List do MÅ‚odych
Wy jesteÅ›cie solÄ… dla ziemi... Wy jesteÅ›cie Å›wiatÅ‚em Å›wiata

Å»ycie ludzkie i Å›wiat zbudowany bez Boga w koÅ„cu obrÃłci siÄ™ przeciw czÅ‚owiekowi.
(Jan PaweÅ‚ II)

PÃ“JDÅ¹ ZA MNÄ„ !

Wszystkim Wam MÅ‚odym,
pragnÄ™ powiedzieÄ‡,
jeÅźeli takie wezwanie
dociera do Twego serca,
nie zagÅ‚uszaj go!

PozwÃłl mu rozwinÄ…Ä‡ siÄ™
w dojrzaÅ‚e powoÅ‚anie.

WspÃłÅ‚dziaÅ‚aj z nim
przez modlitwÄ™
i wiernoÅ›ci przykazaniom!

Å»NIWO JEST WIELKIE
A ROBOTNIKÃ“W MAÅ•O!

http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 19 November, 2018, 17:34

KosciÃłÅ‚ zwraca siÄ™
do Was MÅ‚odych,
wy takÅźe proÅ›cie!

Jan PaweÅ‚ II - List do MÅ‚odych

Czym jest powoÅ‚anie? Jak odczytaÄ‡ powoÅ‚anie? wiÄ™cej- kliknij w obrazek

"Wy jestescie sola dla ziemi... Wy jestescie Å›wiatÅ‚em Å›wiata" ) Mt 5 13-14 :
oto temat, ktory wybralem na przyszly Åšwiatowy DzieÅ„ MÅ‚odzieÅźy. Te dwa symbole: sol i
Å›wiatÅ‚o uÅźyte przez Jezusa wzajemnie siÄ™ uzupeÅ‚niajÄ… i sÄ… bogate w treÅ›Ä‡. W dawnych
czasach sÃłl i Å›wiatÅ‚o uwaÅźano za istotne elementy dla ludzkiego Åźycia...

Odkryjcie wasze chrzeÅ›cijaÅ„skie korzenie, uczcie siÄ™ historii KoÅ›cioÅ‚a, pogÅ‚Ä™biajcie
znajomoÅ›Ä‡ duchowego dziedzictwa, ktÃłre wam zostaÅ‚o przekazane, naÅ›ladujcie Å›wiadkÃłw i
mistrzÃłw, ktÃłrzy was poprzedzili! Jedynie pozostajÄ…c wiernymi BoÅźym przykazaniom, Przymierzu,
ktÃłre Chrystus przypieczÄ™towaÅ‚ wÅ‚asnÄ… krwiÄ… przelanÄ… na KrzyÅźu, bÄ™dziecie mogli byÄ‡
apostoÅ‚ami i Å›wiadkami nowego tysiÄ…clecia. Poszukiwanie Absolutu, sensu i peÅ‚ni egzystencji jest
wÅ‚aÅ›ciwe czÅ‚owiekowi, a w sposÃłb szczegÃłlny mÅ‚odzieÅźy.
( Jan PaweÅ‚ II - PapieÅź )

Do was, mÅ‚odzi, mÃłwiÄ™: jeÅ›li sÅ‚yszycie wezwanie Chrystusa, nie odrzucajcie go!
OdwaÅźnie wejdÅºcie na wielkie drogi Å›wiÄ™toÅ›ci, ktÃłre wytyczyli wybitni Å›wiÄ™ci
i Å›wiÄ™te, idÄ…c za Chrystusem.â€•
(Jan PaweÅ‚ II)
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List do mÅ‚odych Ojca Å›wiÄ™tego Jana PawÅ‚a II-(fragmenty)

Modlitwa o rozeznanie powoÅ‚ania

Panie Jezu znasz mnie lepiej niÅź ja sam siebie Ty masz najlepszy plan dla mojego Åźycia i zaleÅźy Ci na
mnie. Ufam Ci bo wiem Åźe mnie nie skrzywdzisz Dlatego otwieram siÄ™ na TwojÄ… wolÄ™.
Spraw abym chciaÅ‚ tego czego Ty chcesz i nauczyÅ‚ siÄ™ podÄ…ÅźaÄ‡ za Twoim gÅ‚osem.
Amen

Czekamy na przyjÅ›cie Pana. DokÅ‚adnej chwili Jego przyjÅ›cia nie znamy. Nie moÅźemy jednak
czekaÄ‡ z zaÅ‚oÅźonymi rÄ™kami. Zanim Jezus przyjdzie, warto tak ÅźyÄ‡, jakby paruzja miaÅ‚a
nastÄ…piÄ‡ juÅź dziÅ› po poÅ‚udniu albo jutro rano. Ale Å›wiat mamy tak budowaÄ‡, jakby w tej
formie miaÅ‚ trwaÄ‡ wiecznie. MÅ‚odoÅ›Ä‡ jest szczegÃłlnym czasem, kiedy rozstrzyga siÄ™ wiele
spraw. Mocno zaznaczajÄ… siÄ™ myÅ›li dotyczÄ…ce przyszÅ‚oÅ›ci, Åźycia dorosÅ‚ego, drogi, jakÄ…
powinniÅ›my iÅ›Ä‡, by byÄ‡ szczÄ™Å›liwymi. RÃłwnieÅź KoÅ›ciÃłÅ‚, majÄ…c na uwadze
szczÄ™Å›cie mÅ‚odego czÅ‚owieka, co roku - w okresie wielkanocnej radoÅ›ci - caÅ‚y tydzieÅ„
poÅ›wiÄ™ca na szczegÃłlnÄ… refleksjÄ™ i modlitwÄ™ dotyczÄ…cÄ… rozpoznania powoÅ‚ania. To
wspaniaÅ‚a okazja do uwielbienia Boga, a jednoczeÅ›nie sposobnoÅ›Ä‡ do zastanowienia siÄ™ nad
swojÄ… przyszÅ‚oÅ›ciÄ…. ( wiecej poniÅźej)

TYDZIEÅƒ MODLITW O POWOÅ•ANIA - List do MÅ‚odych

PokÃłj mÃłj dajÄ™ wam (J 14,23-29)
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Â
Witamy na stronach Ruchu ÅšwiatÅ‚o-Å»ycie - Archidiecezji Warszawskiej.
SÅ‚uga BoÅźy ks. Franciszek Blachnicki - zaÅ‚oÅźyciel Ruchu - chciaÅ‚ by byÅ‚ on Åźywym
KoÅ›cioÅ‚em. StÄ…d wziÄ™Å‚a siÄ™ Oaza - popularna nazwa naszego Ruchu. Oaza to miejsce
tÄ™tniÄ…ce Åźyciem. Å¹rÃłdÅ‚em tego Åźycia, ÅºrÃłdÅ‚em wody i pokarmu jest Jezus Chrystus obecny
na Eucharystii.
ChcielibyÅ›my by te strony rÃłwnieÅź tÄ™tniÅ‚y Åźyciem. By byÅ‚y nie tylko internetowÄ…
informacjÄ… o nas, ale rÃłwnieÅź obrazem Åźywego KoÅ›cioÅ‚a. Dlatego zapraszamy wszystkich
oazowiczÃłw do wspÃłÅ‚tworzenia witryny, do edycji stron, do dodawania newsÃłw, zdjÄ™Ä‡...
JeÅ›li chcesz siÄ™ wiÄ™cej dowiedzieÄ‡ o Ruchu kiknij tutaj - FAQ
Â

CzÅ‚owiek, ktÃłry doÅ›wiadcza dziÅ› wielu niepokojÃłw, pragnie poszukiwaÄ‡ drÃłg pokoju i
miÅ‚oÅ›ci, ktÃłre majÄ… swe ÅºrÃłdÅ‚o w Bogu. NowÄ… nadziejÄ™ przynoszÄ… sÅ‚owa Jana
PawÅ‚a II: â€žPokÃłj jest moÅźliwyâ€•. PereÅ‚ka w jÄ™zyku polskim i angielskim, przygotowana z
myÅ›lÄ… o uczestnikach Europejskiego Spotkania MÅ‚odych w Poznaniu, jest doskonaÅ‚ym
upominkiem i pamiÄ…tkÄ… dla ciebie i twych zagranicznych przyjaciÃłÅ‚.(kliknij w obrazek) Pod koniec
roku, w dniach od 29 grudnia 2009 do 2 stycznia 2010, dziesiÄ…tki tysiÄ™cy mÅ‚odych ludzi z caÅ‚ej
Europy, a takÅźe z innych kontynentÃłw, spotkajÄ… siÄ™ na 32. Europejskie Spotkanie MÅ‚odych w
Poznaniu. MÅ‚odzi ludzie, ktÃłrzy uczestniczÄ… w tych spotkaniach, nie tworzÄ… â€žruchuâ€•, lecz
szukajÄ… drÃłg zaufania: miÄ™dzy osobami rÃłÅźnych pokoleÅ„, miÄ™dzy chrzeÅ›cijanami rÃłÅźnych
tradycji, miÄ™dzy narodami, zaufania do Boga. LeÅźÄ… im na sercu sprawy zwiÄ…zane ze zrozumieniem
miÄ™dzy narodami, z pokojem na ziemi. DÄ…ÅźÄ… do pogÅ‚Ä™biania wiary i wraÅźliwoÅ›ci
spoÅ‚ecznej.
Spotkania europejskie sÄ… organizowane przez TaizÃ© od 1978 roku. OdbywaÅ‚y siÄ™ one m. in. w
ParyÅźu, Barcelonie, Londynie, trzykrotnie w Rzymie (1980, 1982, 1985), potem w Pradze, Budapeszcie,
Wiedniu, Monachium, Mediolanie, Lizbonie, Zagrzebiu i Genewie. Trzykrotnie spotkania europejskie
odbywaÅ‚y siÄ™ w Polsce: dwa razy we WrocÅ‚awiu (1989/90 i 1995/96) oraz w Warszawie
(1999/2000). Ostatnie, w Brukseli, zgromadziÅ‚o w grudniu i styczniu 2008/2009 roku ok. 40.000
uczestnikÃłw, w tym 9 tys. mÅ‚odych ludzi z Polski.

TaizÃ© w Poznaniu 2009/10
Wiara w Boga towarzyszy nam na wszystkich drogach i w przestrzeni wirtualnej teÅź. BÄ…dÅºmy
Å›wiadkami MiÅ‚oÅ›ci. Odwagi, nie lÄ™kajmy siÄ™!
Jest z nami Chrystus!
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Masz stronÄ™ www? Zarabiaj promujÄ…c czytelnictwo i dobre ksiÄ…Åźki!

WÅ‚Ä…cz siÄ™ do naszego programu partnerskiego!
DoÅ‚Ä…cz do grona MiÅ‚oÅ›nikÃłw Dobrej KsiÄ…Åźki. ZamÃłw bezpÅ‚atny Biuletyn.Masz stronÄ™
www? Zarabiaj promujÄ…c czytelnictwo i dobre ksiÄ…Åźki!
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