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PONIEDZIAŁEK

BÓG, ŹRÓDŁO NASZEJ UFNOŚCI
SŁOWO BOŻE

1 Kor 3,6
1 Kor 3,7
Mk 4,26-27
Gal 2,19-20

Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost.
Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg.
Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa,
we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak.
…razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we
mnie Chrystus.

MAXIMUM ILLUD

«Niech misjonarz przystępuje z ufnością do wypełnienia swojego zadania, całą swą nadzieję pokładając w Bogu. […] Tylko sam Bóg przenika dusze, by i umysły oświecić blaskiem prawdy […]. Dlatego, jeżeli Pan nie wesprze sługi, próżne będą jego wysiłki».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«Ci, którzy są włączeni w Kościół katolicki, powinni czuć się uprzywilejowani, a przez to bardziej
zobowiązani do dawania świadectwa wiary i życia chrześcijańskiego jako służby braciom i należnej
odpowiedzi Bogu, pamiętając, że „swój uprzywilejowany stan zawdzięczają nie własnym zasługom, lecz szczególnej łasce Chrystusa”» (RM 11 – Jan Paweł II).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«Dzięki wierze znalazłem fundament moich marzeń i siłę, by je zrealizować» (Światowy Dzień Misyjny 2018).
«Wiara jest bowiem w istocie darem Boga, a nie owocem prozelityzmu; rozwija się jednak dzięki
wierze i miłosierdziu osób niosących Ewangelię, które są świadkami Chrystusa» (Światowy Dzień
Misyjny 2016).

MYŚL SALEZJAŃSKA

W pracy nad zbawieniem młodzieży, salezjanin doświadcza ojcowskiej dobroci Boga i ożywia nieustannie swoje działanie Jego obecnością: „Beze mnie nic nie możecie uczynić”.
Konst. 12

PRZEMYŚLEĆ / PODZIELIĆ SIĘ / PRAKTYKOWAĆ
•

•
•
•

Zrób listę łask, które w ostatnim czasie otrzymałeś jako osoba i jako wspólnota, za które czujesz
potrzebę szczególnej wdzięczności Bogu.
Co możesz zrobić jako osoba i jako wspólnota, aby okazać wdzięczność Bogu, który sprawił, że
twoja praca jest owocna?
Ułóż modlitwę wdzięczności. Odmówcie ją razem jako grupa.
Pomódl się za wstawiennictwem św. Juana Diego Cuauhtlatoatzina, wizjonera z Guadalupe, aby
w ochrzczonych wzrastała miłość do Maryi i do Jej Syna, Jezusa.
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