„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Drodzy Moderatorzy i Animatorzy Grup Parafialnych!
Praca przy parafii to przede wszystkim tworzenie Wspólnoty.
Opracowując Program Parafialny „Przyjaźń w Chrystusie” również nam przyświecał ten cel, którym jest
umocnienie więzi przyparafialnych Grup Apostolskich.
Założeniem Programu Parafialnego jest sugestia tematu spotkania w poszczególnym miesiącu wraz
z propozycjami spojrzenia na fragment Pisma Świętego, postawę bohatera biblijnego oraz życia
świętego.
Mając na uwadze różnorodność wiekową oraz unikalność Wspólnot każdy z przedstawionych poniżej
tematów miesiąca można zrealizować w dowolnej formie (Adoracja, spotkanie w grupach, gra miejska
itd.) na wybranym przez Was spotkaniu w miesiącu.

ROK FORMACYJNY 2020/21: „Przyjaźń w Chrystusie”
Miesiąc

Temat

Październik

Odwaga

Listopad

Patriotyzm

Grudzień

Odpowiedzialność

Styczeń

Bogobojność

Luty

Pokora

Marzec

Mądrość

Kwiecień

Wolność

Maj

Ofiarność

Czerwiec

Miłosierdzie

Dziesiątego dnia każdego miesiąca na grupach facebookowych: Moderatorzy oraz Animatorzy
zostaną udostępnione opracowania kolejnych tematów.

Powodzenia!
Opracowały:
Weronika Wcisło, Paulina Świt, Agnieszka Gawlak, Aleksandra Sieczkowska, Joanna Baran, Natalia Bajerek

Bogobojny
- 
żyjący zgodnie z przepisami wyznawanej religii, zgodny z tymi
przepisami.
Nie chodzi jednak o ślepe podążanie za zasadami, lecz o szacunek, poważanie
słów i miejsc świętych. W Piśmie Świętym bojaźń ogarnia każdego, kto spotkał
Boga. Gdy człowiek jest skonfrontowany z Bogiem, który się objawia w swojej
chwale, to pierwszą ludzką reakcją jest bojaźń wobec tego, co człowiek widzi.
“To niesamowite, że człowiek odkrywając Boga – w tym samym momencie
odkrywa własny grzech. A kontrast pomiędzy tym, kim jest Bóg w swojej
świętości, a kim ja jestem w swoim grzechu, jest tak wielki, że rodzi bojaźń. Nie
może być inaczej, dlatego Biblii ile razy Bóg spotyka człowieka, ten reaguje
bojaźnią. A co mówi wtedy Bóg? Nie bój się, Nie bój się… “

2 List św. Piotra 3, 11-12, 14, 17
Pismo pokazuje nam, że bojaźń Boża jest w tych, którzy wiedzą, że Bóg jest ich
Stwórcą i Prawodawcą. Nie chodzi tu o ten strach ale o dobro. Człowiek
bogobojny je wybiera. Bogobojność jest też związana z zaufaniem, zaufaniem
Bogu odnośnie naszej przyszłości. “Ludzkie życie jest złożone w Jego rękach –
nie znam Go, więc się trochę lękam (i tu jest miejsce na bojaźń), ale ufam Bogu (i
tu jest miejsce na miłość).”

HIOB
W postawie Hioba możemy zauważyć, o co chodzi z tym, że bogobojność wiąże
się z zaufaniem. “Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał,
Pan wziął” (Hi 1:21) Wszystko co posiadał było darem od Boga, a doświadczane
dobro i powodzenie w życiu nie decydują o jego wierze w Najwyższego, bez
względu na sytuacje, zawsze kierował się swoimi zasadami, a najważniejszą z
nich było postępowanie w zgodzie z wolą Bożą. “W tym wszystkim Hiob nie
zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości” (w innym tłumaczeniu “... i wcale nie
szemrał przeciwko Bogu.”

ŚWIĘTY FRANCISZEK Z ASYŻU
● kierował się wolą Bożą- to ona determinowała jego zachowania i wybory
● nie bał się tego, co powiedzą inni, bo dla niego liczyło się tylko to, co
powie Bóg
https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-04.php3

