NIEDZIELA GAUDETE

Ewangelia (J 1, 6-8. 19-28)
Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie. Słowa Ewangelii według Świętego Jana.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został
posłany, aby zaświadczyć o światłości.
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem:
«Kto ty jesteś? », on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem».
Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?»
Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali?
Co mówisz sam o sobie?» Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł
prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: «Czemu
zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział:
«Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie
jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu,
gdzie Jan udzielał chrztu.
Radujmy się! Bóg jest blisko, jest pośród nas
.
Gaudete jest łacińską nazwą trzeciej niedzieli adwentu. Słowo to jest wezwaniem do radości.
Dziękczynienie jest otwieraniem się na radość płynącą od Boga. W tym tygodniu zachęcamy do
praktykowania wdzięczności i uświadomienia sobie, że mamy za co dziękować Panu.

Niedziela
Duch Święty jak gołębica"
·
Czym jest dla mnie chrzest?
W modlitwie:
Dziękuję Panie za
dar Chrztu Świętego.

Poniedziałek

Wtorek

"Posłany przez Boga"

"Posłany, aby zaświadczyć"

Kto z mojego otoczenia
pomaga mi wzrastać w wierze?

Czy ktoś z mojego otoczenia
zadaje mi pytania o wiarę?
Może nie zawsze wygodne?
Jakie uczucia wtedy
mi towarzyszą?

W modlitwie:
Dziękuję Ci Panie za życie
i świadectwo wiary osób
z mojego najbliższego otoczenia.
Oraz tych których stawiasz
na mojej drodze każdego dnia.

W modlitwie:
Dziękuję Boże za łaskę
i rozwój wiary.

Środa

Czwartek

"Co mówisz sam o sobie?"

"Przygotujcie duszę
i ciało na przyjście Pana"

Kim jestem? Jak o sobie myślę
i mówię? Kogo widzę, kiedy
patrzę w lustro? Czy czuję się
ukochanym Dzieckiem Bożym?
W modlitwie:
Dziękuję Ci Panie, że kochasz
mnie nieskończoną miłością
i nazywasz swoim dzieckiem.

Sobota
"prostujcie ścieżki"
Jak wygląda moja droga do Pana
Boga? Czy korzystam z przykazań,
które są drogowskazami na niej?
Czy uznaję wszystkie przykazania
dane przez Boga?
W modlitwie:
Panie dziękuję, że jesteś stale
obecny na mojej drodze życia.
Nigdy mnie nie opuszczasz, a kiedy
zbłądzę cierpliwie pomagasz mi
znaleźć drogę do Ciebie

Czy z radością i tęsknotą
oczekuję przyjścia Pana?
Czy uświadamiam sobie,
że Jego przyjście jest realne?
W modlitwie:
Dziękuję Jezu za Twoją
zbawczą misję na ziemi

Piątek
"Dobra nowina"
·
Jakie są moje słowa? Czy moją mową
głoszę dobrą czy złą nowinę?
Czy uważam, aby to, co wypowiadam
niosło pokój, radość, odwagę,
pocieszenie? Jakie podejmuję działania,
żeby moje słowa budowały, a nie
niszczyły?

W modlitwie:
Dziękuję Panie za Twoje Słowo, które jest
żywe i święte. Za wszystkie dobre słowa,
które słyszę od bliskich. Dziękuję także,
że dzięki Twojej łasce jestem w stanie
wspierać innych dobrym słowem.

