CZERWIEC 2018
ŁASKA POTWIERDZONA ZNAKAMI
Pozostali tam dość długi czas i nauczali odważnie, ufni w Pana, który potwierdzał słowo
swej łaski cudami i znakami, dokonywanymi przez ich ręce. /Dz 14,3/
Postawa otwartości i zgody na to, czego Bóg od nas oczekuje, jest nieodłącznym elementem wiary.
Nasze zaufanie Bogu otwiera nas na Jego łaskę, a On potwierdza swoje zaangażowanie w nasze życie
i pozwala nam doświadczać owoców naszej wiary. Jeżeli prawdziwie oddajemy Bogu swoje życie, to możemy
doświadczyć hojności Boga, jeżeli Jego hojność będzie wymagała cudu, uczyni On cud. Trzeba być odważnym,
żeby zaufać i uwierzyć, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, nie ma ograniczeń dla tego, co może On uczynić.
Zamieniając nasze ludzkie możliwości na możliwości Boga i Jego plany względem naszego życia, doświadczamy
działania Jego łaski i zobaczymy Jego chwałę.

1. Modlitwa do Ducha Świętego
2. Wprowadzenie w temat spotkania

Cuda codzienne i niecodzienne
Zachęćmy uczestników spotkania do wypowiedzi na temat:

Czy doświadczyłem cudu w swoim życiu? Jakiego? Co jest dla mnie cudem?

/nie muszą to być wielkie rzeczy, również w drobnych sprawach możemy zauważyć cudowne Boże
działanie/

3. Dzielenie się Słowem Bożym
3.1. Czytanie Słowa Bożego oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego
Z Pisma Świętego:
„Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością
nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem
łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem,
wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.” (Kol 3,16-17)
„Odważnie przemawiał przez trzy miesiące rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym.
Bóg czynił niezwykłe cuda przez ręce Pawła, tak że nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono
na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy” (Dz 19, 8).
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
„Dekalog, Kazanie na Górze i nauczanie apostolskie opisują nam drogi prowadzące do Królestwa
niebieskiego. Wspierani łaską Ducha Świętego, idziemy nimi krok za krokiem przez codzienne
czyny. Wzbogaceni słowem Chrystusa, powoli przynosimy owoce w Kościele na chwałę Bożą.
/KKK 1724/

3.2. Chwila refleksji Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i pozostałe teksty oraz zastanowić się nad tym,
jak te słowa odnoszą się do mojego życia, postępowania.

3.3. Dzielenie Krótkie wypowiedzi uczestników spotkania dotyczące przemyśleń i refleksji, które wzbudziło w

nich usłyszane Słowo Boże i pozostałe teksty. Wypowiedzi zwykle zaczynamy od przytoczenia jednego
z wersetów, którego dotyczy ta refleksja. Wypowiedź w oparciu o przeczytane Słowo Boże i osobiste
doświadczenie niech się łączy z odpowiedzią na pytania /Uwaga: nie jest konieczna odpowiedź na
wszystkie pytania, na spotkaniu w zależności od okoliczności można się skupić na jednym/

Kiedy Bóg czyni cuda?
Co daje pewność i odwagę do codziennego wybierania Boga?
Co zrobić, by zaufać Bogu?
4. Modlitwa uwielbienia na zakończenie spotkania

