
Spotkanie „Mężczyzna w Bożym planie” – kwiecieo 2011 Grupa 1  

A wreszcie rzekł Bóg: "Uczyomy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami 

morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi 

po ziemi!" (Rdz 1,26) 

1. Czy patrząc na Ciebie ludzie widzą Jezusa Chrystusa? Jeśli tak – co wyróżnia twoją 

postawę? Jeśli nie – czego ci brakuje? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Czy masz w życiu prawdziwych przyjaciół, którzy stymulują twój duchowy wzrost? 

Jeśli nie to dlaczego?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Co najbardziej utrudnia ci bycie mężczyzną, jakiego chce mied w tobie Bóg? 

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

1. Bądź mężczyzną, który nie unika duchowego przywództwa. Pociągaj innych 

przykładem, buduj autorytet na prawdzie, módl się ze swoją rodziną (i za nią)!  

2. Zapraszaj Boga do swojej seksualności. Jeśli żyjesz w małżeostwie - módl się ze swoją 

żoną przed współżyciem. 

3. Szukaj wsparcia prawdziwych mężczyzn. Nie zapominaj, że potrzebujesz innych. 

Znajdź małą grupę przyjaciół, oraz najbliższego przyjaciela, by prowokowali cię do 

ciągłego wzrostu w Panu.   

Zadania z marca: 

1. Rozwijaj w sobie dar mądrości. Patrz na życie oczami Boga. Przeczytaj 2 rozdział listu do Filipian i 

postaraj się żyd według zaleceo św. Pawła 

2. Okazuj posłuszeostwo. Zacznij codziennie pytad Boga, czego od ciebie oczekuje. Bezwarunkowo 

wypełniaj, co usłyszałeś w odpowiedzi. 

3. Zabiegaj o to, by podobad się Bogu. Nie daj się złapad w pułapkę uzależnienia od opinii innych. 

 

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. 


