MISYJNY ADWENT 2018
Napełnieni Duchem i posłani
W poniedziałki, wtorki, środy przyjrzymy się działaniom Ducha Świętego w nas (owoce), w
czwartki i piątki powędrujemy w różne miejsca świata, gdzie ludzie „owocują” chrześcijańską
miłością (podróże międzykontynentalne), a w soboty spotkamy się z Maryją, która
najmocniej ze wszystkich ludzi doświadczyła działania Ducha Świętego. W niedziele zaś we
wspólnej Eucharystii będziemy dziękować za ten duchowy pokarm i za posługę kapłanów.

2 grudnia - I NIEDZIELA - MODLITWA – Módl się!
Duch Święty jest światłem, wodą i tlenem dla duszy. Wystawiamy się na Jego działanie, gdy
się modlimy, zwłaszcza modlitwą wspólnotową. „Najsilniejszą” modlitwą jest EUCHARYSTIA.

3 grudnia - poniedziałek - MIŁOŚĆ (najważniejsze przykazanie) - Kochaj!
Pierwszy i najważniejszy owoc Ducha to MIŁOŚĆ. Być CHRześcijaninem to kochać jak
CHRystus. Miłość „odpala” się od miłości, dlatego „przytulaj się” (zbliżaj) do Pana Boga,
modląc się do Niego słowami miłości.
Myśl dnia: Bez miłości byłbym jak cymbał brzmiący. Święty Paweł.
Zadanie: Przeczytaj hymn św. Pawła o miłości (1 Kor 13).

4 grudnia - wtorek - RADOŚĆ - Raduj się!
Radość pozwala widzieć DOBRO i PIĘKNO - w świecie, w nas samych i w innych ludziach. Ten
owoc rodzi się z WDZIĘCZNOŚCI i NADZIEI (zaufania Bogu). Dziękuj za to, co masz i ufaj, że
Bóg ma cię w swoich planach i wierzy w ciebie. Dasz radę!
Myśl dnia: Cieszcie się, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Jezus (Mt 5, 12).
Zadanie: Spraw komuś radość.

5 grudnia - środa - POKÓJ - Wybaczaj!
Im więcej kochasz i ufasz Bogu, tym większy w tobie POKÓJ. Nie „bijesz się” już o drobnostki.
Łatwiej ci ustąpić, przeprosić, przyznać się do winy, przebaczyć. W ten sposób budujesz
zgodę w rodzinie, klasie, kraju i w świecie.
Myśl dnia: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Jezus (J 14, 27).
Zadanie: Powtarzaj dziś: Jezu, ufam Tobie!

6 grudnia (mikołajki) - czwartek - EUROPA - Doceniaj!
Europa jest niewielka, lecz silna, bogata, piękna i różnorodna. Duch Święty natchnął tu wielu
genialnych i świętych ludzi. „Nie odcinajcie się od źródeł – mówi papież - wiara
chrześcijańska dawała waszym przodkom siłę, by mogli tworzyć, odkrywać, budować,
marzyć, kochać i rozwijać się”.
Myśl dnia: Dobry Bóg obdarzył nas silną wolą, której nie może nam odebrać ani szatan, ani
żadne stworzenie. Św. Katarzyna ze Sieny, patronka Europy.
Zadanie: Pomódl się za Europę.

7 grudnia - piątek - AZJA - Wspieraj!
Azja jest najbardziej zaludnionym kontynentem świata. Stąd na cały świat wyszli pierwsi
misjonarze! Duch Święty umacnia chrześcijan, którzy są tam niewielką wspólnotą i
doświadczają prześladowań. Akty nienawiści zaczynają się od plotek. „Wystrzegajcie się ich” prosi papież Franciszek.
Myśl dnia: Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, by
wyświadczała dobro słuchającym. Święty Paweł (Ef 4, 29).
Zadanie: Pomódl się za Azję.

8 grudnia - sobota (Niepokalane Poczęcie NMP) - Ufaj!
Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego święte, które się narodzi,
będzie nazwane Synem Bożym - powiedział Anioł Gabriel do Maryi. Kto zaufa Duchowi
Świętemu, ten bierze udział we wspaniałych planach Bożych!
Myśl dnia: Niech Mi się stanie według twego słowa. Maryja.
Zadanie: Odmów litanię loretańską w intencji misjonarzy.

9 grudnia - II niedziela - Wzmacniaj się!
Mocą Ducha Świętego męczennicy przebaczali swoim oprawcom, a powołani dotrzymywali
wierności. Modlimy się dzisiaj za Kościół na Wschodzie i za kapłanów, którzy służą nam w
sakramencie pokuty i pojednania.
Myśl dnia : Zostaję na miejscu do końca (ks. Jan Czuba).
Zadanie: Obiecaj jedno „Zdrowaś Maryjo” w intencji papieża przez tydzień i dotrzymaj słowa!

10 grudnia - poniedziałek - CIERPLIWOŚĆ - Rozchmurz się!
Brak cierpliwości niszczy dobro. Bez niej niczego nie zbudujemy. Z cierpliwością przychodzi
mądrość i siła. Święty Paweł prosi, żebyśmy cierpliwie „znosili” siebie nawzajem, bo nikt nie
jest bez wad, a każdy jest tak samo godny miłości.
Myśl dnia: Moja cierpliwość musi być pogodna i uśmiechnięta. Święta siostra Faustyna.
Zadanie: Zaobserwuj swoje zachowanie i jego skutki, gdy się zniecierpliwisz.

11 grudnia - wtorek - ŻYCZLIWOŚĆ - Dziękuj!
Życzliwość to znaczy dobrze o kimś myśleć i dobrze komuś życzyć. Słowa życzliwe to: szanuję,
wybaczam, proszę, dziękuję, przepraszam.
Myśl dnia: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, Mieście
uczynili. Jezus (Mt 25, 40).
Zadanie: Życz komuś dobrego dnia.

12 grudnia - środa - DOBROĆ (Matki Bożej z Guadalupe) - Dobro-DZIEJ!
Patrz w stronę DOBRA! Bóg jest Dobry. Dlatego napełniaj się dobrem, rozdawaj dobro dobre słowa, uczynki, Dobą Nowinę, przyjmuj dobro, dziel się dobrem i głoś Dobrego Boga.
Myśl dnia: Zło dobrem zwyciężaj! Ks. Jerzy Popiełuszko.
Zadanie: Napisz do kilku osób parę dobrych słów.

13 grudnia - czwartek - AFRYKA - Troszcz się!
Afrykańczycy pamiętają o przodkach, szanują starszych, kochają dzieci. Wciąż jednak
doświadczają konfliktów i wojen. Ewangelia uzdrawia ich rany i pomaga przebaczyć.
„Jesteśmy dziećmi jednego Boga - przypominał papież Franciszek - troszczmy się o siebie
nawzajem i o świat jak o wspólny dom”.
Myśl dnia: Jestem szczęśliwa, bo jestem córką Boga. Święta Józefina Bakhita.
Zadanie: Przytul się do mamy/taty/babci/dziadka.

14 grudnia - piątek - AUSTRALIA I OCEANIA - Szanuj!
Mieszkańcy wysp Oceanii są „na marginesie świata”. Aborygeni, rdzenni mieszkańcy
Australii, są pogardliwie traktowani przez większość społeczeństwa. Misjonarze patrzą z
miłością na odrzuconych, przywracają im wiarę i godność dziecka Bożego.

Myśl dnia: Jezus spojrzał na niego z miłością. (Mk 10, 21).
Zadanie: Pochwal rodziców/dziadków za coś, co dla ciebie zrobili

15 grudnia - sobota - Maryja Misjonarka - Angażuj się!
Maryja, gdy tylko dowiedziała się, że jest potrzebna Elżbiecie, ruszyła natychmiast w drogę.
Już wkrótce w swoją misyjną podróż wyruszą kolędnicy misyjni! Kto z Duchem Świętym
wędruje, ten się owocami raduje!
Myśl dnia: Wielbi dusza moja Pana! Maryja (Łk 1, 46).
Zadanie: Odwiedź babcię/dziadka.

16 grudnia - III niedziela - Nie bój się!
Mocą Ducha Świętego Jan Chrzciciel wypełniał trudne zadanie. Nikogo się nie bał i był
prawdomówny. Moc Ducha Świętego mamy „na wyciągnięcie ręki” w sakramentach dzięki
posłudze kapłanów.
Myśl dnia: Pójdźcie za Mną! Jezus (Mt 4, 19).
Zadanie: Odmów „Pod Twoją obronę” za każdego księdza w twojej parafii.

17 grudnia - poniedziałek - WIERNOŚĆ - Trzymaj się!
Ufam Panu Bogu, bo jest wierny. On nigdy nie oszuka ani nie opuści. Dobrze jest być
człowiekiem wiernym, któremu można zaufać, powierzyć zadania i obowiązki. Jezus ci ufa,
powierza misję głoszenia Ewangelii i troski o drugiego człowieka.
Myśl dnia: Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły! (Iz 40, 31).
Zadanie: W ciągu dnia w różnych chwilach powtarzaj „Jezu, ufam Tobie!”.

18 grudnia - wtorek - ŁAGODNOŚĆ - Rozbrajaj!
Pan Bóg jest potężny i wszechmocny. A jednak dla człowieka jest łagodny, wybaczający i
cierpliwy. Łagodność nie jest słaba. Jest mądra. Bóg nie niszczy, ale osłania i kocha, abyśmy
sami wybrali dobro.
Myśl dnia: Trzy najważniejsze słowa papieża Franciszka: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM.
Zadanie: Pamiętaj o tych słowach!

19 grudnia - środa - OPANOWANIE - Ogarniaj!
Opanowanie to ważny owoc Ducha Świętego - działa jak wycieraczki w czasie ulewnego
deszczu. Dzięki nim możemy zobaczyć drogę i jechać we właściwym kierunku.
Myśl dnia: Jezu, jesteś moim GPS-em!
Zadanie: Posłuchaj piosenki Arki Noego „GPS”.

20 grudnia - czwartek - AMERYKA PŁD - Dziel się!
Ameryka Południowa cierpi z powodu niesprawiedliwości społecznych. Misjonarze chronili
najsłabszych nawet za cenę własnego życia. „Chrześcijan to ktoś, kto z radością dzieli się
wiarą i chlebem” - przypomina papież Franciszek.
Myśl dnia: Bądź dobry jak chleb. Brat Albert Chmielowski.
Zadanie: Podziel się wolnym czasem z kimś, kto cię potrzebuje.
21 grudnia - piątek - AMERYKA PŁN - Zachwycaj!
Ameryka Północna jest potęgą gospodarczą, lecz bez Ewangelii „psuje się” od lęków i
egoizmu. „Potrzebujemy ze sobą rozmawiać” - mówił papież Franciszek. Misjonarz stara się
poznać, zrozumieć i pokochać, bo to jedyny sposób, żeby zachwycić kogoś Ewangelią.
Myśl dnia: Wszystko, co Bóg stworzył, było bardzo dobre (Rdz 1,31).
Zadanie: Przeczytaj przypowieść z Ewangelii i wyraź to jak umiesz - namaluj, zaśpiewaj,
zatańcz!

22 grudnia - sobota - UWAŻNOŚĆ - Słuchaj!
Maryja była uważna i posłuszna Duchowi Świętemu. Dzięki temu wiele dobra mogło się z Jej
udziałem dokonać (cud w Kanie Galilejskiej). Kto korzysta z sakramentów świętych, ten
„łapie zasięg” Ducha Świętego!
Myśl dnia: Najpierw słuchaj potem działaj. Papież Franciszek.
Zadanie: Dziś uważnie słuchaj rodziców, aby nie musieli ci dwa razy powtarzać...

23 grudnia - IV niedziela – Przyjmuj!
Pełni Ducha Świętego - pełni miłości, radości i pokoju, opanowani, wierni, łagodni, cierpliwi i
życzliwi - będziemy „błogosławieni”, czyli szczęśliwi. W ten sposób uczniowie Jezusa
dokonują rzeczy niemożliwych, „przenoszą góry” - małymi kroplami miłości. Już wkrótce
krople naszej życzliwości dotrą do dzieci w Rwandzie i Burundi!

