REKOLEKCJE Z ROZEZNANIEM POWOŁANIA

Masz pytania odnośnie celu i sensu swojego życia?
Chcesz je przemyśleć, przemodlić, podjąć refleksję
z pomocą Słowa, które daje Bóg - dawca Twojego życia?
Pragniesz doświadczyć wspólnoty
oraz rozeznać swoje powołanie,
to odpowiedz na to zaproszenie!
I przyjedź do Miejsca Piastowego
w dniach 22-26 sierpnia 2017 r.

Zgłoszenia przyjmuje:
s. Agnieszka Zych
DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY
I POWOŁAŃ
ul. ks. Bronisława Markiewicza 22
38-430 Miejsce Piastowe
tel. (13) 435 30 13, 797 907 010
naszabarka@michalitki.pl ,
powolania@michalitki.pl

Rekolekcje rozpoczynają się pierwszego dnia o godz. 17.00;
Zabieramy ze sobą notatnik i przybory osobiste, a w miarę możliwości Pismo święte i śpiwór.
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Jako Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła, chcemy z coraz większą miłością głosić Jezusa Chrystusa
we współczesnym świecie. Naszym szczególnym Patronem jest Święty Michał Archanioł. Jego zawołanie
"Któż jak Bóg!" nadaje kierunek całemu naszemu życiu. Za jego przykładem pragniemy uwielbiać Boga w
każdym miejscu, w każdym czasie i w każdej sytuacji. W naszej codziennej pracy realizujemy charyzmat
pozostawiony nam przez naszych Założycieli bł. Ks. Bronisława Markiewicza i Służebnicę Bożą M. Annę
Kaworek. Jesteśmy z młodymi i dla młodych, by poprzez naszą modlitwę i pracę walczyć o zbawienie ich
dusz oraz chronić przed atakami złego ducha. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą w szkołach, oratoriach,
placówkach wychowawczych, przedszkolach. Podejmujemy też pracę apostolską na misjach.

Zapraszamy
do wspólnej wędrówki
w "górę strumienia,"
by odnaleźć Źródło sensu życia,
którym jest Jezus Chrystus

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
o dobry wybór życiowego powołania
Św. Michale Archaniele, Patronie dobrego wyboru, razem z Tobą staję przed Bogiem, Ojcem mojego
istnienia i mojej historii. Wierzę, że ma On plan wobec mojego życia i nieustannie do mnie mówi przez swoje
Słowo oraz wydarzenia. Ty pokonałeś szatana mieczem Słowa Bożego i cala swoją istotą wybrałeś Boga.
Wyproś mi łaskę uległości natchnieniom Ducha Świętego i pomóż mi wsłuchać się w głos Syna Bożego,
abym mógł rozeznać i wybrać drogę zgodną z wolą Boga. Pragnę błogosławić Pana zarówno wtedy, gdy
wskaże mi drogę życia w małżeństwie, jak i wtedy, gdy wezwie mnie na drogę życia konsekrowanego. Św.
Michale Archaniele, módl się za mną abym miał odwagę pójść za głosem powołania. Niech mój wybór będzie
zgodny z Twoim zawołaniem i z Twoim wyborem:
"Któż jak Bóg! "Amen.

Dodane przez : smc, dnia 12 lipiec 2017 16:05
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