Posłani w mo
Droga

Posłani z mocą Ducha Świętego,
który napędza żagle duszy!
Krzyż to znak ZBAWIENIA – dowód miłości Boga do nas.
Krzyż otrzymują misjonarze wyruszając w misyjną
DROGĘ. Krzyż to znak, że jesteś UKOCHANY i POSŁANY!
WYPŁYŃ z nami na GŁĘBOKIE wody ŻYCIA! BÓG OJCIEC nad
wszystkim czuwa, CHRYSTUS nie odstępuje Cię na krok,
a DUCH ŚWIĘTY napędza żagle Twojej duszy.
Jesteś gotowy? Wypływamy!

I. Jezus na śmierć skazany
Wypływasz na głęboką wodę! Sprawdź prognozę
pogody. Morza i oceany są nieprzewidywalne…
jesteś Posłany, by nie oskarżać,
nie osądzać, nie obmawiać.

II. Jezus bierze krzyż na ramiona

III. Jezus upada pod krzyżem

Zbliżasz się do nieznanego lądu. Wszyscy tu
krzyczą, śmieją się, przepychają… Ale Ty
nie rób tak jak oni.

Trzymaj się mocno! Nadchodzi pierwsza burza. Woda
wlewa się do łodzi i fale kołyszą nią mocno.

Jesteś posłany, by cierpliwie
znosić krzywdy.

Jeśli upadniesz i uderzysz głową o burtę, pamiętaj, że
jesteś posłany, by ufać.

IV. Jezus spotyka swoją Mamę

V. Szymon z Cyreny pomaga Jezusowi dźwigać krzyż

Po burzy zawsze przychodzi słońce. Ogrzewa nas
swoim blaskiem, daje nadzieję. Spójrz na Maryję. Ona
jest jak słońce, które rozświetla nam drogę do Jezusa.

Podczas rejsu miej oczy „dookoła głowy”. Zwracaj
baczną uwagę na inne pływające jednostki
wokół Ciebie.

Jesteś posłany, by kochać cicho
i dyskretnie jak Maryja.

Jesteś posłany, by z szacunkiem
odnosić się do innych.

VI. Weronika ociera łzy Jezusowi
Żeglowanie może być niebezpieczne.
Wielokrotnie się o tym przekonałeś, prawda?
A mimo to płyniesz dalej.
Jesteś posłany, by odważnie
świadczyć o Jezusie.
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VII. Jezus upada po raz drugi
Przechyły, uderzenia fal, podmuchy wiatru
mogą sprawić, że stracisz równowagę.
Jeśli upadniesz, powstań! Jeśli zobaczysz,
że ktoś upadł, pomóż mu wstać! Bądź wrażliwy
na krzywdę innych.
Jesteś posłany, by pokonywać
burze i sztormy

ocy Ducha Świętego
krzyżowa

VIII. Jezus pociesza płaczące niewiasty

IX. Jezus upada po raz trzeci

Słyszałeś kiedyś o dryfującej łodzi? Można tak płynąć
z prądem po oceanie przez wiele dni, miesięcy. Kiedy
jednak Duch Święty napędza żagle Twojej duszy,
dryfowanie Ci nie grozi.

Czy wiesz, że porozrzucane na pokładzie liny mogą
okazać się śmiertelnie niebezpieczne?
Łatwo się w nie zaplątać i przewrócić. Nie zapominaj,
że działa w Tobie moc Ducha Świętego, a z Nim
wszystko jest możliwe.

Jesteś posłany, by nie wątpić,
ale pocieszać zatroskanych
i smutnych.

Jesteś posłany, by pomagać tym,
którzy tracą siły.

X. Jezus zostaje odarty z szat

XI. Jezus zostaje przybity do krzyża

Na pełnym morzu grasują piraci. Napadają i okradają
łodzie, statki i jachty. Mogą zabrać Ci żywność,
odzienie, nawet życie, ale nie zabiorą Ci godności bycia
dzieckiem Bożym.

Wypadasz za burtę. Wszędzie woda, dużo wody.
Wydaje Ci się, że toniesz. Ostatkiem sił próbujesz
łapać powietrze i nagle On rzuca Ci koło ratunkowe.
Chwytasz je i znowu jesteś na pokładzie.

Jesteś posłany, by dawać a nie
zabierać. Nieść wiarę tam,
gdzie jej nie ma.

Jesteś posłany, by dziękować
i płynąć dalej.

XII. Jezus umiera na krzyżu

XIII. Ciało Jezusa zdejmują z krzyża

Ciężko Ci. Dopada Cię choroba morska. Czujesz się
bardzo źle. Nie widzisz już nadziei, bo wpatrujesz się
w szalejące fale. Odwróć wzrok i obserwuj horyzont,
a będzie dobrze.

Nagle zrywa się silny wiatr. Na wodzie tworzą się
ogromne leje i wiry. Zapada złowroga ciemność.
Czujesz się bardzo zmęczony. Chciałbyś zasnąć
i nie otwierać już oczu.

Jesteś posłany, by cieszyć się
darami Bożymi. Nie gaś w innych
radości dziecka Bożego.

Pamiętaj, jesteś posłany,
by nie uciekać.

XIV. Ciało Jezusa składają do grobu
Aby Twoja łódź bezpiecznie dotarła do brzegu, musisz
ją zacumować. A to nie jest łatwe zadanie! Trzeba to
zrobić pod prąd i pod wiatr. Duch Święty to Twoja
lina cumownicza. Jeśli na finiszu nie chcesz wypaść za
burtę, omów z Nim sposób cumowania!
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Jesteś posłany, by całym swoim
życiem pokazywać, że MIŁOŚĆ
nigdy nie ustaje.
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