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5 maja 2013 r. w niedzielę o godz. 19.30 od strzelania z wiatrówki za domem katechetycznym
rozpoczęło się pierwsze formacyjne spotkanie męskiej grupy w naszej parafii. Od tego czasu w
każdą pierwszą niedzielę miesiąca grupa 15 - 35 mężczyzn spotyka się w ramach "Spotkań dla
mężczyzn". Każde spotkanie staramy się zacząć od rywalizacji sportowej. Po niej następuje
wspólna modlitwa oraz omawiania przygotowanego wcześniej tematu.

  

I tak drugie spotkanie odbyło się 2 czerwca - pt. Moje relacje, a miejsce Boga we mnie. 7 lipca
obejrzeliśmy film "Odważni" o odpowiedzialności mężczyzn za swoje rodziny, szczególnie
kontakt z dziećmi. 8 września poruszyliśmy temat naszego miejsca w Kościele i Nowej
ewangelizacji, aby w kolejnych spotkaniach poruszyć zagadnienia Kerygmatu, czyli
podstawowych prawd naszej wiary. I tak 6 października rozmawialiśmy o miłości Boga Ojca. 10
listopada skupialiśmy się wokół tematu braku miłości czyli nad grzechem w naszym życiu. 8
grudnia, na siódmym spotkaniu rozmawialiśmy o Jezusie Chrystusie. Tematy dotyczące
kerygmatu mają pomóc nam w przygotowaniu się do rekolekcji oraz wyjazdu na Przystanek
Jezus (ewangelizację na Woodstocku). Po omówieniu tematów związanych z kerygmatem
wiary, w miesiącach od kwietnia do czerwca omawiamy temat Braterstwa- relacji z Bogiem,
samym sobą oraz innymi ludźmi.

  

Spotkania dla mężczyzn mają też formę spotkań modlitewnych. "Wojownik przed Panem" to
godzinna modlitwa, która odbywa się w każdą środę w kaplicy od godz. 19.30. Spotkanie
rozpoczyna się wprowadzeniem w medytację ewangelii z dnia. Po części wstępnej następuje
wspólna modlitwa przed Najświętszym sakramentem oraz modlitwa w ciszy zakończona
błogosławieństwem. Do 7 maja odbyło się 35 takich spotkań, w których bierze udział od kilku do
kilkunastu mężczyzn.

  

Na tej podstronie będę chciał publikować prezentacje, teksty oraz inne pomoce, które
towarzyszą nam w czasie spotkań.
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