3. list modlitewny o 73. TE w Dzięgielowie
Maj to wspaniały czas, gdy wszystko rośnie, rozwija się, rozkwita! To czas, by romansować, rozgłaszać i…
robić! Romansujmy ze Stwórcą i Dawcą miłości. To On obdarzył nas zdolnością kochania. Rozgłaszajmy Jego
dobroć i łaskawość. Tylu jest wokół nas zagubionych. Potrzebują nas, więc… do roboty!
Módlmy się, by Boża miłość na nowo nas porwała i prowadziła do tych, którzy czują się niekochani. Okażmy
im zainteresowanie, wysłuchajmy ich, pomóżmy im. To może wielu pociągnąć do szukania Zbawiciela.
I zachęcić do przyjazdu na TE.
Prośmy o mądrość dla duszpasterzy, którzy będą prowadzili rozmowy z szukającymi pomocy.
Dziękujmy Bogu za wszystkich mówców TE, ewangelistów, wykładowców, seminarzystów i prośmy o Bożą
inspirację dla nich, by działo się podobnie jak w czasie, gdy zstąpił na ziemię Duch Święty i apostołowie
głosili Słowo w mocy Ducha.
Prośmy Pana, aby zachęcał wielu młodych i dojrzałych ludzi do angażowania się w Boże dzieła. Jednym
z nich, od ponad 70 lat, są Tygodnie Ewangelizacyjne. Módlmy się, by grono osób ogarniętych miłością Bożą
rosło i pomnażało się, jak wtedy, gdy Duch Święty rodził Kościół, gdy poruszał serca tysięcy, prowadząc do
Chrystusa.
Dziękujmy Bogu za każdą wolontariuszkę i każdego wolontariusza. Prośmy o kolejnych.
Dziękujmy już dziś za wszystkich uczestników 73. Tygodnia Ewangelizacyjnego!
Prośmy Boga o wszelkie organizacyjne, w tym finansowe oraz techniczne aspekty TE, o bezdeszczową
pogodę i deszcz błogosławieństw dla tzw. „pospolitego ruszenia”, czyli stawiania wielkiego namiotu [w
sobotę 4 czerwca] i innych namiotów wraz z wyposażeniem. Niech czas TE stanie się naszym „Świętem
Namiotów”, a największy namiot „Namiotem Spotkania”.
Módlmy się, by w czasie TE wiele było prawdziwych spotkań. Z Bogiem i z ludźmi.
Dziękujmy Bogu za życzliwość i wierność, za nieustające działanie, które pomnaża nasze siły i rodzi nadzieję!
A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach
naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany.
[List do Rzymian 5,5]
Niech Bóg Ci błogosławi!
Do następnego listu modlitewnego w czerwcu.

