REFLEKSJA DUCHOWA, TYDZIEŃ TRZECI
Kluczowe słowa: Cel w duszpasterstwie katechetycznym, Misja,
Powołanie

Czy zaprosiłeś innych na Kongres Wiary?
Ciągle jest możliwość, aby się zarejestrować i zaprosić innych, aby wspólnie z tobą
rozpoczęli lub ugruntowali swoją wiarę!
Niech Duch Święty oświeca nas, przygotowujących się do wznowienia jak również
umocnienia naszej formacji wiary na Kongresie Wiary w Chicago.
Jesteśmy wspólnotą katechetyczną, która poprzez swoje posłannictwo jest zobowiązana
do pomocy w inicjatywie Archidiecezji Chicago” Odnów mój kościół”

NIEDZIELNE SŁOWO
Piąta niedziela zwykła
4 lutego 2018 r

“Powiedział im: “Idźmy do pobliskich wiosek, abym mógł tam głosić, w
tym celu przyszedłem”.
Ewangelia Św. Marka 1: 38

Moment ciszy
Refleksja

Jako uczniowie podążamy za Jezusem, aby formować innych uczniów Jezusa.
Jezus jest naszym przewodnikiem w tej wędrówce.
Jako współcześni apostołowie jesteśmy proszeni o to aby katechizować ewengelizując
nowe pokolenia uczniów Jezusa.
Jezus nas posłał. Podziękujmy Jezusowi, że był przed nami i jest dla nas wzorem do
naśladowania.
• Co jest celem twojej posługi katechetycznej? Czy w centrum tej posługi jest Jezus
Chrystus i głoszenie ewangelii?
• Jezus nie pozostał w swojej strefie komfortu. W jaki sposób ty opuszczasz tą
wygodną tobie strefę co umożliwia ci otworzenie się na pomoc innym aby mogli
doświadczyć Jezusa?
• Czy jesteś gotów podążać za Jezusem z otwartością na dalszy rozwój duchowy, który
zapoczątkowany został podczas Kongresu Wiary? Czy będziesz pielęgnował ducha
misyjnego jako drogowskazu na dalszy rozwój swojej wiary i duszpasterstwa
katechetycznego?

Modlitwa

Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu.
Wszędzie tam, dokąd pójdę,
napełnij moją duszę
Twoim Duchem i Twoim życiem.
Stań się Panem mojego istnienia
w sposób tak całkowity,
by całe moje życie
promieniowało Twoim życiem.
Aby każda dusza, do której się zbliżam,
mogła odczuwać Twoją obecność
we mnie.
Aby patrząc na mnie, nie widziała mnie,
ale Ciebie we mnie.
Pozostań we mnie.
Dzięki temu będę jaśnieć Twoim blaskiem
i będę mogła stać się światłem dla innych.
Święta Teresa z Kalkuty

