Kl. 7.1 Ibramowice
"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali"( Św. Jan Paweł II)
Termin realizacji: 26 marzec- 8 kwietnia
Drodzy Uczniowie.
W tym odmiennym dla nas wszystkich czasie proponuję:
- pogłębić swoją wiarę;
- umocnić się poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów;
- włączyć się poprzez modlitwę o wsparcie dla tych, którym się źle dzieje.
1. Zachęcam do oglądnięcia filmu na You Tube „ „Bóg nie umarł”, który znajduje się pod
linkiem
https://www.youtube.com/watch?v=YaNmOQXdNY8
Następnie dokonaj refleksji i odpowiedź sobie na następujące pytania:
1. Jak byś się zachował/a, gdybyś znalazł/a się na zajęciach prof. Radissona i miał/a podpisać
deklarację o śmierci Boga?
2. Czy prof. Radisson słusznie nienawidził Boga, oskarżając Go o dopuszczenie do istnienia zła
na świecie?
3. Czy świadomość tego, że istnieją na świecie ludzie, którzy są gotowi heroicznie bronić wiary,
jest ważna?

2. Zachęcam wszystkich moich uczniów o przeczytanie poniższej informacji i w miarę swoich
możliwości czasowych o modlitewne wsparcie Służby Zdrowia;
”

Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić
będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie”
Mt 18,19-20
Zapraszam i bardzo gorąco zachęcam do włączenia się w inicjatywę
„Adoptuj Medyka”
Krakowscy franciszkanie rozpoczęli akcję „Adoptuj medyka”. Proszą, by codziennie modlić
się za osoby, które pracują na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Z prośbą
o modlitewne wsparcie zwrócili się do nich sami medycy.

Adoptuj Medyka. Akcja krakowskich franciszkanów/pixabay.com /Pixabay
Zakonnicy z Krakowa dostali wzruszający list od jednej z osób pracujących w służbie
zdrowia.
"Śledząc sytuację w kraju, w województwie, czytając newsy i komunikaty dyrekcji oraz
będąc na naszych odprawach pozostaje mi tylko prosić Was o modlitwę. Poza
#siedzeniemwdomu, jeśli ktoś z Was chce i może podjąć takie postanowienie wielkopostne,
to proszę, żeby "adoptował modlitewnie" jednego medyka - lekarza, pielęgniarkę, technika,
laboranta, rejestratorkę, osobę, która sprząta i tę, która wydaje posiłki. Albo kogoś, kto
podejmuje decyzje dotyczące tego, co mamy robić - naszych przełożonych, ordynatorów,
koordynatorów, dyrektorów itd..." - napisał autor apelu.
"Jakąś dowolną formą modlitwy, byle regularnie. Dużo lepiej #zostacwdomu niż pracować
w tych czasach. My jesteśmy tylko i niestety ludźmi. Część z nas się boi. Większość ma
rodziny. Niektórzy są a priori bardziej podatni na infekcje, bo mamy swoje choroby. Jest nas
ogólnie za mało, nawet bez epidemii, co dopiero, jak zaczniemy chorować lub licznie
przebywać w kwarantannie. Dlatego, jeśli chcecie i możecie to proszę o "adopcję
modlitewną" jednego z nas" - podkreśliła osoba, która poprosiła zakonników o modlitwę.

Osoby, które chcą uczestniczyć w inicjatywie „Adoptuj Medyka”,
podejmują codzienną modlitwę za osobę pracującą w służbie zdrowia na
czas trwania epidemii. Może być to np. lekarz, pielęgniarka, technik,
laborant, ratownik, a także ci, którzy pełnią inne funkcje. „Pan Bóg tylko

wie, kogo konkretnie obejmuje nasza duchowa adopcja. Ważne, by
modlitwa była regularna, może być nią np. dziesiątek różańca”

Proszę podejmijcie tę inicjatywę i włączcie się do modlitwy za Tych, którzy
ratują nasze życie.
Życzę wszystkim wytrwałości. Szczęść Boże.

