REFLEKSJA DUCHOWA, TYDZIEŃ II
Kluczowe Słowa: Zdziwienie, Nowe nauczanie, Autorytet

Witajcie ponownie. Niedzielna ewangelia z tego tygodnia potwierdza, że my katecheci
spotykamy się z Jezusem jako nauczycielem i katechetą. Te spotkania zobowiązują nas
do refleksji w jaki sposób odwzoruwujemy zachowania podobne do zachowań Chrystusa,
będąc świadkiem dla innych poprzez naszą posługę katechetyczną.
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
Czwarta niedziela zwykła
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“Ludzie byli zdziwieni jego nauczaniem, bo nauczał ich jak tych, którzy
mają władzę, a nie jak uczonych w Piśmie“
Mk 1:22

Moment ciszy
Refleksja

Przechodzimy przez życie dzieląc naszą codzienną wędrówkę z innymi ludżmi. Czy ludzie
podczas kontaktu z tobą są zdziwieni twoim zachowaniem, twoim stylem rozmowy,
samym tobą? Słowo „Zdumienie„ w słowniku jest zdefiniowane jako stan osoby
odczuwającej wielkie zdziwienie.
• Zamknij na chwilę oczy. Przenieś się w czasie. Wyobraż sobie, że widzisz
nauczającego Jezusa i ty jesteś uczestnikiem tego zgromadzenia. Słyszysz
słowa Jezusa.
• Nagle, tłum się przesuwa pociągając ciebie za sobą i w pewnym momencie
spostrzegaż, że stoisz przed Jezusem? Co czujesz? Co chciałbyś
powiedzieć Jezusowi?
• Kiedy katechezujesz, czy jesteś jednym z naśladowców Jezusa, który stara się pomóc
innych spotkać Jezusa na swopjej drodze życia?

Módl się słowami Świętej Teresy z Avila

Chrystus nie ma teraz ciała oprócz ciebie. Żadnych rąk, żadnych stóp na ziemi, ale twoich.
Twoje są oczy, przez które patrzy na świat ze współczuciem. Twoje są stopy, którymi
idzie, aby czynić dobro. Twoje są ręcei, którymi błogosławi cały świat. Twoje są ręce,
twoje są stopy, twoje są oczy, ty jesteś jego ciałem. Chrystus nie ma teraz ciała na
ziemi, ale twoje.

