
Spotkanie „Mężczyzna czerpiący siłę z Boga” – styczeń 2011    

Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, ale mocy, miłości i karności  (1Tm 1,7) 

Bądź mężny i mocny, ponieważ ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dad ich 

przodkom.  Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego Prawa, które nakazał ci Mojżesz, 

sługa mój. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropnośd we wszystkich 

przedsięwzięciach.  Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: rozważaj ją w dzieo i w nocy, 

abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja 

roztropnośd.  Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, 

Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz”. (Joz 1,6-9) 

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13) 

1. Kto jest twoim ideałem mężczyzny? Jakie cechy czynią go męskim? W czym tkwi sekret jego siły? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Dlaczego żądza stanowi tak poważny problem dla mężczyzn? Jak sobie z nią radzisz? Co możesz 

konkretnie zrobid, by bardziej ją kontrolowad? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Czy jesteś człowiekiem służby? W jaki sposób Bóg wzywa Cię do wyrzeczenia samego siebie i 

otwarcia na innych? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zadania: 

1. Bądź mężczyzną, który czerpie siłą z Boga.  Weź na siebie odpowiedzialnośd za swoje życie – także 

przeszłe. Nie obwiniaj innych za swoje porażki. Jesteś tu z powodu własnych czynów i wyborów. 

Teraz z Bożą pomocą podejmuj lepsze wybory. 

2. Bądź mężczyzną czystego serca. Staw czoło żądzy, zapraszając Chrystusa w sam środek swojej walki 

z pokusą. 

3. Bądź mężczyzną, który służy innym. Napisz na kartce „Nie jestem pępkiem świata” i powieś sobie w 

widocznym miejscu. Postaraj się żyd na co dzieo w postawie ofiary i służby. 

Zadania z grudnia: 

1. Bądź mężczyzną, który każdego dnia zawierza się Bogu. Zrób postanowienie, że odtąd będziesz 

codziennie poddawał się Duchowi Świętemu! 

2. Bądź mężczyzną, który wykorzystuje Dary Ducha Świętego.  Proś Boga, by pomagał robid ci z nich dobry 

użytek. Przez kolejny tydzieo codziennie proś o kolejny z Darów Ducha Świętego 

3. Bądź mężczyzną, który rozpala dar Boży. Znajdź przyjaciela – kapłana lub świeckiego – poproś go o 

modlitwę w twojej intencji. To pomoże ci tworzyd się na dar Bożego Ducha.  

Dziękczynienie za ochronę Św. Józefa 

Boże, nieskooczenie dobry, który stworzyłeś wszystko poprzez Swoją miłośd i władasz światem w swej 

niewysłowionej opatrzności, z głębi serca dziękujemy Ci za Twe niezliczone łaski, które nam dajesz, a szczególnie za 

przywilej przyjęcia Św. Józefa za naszego patrona i orędownika, który z miłością troszczy się o nasze dobro. Z pomocą 

Twej łaski we wszystkim naśladując św. Józefa pragniemy okazad się godnymi Twojej przychylności. Obyśmy byli 

godni nazywad się dziedmi Boga, bradmi Chrystusa i synami Maryi. Amen. 


