
 
 
 

SKĄD MAMY TO WIEDZIEĆ…? 
Wielki Post z Misjami on-line dla dorosłych 

 
 

Dotknąć obecności Boga 
Jest to zaproszenie do przeżycia rekolekcji wielkopostnych w kontekście misji - on-line. 
W programie umieściliśmy ciekawe inspiracje Drogi Krzyżowej opowiedzianej  
i przedstawionej przez mieszkańców Afryki, Azji, Ameryki, Oceanii i Europy. Nie 
zabraknie też spotkań z ciekawymi Osobami, które dotknęły rzeczywistej obecności 
Boga w kulturach i narodach świata. 

 „Skąd mamy to wiedzieć…” jeśli nikt nam tego nie powie?  - jest parafrazą słów św. 
Pawła do Rzymian „Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego 

nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?” Pragniemy pogłębiać swoje życie duchowe w 
odniesieniu do Misji Chrystusa Odkupiciela. Bóg posiał w nas wiele ziaren, 
wymagających właściwej pielęgnacji. Bóg ma swoje sposoby na to, by przyciągnąć naszą 
uwagę i w odpowiednim momencie posłać do nas właściwe osoby. Środowisko misyjne 
może okazać się urodzajnym gruntem dla rozważań nad swoim życiem duchowym, 
„powołaniem w powołaniu”, najgłębszymi pragnieniami serca, a wszystko po to, by 
odnaleźć pasję i radość, poczuć jak wstępuje w nas nowy duch.    
                                                   

Przewodnicy duchowi             

Naszym przewodnikiem duchowym będzie św. Ignacy Loyola, wskazujący właściwy 
kierunek i zaopatrujący nas we wszystko, co potrzebne w wędrówce do Boga. Czynimy 
to w przededniu 400 rocznicy jego kanonizacji oraz 500 rocznicy od zranienia podczas 
obrony zamku w Pampelunie. Jest to początek drogi jego nawrócenia, całkowitej zmiany 
kierunku drogi życiowej. Drugą przewodniczką duchową będzie bł. Maria Teresa 
Ledóchowska nazywana Matką Afryki. Chociaż nigdy w Afryce nie była, z matczyną 
troską ogarniała niewolników wywożonych z Afryki oraz kobiety, które były na różne 
sposoby wykorzystywane.                                                       

Zarezerwuj czas dla siebie             
Spotkania odbywają się przez okres Wielkiego Postu, raz w tygodniu we wtorki, o godz. 
19.30. Swoją chęć uczestnictwa należy przesłać przez formularz zgłoszeniowy 
zamieszczony na stronie internetowej. Jest to propozycja dla młodzieży i osób dorosłych.  

Natomiast dzieci zapraszamy na spotkania w każdy piątek o godz. 19.30 pod 
hasłem: „W Kolorach Misji i Wielkiego Postu”, formularz zgłoszeniowy jest 
zamieszczony na stronie internetowej: www.misje.diecezja.pl 
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