„Boże rozwiązania na różne sytuacje życiowe”
spotkania biblijne w parafii pw. św. Anny w Wilanowie
Wieża, środa godz. 19:00
Ramowy program spotkania:
 Krótki film z serii „Boże rozwiązania”
 Historia biblijna
 Boże sposoby na rozwiązywanie problemów i Boże odpowiedzi na trudne pytania
1. Temat spotkania: Długi – środa 2 marca 2016 r. godz. 19:00
Poruszająca historia pewnej kobiety opisana w Drugiej Księdze Królewskiej, która posiadając
bardzo skromne środki do życia, z powodu długów znalazła się w sytuacji pozornie bez wyjścia.
Jednak jej silna wiara i wola podążania za Bożą wolą doprowadziły do niesamowitego
błogosławieństwa. Jakiego? Rozmowa o tym, jak w podobnych sytuacjach Bóg działa dzisiaj.
2. Temat spotkania: Nadzieja – środa 9 marca 2016 r. godz. 19:00
Historia Izraelitów uprowadzonych do niewoli babilońskiej i pozbawionych nadziei opisana w
Księdze Proroka Jeremiasza. Rozmowa o tym, jak my dzisiaj możemy wykorzystać trudności, aby
odnaleźć prawdziwą nadzieję i sens życia.
Środa 16 marca 2016 r. – rekolekcje parafialne w kościele
3. Temat spotkania: Zbawienie – środa 23 marca 2016 r. godz. 19:00
Historia Jezusa, który umierając na krzyżu spłacił nasze długi, którymi są grzechy. Rozmowa o
spotkaniu Jezusa z Nikodemem opisanym w Ewangelii według św. Jana i co z niej wynika dla
nas.
4. Temat spotkania: Boża i ludzka ekonomia – środa 30 marca 2016 r. godz. 19:00
Historia Abrahama i jego bratanka Lota opisana w Księdze Rodzaju. Rozmowa na temat
właściwego stosunku do pieniędzy i podejmowania mądrych decyzji oraz o tym, w jaki sposób
możemy przykład Abrahama i Lota odnieść do dzisiejszych czasów.
5. Temat spotkania: Podejmowanie trudnych decyzji – środa 6 kwietnia 2016 r. godz. 19:00
Historia Abrahama i jego syna, Izaaka opisana w Księdze Rodzaju. Bóg poprosił Abrahama o
podjęcie trudnej decyzji. Zanim Abraham ją podjął, żył w przyjaźni z Bogiem i przekonał się, że
Bóg wypełnił wszystkie dane mu obietnice. Rozmowa o tym, w jaki sposób Bóg dzisiaj sprawdza
naszą wiarę.
6. Temat spotkania: Lepiej być bogatym czy biednym? – 13 kwietnia 2016 r. godz. 19:00
Historia bogacza i Łazarza z przypowieści zapisanej w Ewangelii według św. Łukasza. Rozmowa
o tym, jak dzisiaj trzeba zarządzać pieniędzmi, aby pójść do nieba. Rozmowa o tym co dzieje się
gdy człowiek umiera i w jaki sposób życie na ziemi wpływa na naszą wieczność.
Zapraszają
Ks. Proboszcz Waldemar Macko oraz Elżbieta i Mirosław Wrotkowie

