REFLEKSJA DUCHOWA, TYDZIEŃ CZWARTY
Kluczowe słowa: Miłosierdzie, Ukojenie, Świadectwo

Witajcie ponownie. Angażując się w te cotygodniowe refleksje, przygotowałeś się do
duchowej odnowy, która zapoczątkowała się podczas Kongresu. Dzięki temu twoja
formacja katechetyczna stała się silniejsza i umocniona przez Ducha Świętego.
Jeśli chcesz kontynuować to doświadczenie, przygotowujemy tobie bogatą ofertę
spotkań formacyjnych. Bądż w stałym kontakcie z nami.

NIEDZIELNE SŁOWO
Szósta niedziela zwykła
11 lutego 2018 r

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak
że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w
miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
Ewangelia Św. Marka 1:45

Moment ciszy
Refleksja

W tym fragmencie przeczytanej ewangelii spotykamy Jezusa, który uzdrowienia
trędowatego. Poruszony z litością, Jezus wyciągnął rękę, aby uzdrowić. Mężczyzna nie
posłuchawszy prośby Jezusa aby nikomu nie mówił o swoim cudownym uzdrowieniu,
opowiada nie tylko o czynnie ale o samym Jezusie.
Jezus wycofuje się na pustkowie aby odnależć spokój wewnętrzny i odpocząć. Jednak
ludzie rozpoczęli poszukiwania Jezusa wszędzie.
• Przypomnij sobie czas, kiedy bardzo potrzebowałeś pomocy i wsparcia w posłudze
katechetycznej?
Czy wtedy prosiłeś Jezusa aby pomógł ci w tej sytuacji? Kogo Jezus posłał, aby ci
służył? Gdzie idziesz szukać ukojenia, gdy czujesz się przytłoczony?
• Kiedy doświadczyłeś radości z posługi katechetycznej? Przypomnij sobie zapierający
dech w piersiach moment, który skłonił cię do podzielenia się tym doświadczeniem z
innymi? W jaki sposób pomagasz innym rozpoznać obecność Jezusa w ich codziennym życiu?
• W jaki sposób świadczysz o Jezusie Chrystusie dla innych? Co sprawia, że twoje
świadectwo jest wiarygodne? Jakich porad udzielasz innym podczas wędrówki wiary?
• W jaki sposób Kongres pomógł Ci w rozwoju twojej wiary? W jaki sposób pomożesz
innym w kontynuacji wędrówki w wierze?

Modlitwa

O, błogosławiony Jezu, daj mi spokój duszy. Niech we mnie króluje twój potężny spokój.
Zarządzaj mną, Królu łagodności, Królu Pokoju.
Św. Jan od Krzyża

