacz, nadzieję;
gdzie jest ciemność, światło;
i gdzie jest smutek, radość.

