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Wstęp
Drogi Prezesie, Zastępowy przed sobą w ręku trzymasz pakiet konspektów na
spotkania w Twoim oddziale. Są to spotkania obowiązkowe, które każdy z oddziałów KSM w
Naszej Archidiecezji powinien przeprowadzić w okresie Wrzesień- Styczeń. Wychodząc
naprzeciw Waszym oczekiwaną spotkania posiadają schematyczną oraz prostą do realizacji
formułę, która ułatwia przeprowadzenie formacji w oddziale.
Aby zachować różnorodność oraz wzbogacać Naszą wiedzę jako KSM’owiczów, spotkania
zostały podzielone na 4 kategorie :
Spotkanie z cyklu KSM i Ja
Spotkanie biblijne
Spotkanie formacyjne
Spotkanie modlitewne/kulturalne
Każdy typ spotkania ma za zadanie pogłębić inną część naszej wiedzy na temat KSM’u
jak i również naszej wiary. Ważną rzeczą jest, aby w każdy oddział zrealizował wszystkie
spotkania zawarte w tym konspekcie. Szczególną uwagę poświęćcie na spotkanie z cyklu
Ja i KSM, gdyż to one będą budowały systematycznie wiedzę członków Waszych oddziałów
na temat KSM.
Aby zachować różnorodność spotkań, zachęcamy do realizacji ich na przemian po jednym z
każdej kategorii np. według powyższego schematu, co gwarantuję ciągłość i spójność
formacji, a co za tym idzie przynosi najlepsze efekty.
Jedną z rzeczy, na którą musicie Wy jako prowadzący spotkania zwrócić swoją uwagę to, to
że nawet najlepiej przygotowany konspekt nie poprowadzi za Nas samych spotkania, ale jest
jedynie danym schematem i nadaję spójność treści co ułatwia Wam pracę. Należy
pamiętać, aby nie zamykać się na kreatywność grupy jak i również Was samych, co za tym
idzie sztywnie trzymać się tego to co mamy na kartce przed sobą.
Liczę, że utworzony przez Sekcję Apostolską pakiet spotkań znacząco ułatwi Wam
pracę w oddziale, oraz że będzie on zaczynem kolejnych wydań konspektów spotkań
KSM AP. Liczę również na to, że Wy jako osoby prowadzące spotkania będziecie kierować do
nas Wasze sugestie, które są dla nas niezwykle ważne i cenne, aby w przyszłości udoskonalać
i dopasowywać formę konspektu do bieżących potrzeb i poruszać w nich aktualne problemy.
Z KSM’owskim pozdrowieniem.
GOTÓW !
Przemysław Kozak
Zastępca Prezesa KSM AP
Koordynator Sekcji Apostolskiej
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„Dziękuję tym wszystkim, którzy
przyczynili się do utworzenia tego
konspektu spotkań:
Michał Bieda, Kinga Kuliga, Karolina
Konopka, Aleksandra Para, Jakub Lech,
Klaudia Psonak, Ewa Błyskal, Jadwiga
Korszniak, Sara Bytnar, Anna Walas.
Jak i również Księżą asystentom, którzy
pragnęli pozostać anonimowi „
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Spotkanie
JA I KSM
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Spotkanie Ja i KSM : Dlaczego warto wstąpić do KSM?
Cele spotkania:
- ukazanie uczestnikom wartości i znaczenia przynależenia do wspólnoty Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży,
- zapoznanie młodych z celem wspólnoty,
- ukazanie KSM’u jako drogi do rozwoju życia duchowego, do rozwijania swoich zainteresowań i odkrywania
swoich talentów, umiejętności ,kształtowania osobowości
Potrzebne materiały:
- brystol,
- karty do gry lub wykałaczki,
- paski papieru (po 3 na os.),
- długopisy, markery,
- klej/taśma,
- nożyczki

Modlitwa:
Módlmy się szczególnie za ludzi młodych, którzy podążają różnymi ścieżkami życia. Za naszych rówieśników, z
którymi mamy styczność na co dzień. Prośmy dla nich o światło wiary i Ducha Świętego, by kierowali się
dobrymi , szlachetnymi wartościami, a także potrafili kształtować swoje charaktery. Módlmy się również za nas
samych, abyśmy byli przykładnymi świadkami wiary. (Przykładem odpowiedniej modlitwy może być modlitwa
za ŚDM w Krakowie 2016)
* inna forma modlitwy zależy od inwencji prowadzącego.

I Etap – Wiedzieć
Realizacja :
Na wstępie spotkania będziemy chcieli pokazać czym jest wspólnota, za pomocą małej aktywizacji :
Uczestnicy dostają wykałaczkę bądź kartę do gry. Wspólnie budują pewną konstrukcję wykorzystując do tego
materiały pomocnicze. Każdy z nich dokłada jedną kartę/wykałaczkę tak, by powstała wieża z kart bądź z
wykałaczek .

Poprzez stworzenie wspólnej konstrukcji będziemy w stanie wyciągnąć pewne wnioski:
-każdy z nas przyczynił się do tego, by stworzyć konstrukcję, która jest stabilna i jest owocem naszej wspólnej
organizacji,
-czym więcej elementów w naszej konstrukcji, tym staje się ona mocniejsza,
-wspólne działanie przynosi dobre efekty, gdyż razem możemy zrobić więcej niż wykonując coś indywidualnie,
-każdy element układanki ma swoje miejsce, jest bardzo ważny i dzięki każdemu z osobna udaje nam się
stworzyć całość budowli,
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Pytania pomocnicze:
-Czym według Ciebie jest wspólnota?
-Co może ona nam dawać?
Pomoc I
Wspólnotą nazwać możemy zintegrowaną grupę, którą łączą podobne cele, zainteresowania, cechy. Wspólnota
tworzy się wtedy, gdy jej członkowie chcą być dla siebie bezinteresownie, pracować na jej rzecz, wzrastać w niej
i dzięki niej się ubogacać, rozwijać.
Wspólnota może być dla nas źródłem wielu wartości, dzięki którym zmieniamy własne życie ,stajemy się
lepszymi. Wspólnota daje nam przede wszystkim dobrych, wartościowych ludzi, którzy nie boją się wyjść na
przekór innym, którzy są Twoim wsparciem. Nie możemy zapomnieć także o tym, że wspólnota dostarcza
poczucia bezpieczeństwa.

II Etap – Oceniać
Realizacja:
W drugiej części naszego spotkania będziemy skupiać się nad celami działalności Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży. Wspólnie stworzymy także zestawienie, w którym pojawią się nasze oczekiwania względem
wspólnoty oraz cele działania wspólnoty młodzieżowej, jaką jest KSM.
Czy cele spełnią oczekiwania uczestników?
Aktywizacja:
Każdy uczestnik dostaje 3 paski papieru oraz długopis. Indywidulanie spisuje swoje oczekiwania
(jak widzi działanie wspólnoty, co miałoby się w niej znaleźć, aby chciał do niej przynależeć).
Na tą pracę ma 3-4 minuty. Po zakończeniu, uczestnicy dzielą się swoimi zapiskami na forum grupy.
Prowadzący przygotowuje brystol oraz zestawienie celów KSM.(arkusz dzielimy na dwie części, po jednej
stronie spisujemy cele, a drugą zostawiamy pustą.)
Pomoc II
Porównywane przez nas cele a także nasze indywidualne wartości w dużym stopniu pokrywają się
z tym, co jest zadaniem Katolickiego Stowarzyszenia, więc jest to bardzo trafny argument na to by
zaangażować się i wzrastać w tejże wspólnocie.
Realizacja:
Posługujemy się fragmentami z Pisma Świętego, by ukazać zalety trwania i przynależenia do wspólnoty.
(Dzieje Apostolskie 2,42-46.)
Pytania pomocnicze:
- O czym mowa w czytanym przez nas fragmencie?
- Jakie zalety niesie ze sobą przebywanie we wspólnocie?
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Pomoc III
Zalety przebywania we wspólnocie:
- wzmacnianie swojej (i innych) wiary przez dzielenie się doświadczeniami, wspólne modlitwy, nabożeństwa,
- pomoc i wsparcie wzajemne w trudnych chwilach, kiedy dotkną nas problemy materialne czy duchowe,
- sprawniejsza i czyniona z większą mocą ewangelizacja, czyli głoszenie ludziom dobrej nowiny na większą
skalę,
- organizowanie pomocy dla innych: materialnej, duchowej, zdrowotnej, co jest kontynuacją misji Jezusa
- wiele innych dobrodziejstw i błogosławieństw jakich Bóg pozwoli doświadczyć.
(Mt 18,20)
Pomoc IV
Z podanego wyżej fragmentu dowiadujemy się, że jedynie we wspólnocie, której obecny jest Bóg, obecna jest
Jego Prawda objawiona w Słowie Bożym i Jego miłość, możemy doznać Bożego błogosławieństwa.

III Etap – Działać
Jako młodzi ludzie powinniśmy szukać Prawdy, poznawać ją i w niej się kształtować. Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży poprzez zasady, cele, którymi się kieruje, daje nam ku temu możliwości. Postępując według
zawołania: ”Przez cnotę, naukę i pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie. Gotów!” KSM-owicze stają się ukształtowanymi
w dobrych wartościach ludźmi.
Pytania pomocnicze:
- W jaki sposób możemy przyciągać młodych ludzi, naszych rówieśników do tego, by włączyli się w nasze
stowarzyszenie?
- Jak JA traktuję, podchodzę do angażowania się w Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży?
- Jaką rolę odgrywa ono w moim życiu? Co na to wpływa?

IV Etap – Podsumowanie
Dlaczego warto zaangażować się w KSM?
Stowarzyszenie młodzieży katolickiej, jak również innego rodzaju ruchu katolickie, otwiera młodym osobom
okno do rozwijania się, do kształtowania się w prawdziwych, dobrych wartościach.
Na nasze zaangażowanie w działalność stowarzyszenia bardzo często wpływa środowisko, otoczenie, którym
przebywamy ,zależy to tez od naszej własnej otwartości na takiego rodzaju spędzanie młodzieżowego życia.
Najważniejszy jest pierwszy krok, najważniejsze, by CHCIEĆ się rozwijać. Poprzez przynależenie do naszej
wspólnoty niczego nie tracimy, ale możemy wiele zyskać. Mam nadzieję, że omawiane przez nas dzisiaj aspekty
wspólnoty będą na to dowodem.

Modlitwa na zakończenie.
Wedle uznania prowadzącego
Opracowała:
Anna Walas
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Załączniki:
Fragmenty z Pisma Świętego
„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała
każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i
wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie
trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca.
Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy
dostępowali zbawienia.”
(Dzieje Apostolskie 2,42-46)
„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.”
(Mt18,20)
Cele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży według Statutu(do etapu II):
§14
Celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest w szczególności:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

Pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery
mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości katolika i Polaka;
Ubogacenie wiary: szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych, rozwijanie
praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we
Mszy św.;
Szerzenie nauki społecznej Kościoła oraz wprowadzanie jej w życie; zapoznawanie się na
bieżąco z dokumentami Kościoła powszechnego i lokalnego, szczególnie dotyczącymi
młodzieży;
Organizowanie życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin;
Troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych;
Zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze angażowanie się w rozwój życia
kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą (kulturę bycia, zachowań, życia na co dzień),
troska o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska naturalnego;
Dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka, kajakarstwo);
Organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe
wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku, ze szczególnym propagowaniem
trzeźwości;
Angażowanie w życie rodzinne i przygotowanie do założenia własnej rodziny;
Angażowanie w życie Kościoła i Jego misję zwłaszcza apostolską,
Angażowanie w życie społeczne: podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów
i zagrożeń społecznych (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), uwrażliwianie na potrzeby
bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej;
Wprowadzanie w życie gospodarcze: wychowanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za
jej wykonanie, do sumienności, przedsiębiorczości a także gotowości niesienia pomocy
młodzieży bezrobotnej;
Wychowanie do miłości Ojczyzny, troski o Naród i Państwo;
Otwieranie na kontakty ze światem, zwłaszcza organizacjami i ruchami młodzieżowymi
krajowymi i zagranicznymi, które prowadzą działalność zgodną z doktryną Kościoła;
Troska o swoich członków i służenie im pomocą w przypadkach losowych.
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Spotkanie Ja i KSM : Tożsamość KSM – Święto Patronalne
cele spotkania:
- Poznanie Treści Święta
- Uświadomienie znaczenia dla KSM’owicza

Modlitwa:
Panie Jezu Chryste, prosimy Cię o światło Ducha Św. na nasze spotkanie, abyśmy potrafili otworzyć się na to co
chcesz nam dzisiaj powiedzieć, abyśmy potrafili mówić ale i słuchać innych ludzi oraz abyśmy potrafili pójść za
twoim głosem, głosem naszego powołania.
Ojcze nasz…

I Etap – Wiedzieć
Realizacja :
Na samym początku należy zwrócić uwagę uczestników na potrzebę odczuwania wspólnoty.
Dobrym odnośnikiem do rozpoczęcia spotkania jest zaznaczenia, że każda wspólnota np. parafia posiada
wspólne święto gdzie mieszkańcy razem(< ---ważne aby zaznaczyć)świętują tą piękną i niepowtarzalną
uroczystość w swojej parafii. Tak samo jest i w KSM gdzie wspólnie z AK obchodzimy uroczystość Chrystusa
(przypada zawsze na ostatnią niedzielę roku liturgicznego- Przedostatnia niedziela listopada)
Info:
Uroczystość tę wprowadził do liturgii papież Pius XI encykliką Quas Primas 11 grudnia 1925r.
Pytania pomocnicze :
1) Czy Jezus jest Królem całego świata ?
2) Jak myślicie czy na co dzień pragniemy aby Chrystus był królem Nas wszystkich ?
3) W jakich sytuacjach w Piśmie Świętym możemy poznać że Chrystus jest Królem Wszechświata ?
(To są tylko propozycję pytań- zastępowy może jeszcze coś od siebie dorzucić )
Pomoc I:
1) Jezus Chrystus jest królem całego świata, bo jest Bogiem-Człowiekiem. Stworzycielem i Odkupieniem.
Bóg nie tylko stworzył świat ale ciągle go stwarza i nim włada. Chrystus przez dzieło odkupienia stał się Królem
wszystkich i jest dla nas Panem i Władcą. Chce aby w naszych sercach i umysłach panowała miłości o oddanie
Jemu.
2) Podczas naszej co dziennej modlitwy „Ojcze Nasz” wołamy „Przyjdź królestwo Twoje”
Przez te słowa wypowiadane świadomie prosimy Jezusa i Boga o to aby Królestwo Niebieskie również i na ziemi
zapanowało.
3) Przypominając sobie drogę krzyżową Naszego Pana zachodzi sytuacja gdzie Piłat wprost pyta Jezusa „A więc
jesteś Królem” , w odpowiedzi Chrystus „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na
świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu” J 18,37
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II Etap – Oceniać
Realizacja:
Już wiemy i w pełni uświadomiliśmy sobie, że Chrystus jest Królem Wszechświata.
Nie tylko poprzez Naszą modlitwę ale przez oddanie bezgraniczne swojego życia.
Sam Jezus w odpowiedzi na pytanie Piłata zaznacza, że On jest Królem i tylko w nim jest świadectwo prawdy.
Aby Jeszcze bardziej podkreślić znaczenie Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata warto odnieść się do
nauki Kościoła gdzie Sobór w Nicei dogmatycznie „uznał równość Jezusa z Bogiem Ojcem”
Ponadto Jezus jest Synem Bożym i to już z samej natury daje Mu tytuł Pana i Władcy.
Jest Drugą osobą w Trójcy Przenajświętszej , jest Panem najwyższym i absolutnym, na jego słowa Łazarz Wstaję
z grobu, to Jezus pokonał śmierć te wszystkie fakty w sposób bezdyskusyjny pokazują kto jest Królem życia i
śmierci, i że żadne królestwo świata nie jest w stanie być porównywalnym z Królestwem Bożym.
Liturgia aby podkreślić władztwo Jezusa dodała do tytułu „Król” dopełniacz „Wszechświata” co podkreśla
nieprzemijalność i wieczność Chrystusa jako Króla.
Podsumowanie wcześniejszych wypowiedzi. Ocena i nauka Kościoła na dany temat.
Kilka ( w zależności od obszerności tematu) tekstów z Biblii zacieśniających i podpierających nauczanie kościoła.
Pytania pomocnicze :
1) Jak myślicie czy dzisiejszy świat uznaję Jezusa za Króla Wszechświata?
2) Czy w naszych otoczeniach, klasa, praca znajomi panuję przekonanie że to tylko Jezus jest Królem, jak
reagują na takie słowa?
3) Czy czasem rzeczy materialne nie stają się naszymi „władcami”?
4) Co stoi na przeszkodzie aby ludzie uznali Chrystusa za Króla Wszechświata ?
(To są tylko propozycję pytań- zastępowy może jeszcze coś od siebie dorzucić )
Pomoc II:
1) Wszystko zależy o jakich grupach społecznych będziemy rozmawiać. Patrząc na ogół społeczeństwa na to co
dzieje się w około nas ciężko jest stwierdzić aby dzisiejszy świat uznawał Jezusa za Króla Wszechświata.
Dzisiejszy świat często pomija naukę Chrystusa, można powiedzieć więcej wyśmiewa naukę Chrystusa.
Dobrym odnośnikiem to tej sytuacji jest fragment z Pisma Świętego kiedy Piłat pyta Jezusa „Czy Ty jesteś
królem żydowskim „ Mt 27, 11 ; por. J 18, 33 ma raczej funkcję prześmiewczą i sugeruję kpinę i szyderstwo.
2) Tutaj zastępowy może opowiedzieć o własnych doświadczeniach z jakimi miał styczność w klasie, wśród
znajomych, rodziny czy w pracy itp.
Jeśli jest trudność w przekazaniu własnego świadectwa warto wskazać jak media odnoszą się do tego typu
haseł ile uwagi jest przeznaczane na to co dzieje się dobrego w kościele. Ile jest powiedziane o np. SMAP czy
Koncercie JSJD w mediach. Tutaj jest ukryty odnośnik jak dziś panuję przekonanie na słowa „Jezus jest Królem”
Warto jest również zwrócić uwagę jak my jako katolicy traktujemy te słowa czy rzeczywiście jesteśmy w pełni
przekonani że „Jezus jest Królem” czy to tylko czasem nie przyzwyczajenie.
Można jeszcze problem ugryźć od innej strony podając za przykład, reakcję ludzi jak widzą kogoś np. z koszulką
z hasłem wielbiącym Boga i oddającym Mu cześć (np. Jezus jest Panem itp. )
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3) Jeszcze kilkanaście lat temu byśmy się zastanowili nad odpowiedzią lecz dziś jest ona niestety w 90% jedna
i brzmi tak. Popatrzmy ile czasu spędzamy przez TV, komputerem, na portalach społecznościowych. One dla nas
młodzieży stały się nie tylko zagrożeniem ale i w dużej mierze „władcami” nie tylko życia ale i czasu.
Liczy się tylko dla nas ile będziemy mieli „like” pod zdj. czy wirtualnych znajomych.
Jako dorośli często dla nas ważniejsze są pieniądze czy posiadane rzeczy samochód, nowy smatrfon.
Przez co to my jako dorośli ludzi stajemy się zakładnikami tych rzeczy dążąc do zdobycia ich, co prowadzi to
tego że rzeczy materialne panują nad nami i nie jako są naszymi „władcami i panami „
4)Często jest nam jako ludziom ciężko oddać się bezgranicznie i swoje życie komuś, w tym przypadku Jezusowi i
tutaj najczęściej stoi przeszkoda uznania Królowania Jezusa nad Wszystkim. My jako ludzie musimy coś
zobaczyć dotknąć, spróbować a to wszystko sprowadza się do naszych zmysłów, które mają tylko i wyłącznie
pojęcie „materialne” otaczającego nas świata(po prostu nas ograniczają) i nie możemy pojąć tego co jest
Boskie. I to dosyć często po prostu one hamują w nas całkowite uznanie Jezusa za Króla Wszechświata. Tutaj
sprawa dotyczyła osób wierzących w przypadku osób nie uznających wiary w Jezusa sprawa jest dosyć prosta.

III Etap – Działać
Poznając wagę uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata dla Kościoła Katolickiego możemy się odnieść do nas
Jako KSM’owiczów.
Po pierwsze Zastępowy musi zaznaczyć, że Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest świętem
patronalnym KSM oraz AK, jest najważniejszym świętem w kalendarzu każdego KSM’owicza.
I przypada na ostatnią Niedzielę Roku Liturgicznego czyli na przed ostatnią niedzielę Listopada.
W przede dniu ( sobota) uroczystości wszyscy KSM’owicze oraz członkowie AK gromadzą się na Mszy Świętej
sprawowanej przez Arcybiskupa ( J. Michalika) w Przemyskiej Archikatedrze.
Podczas Eucharystii odbywa się przyjęcie nowych członków tzw. przyrzeczenie.
Również ma miejsce zaprzysiężenie nowych zastępowych i przyjęcie przez nich krzyża zastępowego.
Tutaj osoba prowadząca spotkanie musi zaznaczyć ze bardzo ważne jest to aby my jako KSM’owicze w tym dniu
razem uczestniczyć w wspólnym świętowaniu.
Tutaj w kilku zdaniach określamy jak jako KSM’owicz powinniśmy działać, zachowywać się odnosząc się do
tematyki lub danego problemu.
Pytania pomocnicze:
1) Jak my jako kandydaci na członków KSM możemy włączyć się w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata?
2) Co jeżeli nie możemy być obecni w tym dniu w archikatedrze jako oddział jak możemy zaznaczyć wagę tej
Uroczystości dla nas?
3) Jak uważacie czy ważne jest to aby dbać o to aby nadać inną wymowę Eucharystii w dniu uroczystość
Chrystusa Króla Wszechświata ?
4) Jaką postawą powinien charakteryzować się KSM’owicz właśnie w tym dniu?
(To są tylko propozycję pytań- zastępowy może jeszcze coś od siebie dorzucić )
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Pomoc III:
1) Po pierwsze być obecnym w archikatedrze jako oddział lub też delegacja.
Często sami KSM’owicze jadą wraz z rodzicami i wspólnie cieszą się Świętem Patronalnym KSM.
2) Jeśli nie mamy możliwości przyjechać do Przemyśla to nic nie stoi na przeszkodzie aby w Niedzielę jak oddział
KSM w parafii uświetnić Niedzielną Mszę świętą poprzez czytania, psalm itp.
Również i wtedy możemy uroczyście przyjąć nowych członków do naszego oddziału.
Taka postawa nas jako KSM w parafii nada bardziej wymowny wyraz i zaznaczy jak ważny jest to dla nas dzień.
3) Jest to bardzo ważne gdyż Jako KSM powinniśmy pielęgnować i szanować każdą jedną uroczystość związaną
z naszym stowarzyszeniem a przez to możemy bardziej poczuć więź wspólnoty. Dbamy również przez takie
zachowanie o podtrzymanie tradycji jakie miało miejsce już od początków istnienia KSM.
4) Przede wszystkim KSM’owicz powinien zadbać o to aby wspólnie z innymi KSM’owiczani czy w Archikatedrze
czy też w parafii uczcić tę uroczystość. Wziąć aktywny udział w Liturgii. Zaznaczyć wagę dnia odświętnym
strojem. Jeśli jest taka możliwość po Eucharystii odśpiewaniu hymnu KSM.

IV Etap – Podsumowanie
Po dzisiejszym spotkaniu już widzimy jak ważna jest uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata nie tylko dla
kościoła katolickiego na świecie ale przede wszystkim dla nas KSM’owiczów.
Aby w pełni być członkami KSM musimy bezgranicznie oddać się Jezusowi. A takie uroczystości są najlepszą
możliwością aby to osiągnąć. Ważne jest to aby KSM’owicz był świadom wagi uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata i znał datę jego obchodów.
Zastępowy wraz z kierownictwem może zaproponować i zaplanować zaraz po spotkaniu formę jaką oddział
będzie właśnie w tym dniu świętował uroczystość.

Modlitwa na zakończenie:
Panie Bożę dziękujemy Ci za dar dzisiejszego spotkania, i prosimy Cię aby to co dziś usłyszeliśmy,
abyśmy potrafili realizować w naszym życiu nie tylko jako katolicy, ale przede wszystkim jako KSM’owicze.
Ojcze nasz…

Opracował:
Przemysław Kozak
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Spotkanie Ja i KSM : misja KSM - cele i zadania
cele spotkania:
- zapoznanie uczestników z założeniami Stowarzyszenia (jego zadania i cele)
- zwrócenie uwagi i uświadomienie jak wielką rolę młodzi odgrywają w Kościele
Potrzebne materiały:
- podręcznik KSM
- kartki A4 i pisaki

Modlitwa:
Według uznania i woli zastępowego.

I Etap – Wiedzieć
Realizacja :
Dzielimy się na dwie grupy i każda z grup ma napisać odpowiedzi na podane pytania. Następnie porównujemy
wypowiedzi z kartek i prowokujemy dyskusję.
Pytania pomocnicze :
1. Co jest misją KSM?
2. Jakie mamy cele jako Stowarzyszenie?
3. Co możemy robić (konkretne inicjatywy), aby realizować swoje cele?
4. Co jest Twoim zadaniem jako KSM-owicza?
Pomoc I:
Podstawową misją i celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich oraz
uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we
wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.
Zadania:
- pomoc w rozwoju młodego człowieka - tworzenie atmosfery mobilizującej do pracy i kształtowania
osobowości katolika i Polaka,
- szerzenie wiedzy religijnej
- organizowanie życia młodzieżowego
- angażowanie się w rozwój kulturalny kraju,
- angażowanie się w życie rodzinne
- angażowanie się w misję Kościoła (zwłaszcza apostolską)
- wychowanie do miłości Ojczyzny, troski o Naród i Państwo,
troska o swoich członków i służenie im pomocą w przypadkach losowych,
Co możemy robić:
czytanie Pisma Świętego, życie sakramentalne, Eucharystia, rekolekcje, pielgrzymki, konferencje, spotkania,
zjazdy, kursy, szkolenia, dyskusje, muzyka, śpiew turnusy, wieczorki integracyjne, konkursy, wieczory filmowe,
rozprowadzanie zniczy/dewocjonaliów, wspólne rozmowy i spotkania.
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II Etap – Oceniać
Realizacja:
Możemy przeczytać tekst, jako podsumowanie wcześniejszej dyskusji:
*Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym,zrzeszającym młodych katolików
świeckich, działającym na terenie całej Polski. Stowarzyszenie pozostaje pod zwierzchnim kierownictwem
Konferencji Episkopatu Polski, która czuwa nad jego formacją i działalnością przez generalnego asystenta
kościelnego. Członkowie naszego stowarzyszenia to radośni młodzi ludzie pragnący służyć Bogu i Ojczyźnie.
Możliwości rozwijania się w KSM jest wiele. Aby się przekonać dołącz do nas i Kształtuj Swoją Młodość!

"Nie wstydźcie się waszych ideałów - wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na
was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM." Jan Paweł
II 15 IV 1995 - ogólnopolska pielgrzymka KSM do Rzymu
Pytania pomocnicze :
1. Uważasz, że słowa naszego papieża są nadal aktualne?*
2. Nasza misja, cele i zadania się zmieniły? Mogą się zmienić na przełomie lat?*
*pytania zadajemy już do całej grupy

III Etap – Działać
Pytania pomocnicze:
1. Jak realizuje swoje zadania w oddziale i poza nim?
2. Jakie działania możemy podjąć jako oddział, aby spełniać swoją misję w Kościele?
3. Z jakimi trudnościami możemy się spotkać/Jak sobie z nimi radzić?

IV Etap - Podsumowanie
Każdy z uczestników mówi czego dowiedział się na spotkaniu i co może zmienić w swoim funkcjonowaniu we
wspólnocie.
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Modlitwa na zakończenie:
Modlitwa KSMowicza:
Ojcze wszechmogący i miłosierny Boże,
Przez Twego Syna Jezusa Chrystusa prosimy Cię,
obdarz nas Duchem Prawdy, Miłości i Mocy.
Spraw, abyśmy byli wierni Ewangelii, Krzyżowi,
wierze naszych ojców i ideałom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Niech Duch Święty Pocieszyciel wzbudza w nas gorliwość apostolską,
abyśmy z pokorą i odwagą budowali Królestwo Chrystusowe w sobie,
w rodzinach i otoczeniu oraz byśmy w życiu społecznym szerzyli cywilizacją miłości.
Niech nas wspomaga orędownictwo i przykład Matki Najświętszej Królowej Polski,
św. Stanisława Kostki i Błogosławionej Karoliny Kózkówny.
Na Twoją miłość, wezwanie i Twoje posłanie odpowiadamy: GOTÓW!

Opracowała:

Klaudia Psonak
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Spotkanie Ja i KSM : Patronowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży – św.
Stanisław i bł. Karolina Kózkówna
cele spotkania:
- przybliżenie postaci patronów KSM
- rola patronów w moim życiu
Potrzebne materiały:
- portrety patronów

Modlitwa:
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla
nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

I Etap – Wiedzieć
Realizacja :
Spotkanie ma na celu przybliżyć postaci patronów KSM. Uczestnicy powinni dostrzec wzór do naśladowania.
Pytania pomocnicze :
- Jakich patronów ma KSM?
- Co wiesz o św. Stanisławie?
- Co wiesz o bł. Karolinie?
Pomoc I:
(życiorysy patronów – czytamy)
Św. Stanisław Kostka
Św. Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie pod Przasnyszem w 1550 roku jako syn kasztelana
zakroczymskiego. Mając 14 lat został wysłany ze starszym bratem Pawłem do Wiednia. Uczęszczał tam do
gimnazjum. Żył intensywnym życiem religijnym. Od choroby w 1565 roku zdecydowanie zmierzał do realizacji
powołania zakonnego. Natrafił jednak na trudności ze strony rodziny. By ich uniknąć w 1567 roku dotarł pieszo
do Bawarii, skąd został skierowany do Rzymu, gdzie wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Zachwycił wszystkich
swoją duchową dojrzałością i rozmodleniem. W następnym roku zachorował na malarię i zmarł późnym
wieczorem w wigilię Wniebowzięcia NMP.
W 1670 r. został ogłoszony błogosławionym, a uroczysta kanonizacja nastąpiła w 1726 roku.
Św. Stanisław Kostka jest patronem Polski, Litwy, KSM, studentów, alumnów, nowicjuszy i nowicjuszek
jezuickich a także dzieci i młodzieży.
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Bł. Karolina Kózkówna
Bł. Karolina Kózkówna urodziła się w 1898 roku w wiosce Wał-Ruda (parafia Radłów) jako czwarte spośród
jedenaściorga dzieci Jana i Marii z domu Borzęckiej. Religijna atmosfera domu Kózków
w swych różnorodnych i autentycznych przejawach z łatwością dostrzegana była przez sąsiadów, którzy
chętnie schodzili się tutaj na czytanie książek religijnych, śpiewanie pieśni i wspólną modlitwę. Karolina, od
wczesnej młodości, bardzo lubiła się modlić. W każde Maryjne święto udawała się do odległego o 40 km
sanktuarium tuchowskiego lub do Odporyszowa. Z wielką radością nosiła w procesjach parafialnych feretron
Matki Niepokalanej. Uczyła dzieci czytać i pisać oraz modlitwy
z katechizmu. W dniu 18 listopada 1914 roku poniosła śmierć męczeńską z rąk rosyjskiego żołnierza
w obronie czystości.
Bł. Karolina Kózkówna jest patronką KSM, Ruchu Czystych Serc, rolników i młodzieży.

II Etap – Oceniać
Realizacja:
Przeczytane życiorysy przedstawiają patronów KSM. Zarówno u Stanisława jak i Karoliny dostrzegamy
umiłowanie cnoty – czystości.
Pytania pomocnicze :
- Co zapamiętałeś z przeczytanych życiorysów?
- Co Cię urzekło w tych postaciach?
- Czy mogą nas zawstydzać? Dlaczego?
- Jaką rolę pełni cnota - czystość w życiu człowieka? Czy warto ją pielęgnować?
- Komu patronują?
Pomoc II:
W pełnym zrozumieniu życiorysów mogą pomóc wypowiedzi ks. Janusza Cegłowskiego i św. Jana Pawła II
o św. Stanisławie:
”Nie dał się zwieść mirażowi kariery, bogatego i wygodnego życia, przyszłości zabezpieczonej majątkiem
rodziców. Miał odwagę przeciwstawić się panującym modom na życie. Nie chciał tylko wypełniać żołądka,
imponować strojami, uczynić z życia jednej wielkiej rozrywki. Niesamowicie szybko zrozumiał te wszystkie
złudzenia, za którymi często biegniemy. Umiał przeciwstawić się naciskom grupy, być sobą, być wolnym. Jest to
szalenie trudne, zwłaszcza w młodzieńczym wieku. Żył z pasją. Swą porywającą miłość młodzieńczą skierował
do Boga. Uwierzył w miłość Boga do niego i całym sobą Bogu odpowiedział. Miał pewnie świadomość, że
charakter – to nie tylko sprawa dziedziczenia cech po przodkach, nie tylko wpływ środowiska, ale to również
praca nad jego kształtowaniem. Stawać się dojrzałym człowiekiem – to podjąć trud rozwoju. Młodość dla niego
to była świadomość możliwości cudownego wzrostu, to decyzja na to, komu zaufam i kto będzie moim
Mistrzem. A jeśli zajdzie potrzeba, to post i modlitwa...” - ks. Janusz Cegłowski.
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o bł. Karolinie:
„Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd,
ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą
hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym. Chociaż ta młodziutka córka Kościoła
tarnowskiego, którą od dzisiaj będziemy zwać błogosławioną, swoim życiem i śmiercią mówi przede wszystkim
do młodych. Do chłopców i dziewcząt. Do mężczyzn i kobiet. Mówi o wielkiej godności kobiety: o godności
ludzkiej osoby. O godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej
młode ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie to ludzkie ciało zapis nieśmiertelności, jaką
człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa.” - Jan Paweł II

III Etap – Działać
Jako KSM-owicze powinniśmy brać przykład z św. Stanisława i bł. Karoliny. Poznajemy ich, kiedy są w naszym
wieku. W obu postaciach zauważamy nieustającą i gorliwą pobożność.
Pytania pomocnicze:
- Kiedy obchodzimy wspomnienie patronów? (św. Stanisław 18 września, bł. Karolina 18 listopada)
- W czym jestem do nich podobny, a jakie dostrzegam różnice w swoim postępowaniu?
- Czy po tym spotkaniu św. Stanisław i bł. Karolina staną się dla mnie wzorem do naśladowania?

IV Etap - Podsumowanie
Na dzisiejszym spotkaniu przybliżyliśmy sobie patronów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży – bł. Karolinę
Kózkównę i św. Stanisława Kostkę. Czy mogą nas zawstydzać? Zdecydowanie TAK! Będąc w tak młodym wieku
ukazują dojrzałość chrześcijańską i całkowite oddanie się modlitwie. Byli zwyczajnymi nastolatkami, a poprzez
życie z wartościami pokazali nam drogę do świętości. Dlatego prośmy naszych patronów o wstawiennictwo
polecając nasze troski, sprawy, trudności.

Modlitwa na zakończenie:
Prośba o wstawiennictwo patronów.
Do św. Stanisława:
Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości udzielił Stanisławowi Kostce w młodzieńczym wieku łaskę
dojrzałej świętości, spraw, prosimy, abyśmy - w przyjaźni z Tobą wzrastając - za wstawiennictwem Świętego
Stanisława - przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc coraz bardziej upodabniali się do Ciebie.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Do bł. Karoliny:
Błogosławiona Karolino. Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecamy i prosimy cię, abyś nas
swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała, ratowała we wszystkich potrzebach naszych i wyjednała
nam łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw to o droga nasza patronko, abyśmy Bogu dochowali
wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyli sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

Opracowała:
Jadwiga Korszniak
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Załączniki:
Portrety patronów:
św. Stanisław Kostka (W ikonografii św. Stanisław Kostka przedstawiany jest w stroju jezuity. Jego atrybutami
są: anioł podający mu Komunię, Dziecię Jezus na ręku, krucyfiks, laska pielgrzymia, lilia, Madonna, różaniec.)

bł. Karolina Kózkówna (W ikonografii przedstawiana jest z palmą w ręce.)
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Spotkanie
Biblijne
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Spotkanie Biblijne: Przypowieść o talentach
cele spotkania:
- głębsze poznanie "Przypowieści o talentach"
- zachęcenie do częstszego sięgnięcia po Pismo Święte

Modlitwa:
Prośmy Matkę Najświętszą o opiekę podczas dzisiejszego spotkania i o jego trwałe owoce.

I Etap – Wiedzieć
Realizacja :
Spotkanie rozpocząć od poniższego pytania, kierować się według konspektu, mile widziane własne pomysły.
Pytania pomocnicze :
a) Jak korzystać z Bożych Darów?
Pomoc I:
ad. a) Na to pytanie odpowiedź możemy znaleźć w Słowie Życia- Piśmie Świętym i zawartych w nim
przypowieściach Chrystusowych. Jedną z nich jest "Przypowieść o talentach", która uczy nas jak korzystać z
Bożych Darów.
"14 Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i
przekazał im swój majątek. 15 Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według
jego zdolności, i odjechał. Zaraz 16 ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie
pięć. 17 Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. 18 Ten zaś, który otrzymał jeden,
poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. 19 Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i
zaczął rozliczać się z nimi. 20 Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł:
"Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". 21 Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo
dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" 22
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie
dwa talenty zyskałem". 23 Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad
wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" 24 Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł:
"Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie
rozsypał. 25 Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!" 26 Odrzekł mu
pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie
rozsypał. 27 Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał
swoją własność. 28 Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. 29 Każdemu
bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. 30
A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów".
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II Etap – Oceniać
Realizacja:
Za życia Jezusa słowo "talent" miało zupełnie inne znaczenie niż to, którego używamy dzisiaj. Była to jednostka
wagi, która wynosiła około 35 kilogramów. Tak więc jeden talent srebra był naprawdę olbrzymią sumą. Dziś
mówimy o talentach, które Bóg daje każdemu człowiekowi. Liczy on na to, że zostaną one rozwinięte w jak
najlepszym kierunku. Jednakże czy te talenty dotyczą tylko rzeczy materialnych?
Pytania pomocnicze :
a) Jakie więc talenty może nam przydzielić Bóg, oprócz rzeczy materialnych? (pytanie do powyższej
wypowiedzi)
b) Jak inaczej można zinterpretować tę przypowieść ?
Pomoc II:
ad.a)
- talent do bycia KSM’owiczem
- talent do miłości
- talent do wiary
- talent do prowadzenia spotkania formacyjnego
- talent do przyjaźni
ad.b)
"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali". Te słowa kieruje do nas Jan Paweł II. Bóg
daje człowiekowi różne talenty, każdemu na miarę jego możliwości. Każdy dostaje tyle, ile jest w stanie rozwijać
swoim życiem. Jednak na naszej życiowej wędrówce pojawiają się różne pokusy: lenistwo, zniechęcenie, brak
wiary w siebie. Pan na końcu przypowieści zawarł takie słowa:
"Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet
to, co ma."
W ten sposób Bóg chce nauczyć ludzi, że niewykorzystywanie swych możliwości, zalet, talentów jest złem i
będzie karane jak każdy inny grzech.

III Etap – Działać
Jako KSM-owicze powinniśmy każdy talent, jaki otrzymamy od Boga rozwijać, nie porzucać. Jest to rzecz
otrzymana od Boga, więc ma ona jakiś cel w naszym życiu.
Pytania pomocnicze:
a) Twoim zdaniem, jaki najważniejszy talent otrzymałeś od Boga i kto pomógł Ci go odkryć? (pytanie
skierowane do wszystkich)
b) Waszym zdaniem- jaki jest najczęstszy talent, który ludzie nie potrafią przy sobie zatrzymać, a roztrwaniają
go, tak, jak jeden z sług?
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Pomoc III:
ad.a)
Moim przykładowym talentem, jaki otrzymałem/am od Boga jest łatwość rozmawiania z ludźmi, a pomógł mi
go odkryć KSM. Poprzez prowadzenie formacji nabieram pewności siebie, a zwłaszcza wtedy, gdy rozwija się
dyskusja na podany przeze mnie temat. Jest to dla mnie sygnał, że talent, który otrzymałem/am od Boga
rozwija się, a nie jest zakopany w ziemi.
ad.b)
Według mnie jest to zaufanie. Zaufanie jest świadomością, że ktoś może Cię skrzywdzić jednym łatwym
ruchem i stuprocentowa pewność, że tego nie zrobi. Osoba obdarowana przez nas zaufaniem, powinna czuć się
wyjątkowo, ponieważ my chcemy wierzyć, że w najtrudniejszych chwilach możemy na nią liczyć i nas nie
zawiedzie. Jest to jedna z rzeczy, którą trudno zdobyć, a łatwo stracić.

IV Etap – Podsumowanie
"Przypowieść o talentach" jest wezwaniem do uwierzenia we własne siły i podjęcia się pomnożenia darów
danych od Boga oraz dzielenia się nimi z bliźnimi.
Modlitwa na zakończenie :
Prośmy Ojca niebieskiego, aby pomógł nam pomnożyć wszystkie talenty, którymi nas obdarzył oraz żeby
uchronił nas przed ich roztrwonieniem.

Opracowała:
Ewa Błyskal

25 | S t r o n a
Materiały przygotowane przez Sekcję Apostolską KSM AP

Materiały Formacyjne
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Archidiecezji Przemyskiej

Spotkanie Biblijne: Cuda Maryjne
Cele spotkania :
-przybliżenie uczestnikom tajemnicy niezwykłych cudów dokonywanych za wstawiennictwem Maryi,
-zapoznanie z przesłaniem dokonywanych cudów,
-przekazanie znaczenia i wartości cudów,
Potrzebne materiały:
-brystol,
-markery,
-opisy objawień Maryjnych,

Modlitwa:
Módlmy się słowami modlitwy :Anioł Pański bądź Zdrowaś Maryjo powierzając w niej samych siebie, nasze
osobiste intencje, które chcemy ofiarować. Prośmy dla nas, jak również dla naszych rówieśników o pogłębienie
wiary i zrozumienie tajemnic cudów, które dokonują się na naszych oczach których możemy być świadkami.

I Etap-Widzieć
Realizacja:
Rozpoczynając nasze spotkanie, pochylimy się nad istotą cudu, czym tak właściwie zjawisko to się cechuje, jak
to jest możliwe, że występuje. Stworzymy wspólną mapę myśli, w której umieścimy własne definicje cudu.
Odpowiemy na pytanie: Czym dla nas osobiście on jest?

Pytania pomocnicze:
-Jak określamy zjawisko nazywane cudem?
-Kiedy on występuje?
- Jak osobiście rozumiesz cud?
-Czy w swoim życiu zdarzyło Ci się doświadczyć cudu?

Pomoc I
Cudem określamy niewytłumaczalne, nieprawdopodobne zjawisko, którego nie da się racjonalnie
wytłumaczyć.
Oto jedna ze współczesnych definicji cudu, zaproponowana przez francuskiego teologa, René Latourelle: "Cud
jest to nadzwyczajne wydarzenie o charakterze religijnym, które w porządku kosmicznym (człowiek i świat) jest
wyrazem specjalnego i bezinteresownego działania Boga mocy i miłości, który kieruje do ludzi znak, zwiastujący
obecność w świecie Słowa zbawienia"
Cud prowadzi do wiary, przybliża do niej, by cud mógł się zdarzyć, musi być wiara.
(Tutaj mamy także czas na osobiste świadectwa uczestników w zależności od ich chęci- jeśli chcą podzielić się
swoimi osobistymi przeżyciami związanymi z cudami, możemy o tym porozmawiać.)

26 | S t r o n a
Materiały przygotowane przez Sekcję Apostolską KSM AP

Materiały Formacyjne
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Archidiecezji Przemyskiej
Aktywizacja:
Na brystolu tworzymy wspólną mapę myśli dotyczącą tego, jak my odbieramy cud-celem tego zadania jest
stworzenie wspólnej definicji cudu. Każdy uczestnik dopisuje na mapie swoje spostrzeżenia.

II Etap-Oceniać
Realizacja:
Na tym etapie naszego spotkania zapoznamy się z opisem kilku ważnych objawień Matki Bożej. Przeanalizujemy
przekaz oraz cel tych wydarzeń. Podzielimy się własnymi.
(Przedstawiamy na forum grupy teksty 3 objawień):

Objawienie w Fatimie
Pytania pomocnicze(do 3 fragmentów):
-W jakich okolicznościach nastąpiło objawienie Maryi?
-Kto był jego świadkiem?
-Jakie było jego przesłanie?
-Jak my możemy odebrać i rozumieć objawienie? Co możemy z niego wywnioskować?
Pomoc II
Maryja objawiła się czterokrotnie pastuszkom- Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Cud, którego doświadczyły dzieci
znacząco wpłynął na życie całej ich wspólnoty, a także świata. Matka Najświętsza przychodziła z wieloma
ważnymi przesłaniami, które miały nastąpić w życiu ludzkości. Kierowała do młodych prośby o sumienne
odmawianie modlitwy różańcowej, tak bardzo potrzebnej do ratowania duszy świata. Zapowiedziała
wydarzenia, które miały nastąpić, wydarzenia, które miały zmienić świat. Wizje, które miało troje portugalskich
pastuszków, okazały się kluczem do zrozumienia ważnych wydarzeń XX wieku.
Matka Boża wskazała wtedy drogę pokoju. Spotkanie to miało ogromną wartość dla przyszłości świata.
Objawienie w La Salette
Pomoc III
Objawienie Matki Najświętszej w La Salette nastąpiło w podobnych okolicznościach do objawień Maryjnych w
Fatimie. Ona także kazała się małym pastuszkom. Przybyła do nich, by uświadomić ich w powadze
popełnianych przez ludzkość grzechów, by przekazać im znaczenie tego, czego dopuszcza się świat. Matka Boża
wzywała ludzkość do nawrócenia by ustrzec ją od nieszczęścia, które ściągają na siebie poprzez czyny, których
się dopuszczają.
Zapowiedziała również wszelkie zdarzenia, które miały nastąpić w przyszłości. Chciała by jej przesłanie dotarło
do wszystkich ludzi, by zmieniło zachowanie świata.

Objawienie w Lourdes
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Pomoc IV
Matka Boża przyszła do młodej dziewczyny-Bernadety, młodej kobiety, która nie miała zbyt wiele, jednak
posiadała wiarę i ją pielęgnowała. Objawiająca Maryja była milcząca. Przemówiła podczas swojego trzeciego
objawienia. Wzywała ludzkość do pokutowania za ich grzechy. Pragnęła pokuty za ich przewinienia. Również
wzywała świat do nawrócenia.
Kilkanaście objawień Najświętszej Maryi Panny w Lourdes, pomimo swej pozornej prostoty przypomniało nam
wiele ważnych, uniwersalnych, a więc aktualnych do dziś, prawd:
Maryja jest najświętsza i niepokalanie poczęta,
Niebieska Matka jest dla nas wzorem, kocha nas i o nas się troszczy,
Maryja patrzy na nas, Swe dzieci,
Jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie innych,
Uśmiech Matki przypomina Jej dobroć Maryja kocha nawet najbiedniejszych, którzy mogą być Jej wielką
radością i pociechą.

III Etap – Działać
W ostatniej części naszego spotkania będziemy chcieli zastanowić się nad naszym osobistym odbiorem cudów,
które dokonują się za sprawą Matki Najświętszej. Jest to czas na indywidualne świadectwo, dzielenie się
własnymi doświadczeniami i przemyśleniami.
Pytania pomocnicze:
-Jak my osobiście odbieramy cuda, o których słyszymy?
-Jak myślisz, dlaczego Matka Boża dokonuje cudów w taki sposób?

IV Etap - Podsumowanie
Cuda, które dokonują się za wstawiennictwem Matki Bożej są niezliczone. Przychodzi ona do nas, gdy nie
widzimy rozwiązania w życiowych sytuacjach. Jest obecna w naszym życiu zawsze, działa i nieustannie pomaga.
Na podstawie omówionych przez nas zdarzeń możemy stwierdzić, że Matka Boża, w obliczu różnych postaci zła,
których doświadczamy, jawi się i przypomina o tej centralnej prawdzie Ewangelii. Słuchanie zaś Jej rad i
podążanie za Jej przykładem jest najprostszą drogą do świętości, której Niepokalana Matka pragnie dla każdego
ze Swoich dzieci.

Modlitwa na zakończenie.

Opracowała:
Anna Walas
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Załączniki:
Objawienie w Fatimie

Fatima w tym czasie to kilkadziesiąt domków i gospodarskich zabudowań, malowniczo położonych na
niewielkich wzgórzach, które pokrywały uprawne pola, winnice, łąki i pastwiska. Mieszkańcy wioski byli ludźmi
prostymi i pobożnymi. Uprawiali swoje role i sady, a w święta szli tłumnie do kościoła parafialnego św.
Antoniego.
[...]
Pierwsze objawienie Maryjne miało miejsce 13 maja 1917 roku. Tego dnia trójka dzieci: Łucja, Hiacynta i
Franciszek około południa dotarli do miejsca, gdzie mieli paść swoje stado owiec. W południe odmówili jak
zawsze Anioł Pański, różaniec i oddali się swoim zabawom. Nagle jakiś dziwny grzmot i błysk zwrócił ich uwagę.
Z przerażeniem spojrzeli na niebo, nadal było bezchmurne, a słońce świeciło pełnym blaskiem. Dzieci sądziły, że
zbliża się burza, postanowiły wrócić do domu. Kiedy znaleźli się w połowie stoku i przechodzili obok mocnego
dębu, który rośnie do dziś, oślepił ich kolejny błysk jaśniejszy niż poprzedni. Będąc na dnie kotliny, musieli się
zatrzymać, oniemiali i zdumieni. Przed nimi w odległości dwóch kroków, nad małym zieleniejącym dąbkiem,
wysokim niewiele ponad metr, stała młodziutka Pani. Była nieopisanie piękna, jaśniejąca bardziej niż słońce,
która pełnym wdzięku gestem i pieszczotliwym głosem uśmierzyła ich niepokój. Z rozmowy z tajemniczą Panią
dzieci dowiedziały się, że przybywa z nieba. Prosi ich, aby przychodziły tutaj przez sześć kolejnych miesięcy,
trzynastego dnia każdego miesiąca o tej samej godzinie i odmawiały codziennie różaniec. Kim jest i czego od
nich chce, powie im później. Zaraz po pierwszym widzeniu, troje dzieci uzgodniło, że zachowają absolutne
milczenie. Malutka Hiacynta nie potrafiła jednak zatrzymać tej tajemnicy dla siebie. Niezwykła nowina szybko
więc rozniosła się wśród wiejskiej, niezwykle pobożnej ludności. Zostało też ujawnione szczególne życzenie
"Pani z nieba", by na miejsce objawień przychodzić każdego trzynastego dnia kolejnego miesiąca. Zarówno
matka Hiacynty, jak i Łucji z oburzeniem i niedowierzaniem przyjęły słowa dziecka. Większość mieszkańców
wyśmiewała i żartowała z trójki dzieci, one jednak wytrwale modliły się tak, jak nakazała im Pani.
Drugie objawienie miało miejsce 13 czerwca 1917 roku.W tym objawieniu Pani przypomniała dzieciom, aby
znów przyszli 13-go następnego miesiąca, nie zaniedbywali codziennego odmawiania różańca, zaś po każdej
dziesiątce dołączyli modlitwę: "O mój Jezu, przebacz nam nasze winy, zachowaj nas od ognia piekielnego i
ulżyj duszom czyśćcowym, zwłaszcza najbardziej opuszczonym". Pani zaczęła dalej dzieciom mówić o pewnych
rzeczach. Zabroniła jednak powtarzać tego komukolwiek.
Trzecie objawienie nastąpiło 13 lipca 1917 roku. Najświętsza Maryja Panna przepowiedziała wtedy drugą
wojnę światową i nadejście komunizmu. Prosiła wtedy, aby Rosję poświęcić Jej Niepokalanemu Sercu.
Czwarte objawienie miało miejsce 13 sierpnia 1917 roku. Pani przybyła, jednak trójki dzieci nie było. Madonna
objawiła się im niespodziewanie 19 sierpnia. Prosiła aby dzieci w dalszym ciągu modlili się za grzeszników, a
ludzie w miejscu objawień wybudowali kaplicę.
Piąte objawienie nastąpiło 13 września 1917 roku. Pani ukazała się i poleciła modlić się o pokój.
Zapowiedziała też cud w październiku, "aby wszyscy uwierzyli".
Ostatnie, szóste objawienie nastąpiło 13 października 1917 roku. Dzieci uklękły tam, gdzie zwykle odmawiały
różaniec. Znowu błyskawica zajaśniała na niebie. Nad drzewem dzieci ujrzały obłok. Piękna Pani zjawiła się w
pełnej jasności. Z rozmowy wynikało, że tą Piękną Panią jest Matka Boża Różańcowa. Przychodzi po to, aby
ludzie zmienili swoje życie i przepraszali Boga za popełnione grzechy. Ludzie muszą przestać obrażać Boga,
który jest ciągle tak ciężko znieważany. Prosi, aby codziennie odmawiać różaniec. Na zakończenie miał
miejsce cud słońca. Deszcz ustał. Rozstąpiły się czarne i ciężkie chmury. Na błękicie wypłynęło słońce, ale jakże
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odmienne od słońca widzianego codziennie. Była to teraz tylko jasna, srebrna tarcza. Coś, jakby księżyc w
pełni...

Objawienie w La Salette
La Salette to głęboki wąwóz, coś w rodzaju amfiteatru wyrzeźbionego przez lodowiec -2300 metrów
głębokości. Właśnie tam Melania i Maksymin 19.04.1846 r. paśli krowy. Było już po południu i zbliżała się pora
powrotu do Ablaudins. Melania wróciła do wąwozu, żeby zabrać stamtąd torby i resztki jedzenia. Gdy doszła na
jego skraj, zatrzymała się przerażona, gdyż poniżej w wąwozie zobaczyła ogromną ognistą kulę o jasności
przewyższającej słońce. Po krótkiej chwili krzyknęła do Maksymina: "Chodź szybko! Popatrz na tę jasność tam w
dole!" Gdy patrzyli na światło, stawało się ono coraz wspanialsze i coraz bardziej oślepiające. W pewnym
momencie zauważyli, że świetliste koło zaczęto się otwierać. Wtedy zauważyli coraz wyraźniej widoczną
kobiecą postać. Zobaczyli ją z głową ukrytą w dłoniach, płaczącą nad ludzkością, nad całym Kościołem, nad
niewiernością jej dzieci. Piękno jej smutnej twarzy było magnetyczne. Dzieci patrzyły zafascynowane i po chwili
usłyszały, jak Maryja powiedziała do nich: "Chodźcie do mnie, moje dzieci. Nie obawiajcie się. Przyszłam tu,
żeby powiedzieć wam o rzeczach najwyższej wagi".
W swoim orędziu Matka Boża wymieniła grzechy, które najczęściej popełniali ludzie z okolic, w których
mieszkali Melania i Maksymin; grzechy wskazujące na odwracanie się od religii: karygodne lekceważenie Boga i
Jego przykazań, zaniedbywanie modlitwy, pogardzanie Mszą św. i innymi sakramentami oraz szyderczy
stosunek do wszystkiego co święte. Wezwała do nawrócenia, do powrotu do Boga, bo w przeciwnym razie
ludzie ściągną na siebie wielkie nieszczęście. Po dosyć długiej rozmowie z dziećmi Matka Boża poleciła im, aby
ogłosiły jej orędzie wszystkim ludziom.
Powoli odwróciła się i odpłynęła w głąb wąwozu, zatrzymała się i powtórzyła polecenie: "Ogłoście to całemu
mojemu ludowi". Później dzieci widziały jak spojrzała w kierunku nieba - na jej twarzy malowała się radość i już
nie płakała. Popatrzyła troskliwie na cały świat, a potem na południowy wschód, w kierunku Rzymu. Jej postać i
pulsująca obręcz światła, która ją otaczała, stawała się coraz bardziej oślepiające i w końcu całkowicie zniknęła.

Objawienie w Lourdes
W roku 1858, kiedy ukazała się jej w Lourdes Matka Boża Bernadeta miała 14 lat. Była najstarszą córką rodziny
Soubirous. Brakowało jej wszystkiego: pieniędzy, zdrowia, wykształcenia. Nie umiała ani czytać, ani pisać,
często chorowała, nie chodziła do szkoły, nie przystąpiła do Pierwszej Komunii św. Rodzice mogli jej dać jedynie
wiarę, prostą i żywą. Ją właśnie, Swoją najbiedniejszą córkę” wybrała Maryja dla przekazania ludziom orędzia.
11 lutego 1858
Wraz z siostrą i przyjaciółką Bernadeta wyszła z domu zebrać drewno na opał nad rzeką, w okolicach groty,
poniżej skały Massabielle. Musiała przejść przez rzekę, aby dogonić towarzyszki. Tak opisała to, co się wtedy
zdarzyło: ÂŤKiedy zdjęłam pierwszy but usłyszałam hałas, jakby podmuch wiatru, wtedy odwróciłam głowę w
kierunku łąki. Widziałam, że drzewa się nie poruszały, więc powróciłam do ściągania butów. Znowu usłyszałam
ten sam hałas. Kiedy podniosłam głowę w stronę groty, ujrzałam Panią ubraną na biało. Miała białą suknię,
biały welon, w pasie błękitną szarfę i różę na każdym bucie â
żółtą, w takim samym kolorze jak łańcuszek
jej różańca. Trochę się wystraszyłam. Sądziłam, że to złudzenie. Przecierałam oczy. Jeszcze raz popatrzyłam i
widziałam cały czas tę samą Panią. Wsunęłam rękę do kieszeni i znalazłam w niej mój różaniec. Zrobiłam znak
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krzyża. Lęk, jaki odczuwałam zniknął. Uklękłam. Odmówiłam różaniec w obecności tej pięknej Pani. Zjawa
przesuwała różańcowe paciorki, ale nie poruszała wargami. Kiedy skończyłam różaniec
nagle zniknęła.
Maryja przemówiła dopiero za trzecim razem, 18 lutego. Z Bernadetą przyszli dorośli.
Otrzymała też 3 tajemnice, których nie wolno jej było nikomu powtórzyć.
Po 4 objawieniach milczących, wypełnionych kontemplacją i modlitwą Maryja dała Bernadecie nakaz, który
powtarzała przez kilka następnych dni: "Proście Boga o nawrócenie grzeszników.
Potem zapytała, czy byłoby jej trudno uklęknąć i pocałować ziemię w akcie pokuty za grzeszników."
W tym dniu Maryja powtórzyła: Pokuty! Pokuty! Pokuty!. Potem poleciła Bernadecie zjeść roślinę, która tam
rosła, iść do źródła, napić się i obmyć się w nim.
2 marca 1858
Bernadeta otrzymała podwójną misję: powiedzieć kapłanom, żeby przyszli w procesji oraz wybudowali
kaplicę.
W święto Zwiastowania, Bernadeta wymusiła odpowiedź: Zapytałam trzykrotnie, kim jest. Ona cały czas się
uśmiechała. Wreszcie spróbowałam czwarty raz. Dopiero wtedy powiedziała mi, składając ręce na wysokości
klatki piersiowej, że jest Niepokalanym Poczęciem.
Jeszcze dwa razy Bernadeta ujrzała w grocie massabielskiej milczącą, uśmiechającą się i modlącą Matkę
Najświętszą. 7 kwietnia objawienie trwało blisko godzinę, obecnych było kilkaset osób. Płomień świecy dotykał
przez wiele minut palców Bernadety, nie pozostawiając na nich żadnego śladu, o czym zaświadczyli obecni
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Spotkanie Biblijne : Dobra nowina o końcu świata, paruzja
cele spotkania:
- Zapoznanie z tekstami biblijnymi przedstawiającymi zapewnienie Jezusa o Jego powtórnym przyjściu na
końcu świata.
- wie, że Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie na końcu świata, wie czym jest paruzja.
Potrzebne materiały:
- plansza z napisem PARUZJA
- egzemplarze Pisma Świętego
- kartki papieru

Modlitwa:
Rozpoczynamy modlitwą: „Przyjdź Duchu Święty”, „Modlitwą Pańską” albo „Pozdrowieniem Anielskim”.

I Etap – Wiedzieć
Realizacja :
1. naklejamy na tablicy wokół słowa PARUZJA własne skojarzenia na ten temat.
Puenta: w kilku zdaniach komentuje skojarzenia, które podali;
musimy zwrócić uwagę na to, że ów termin może wydać się niezrozumiały.
2. dzielimy osoby na 5 grup, każda grupa otrzymuje egzemplarz Pisma Świętego i kartkę z
pytaniami.
Pełne teksty biblijne podano w załączniku
(1. Mt 25, 31-46; 2. Mk 13, 14-27; 3. Łk 21, 5-28; Łk 21, 34-36; 4. 2P 3, 8-15a; 5. 2 Tes 2, 1-12)

II Etap – Oceniać
Realizacja:
Odszukują swoje fragmenty Pisma Świętego, albo otrzymują gotowe teksty biblijne
(załączniki) i odpowiadają na pytania.
Następuje prezentacja poszczególnych grup. Czuwamy nad odpowiednim
przebiegiem i staramy się uwypuklić najistotniejsze zagadnienia dotyczące tematu.

Pytania pomocnicze : (Pytania do tekstów biblijnych)
- Co zapowiada Jezus w Ewangelii?
- Jak będzie wyglądał koniec świata?
- Jakie wskazówki dla każdego człowieka można wyodrębnić z otrzymanego fragmentu Pisma
Świętego?
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III Etap – Działać
Układamy definicję terminu PARUZJA. W kilku zdaniach utrwalamy
treści, które pojawiły się w czasie spotkania . Zachęcamy do modlitwy i dobrego przeżycia każdej Mszy Świętej,
jako codziennego przygotowania i spotkania z Panem.
Zadajemy pracę domową: napisać osobisty list do Jezusa, z pytaniami o Jego powtórne
przyjście (obawy, nadzieje, szukanie pomocy).

IV Etap - Podsumowanie
Zachęcamy do modlitwy inspirowanej tekstami Pisma Świętego, nad którymi
pracowali. Własnymi słowami układamy uwielbienie, dziękczynienie, przeproszenie i
prośby w świetle powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa.

Modlitwa na zakończenie:
Modlitwa na zakończenie, np. ” Chwała Ojcu…”

Opracowała:
Aleksandra Para
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Załączniki :
Mt 25, 31-46
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim
tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od
drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w
posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem
spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem
chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają
sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić?
Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy
Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do
tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem
przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a
nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo
przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im:
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie
uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.”
Mk 13, 14-27
„A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna - kto czyta, niech rozumie wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do
domu, żeby coś zabrać. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i
karmiącym w owe dni. A módlcie się, żeby to nie przypadło w zimie. Albowiem dni owe będą czasem ucisku,
jakiego nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd i nigdy nie będzie. I gdyby Pan nie skrócił owych dni,
nikt by nie ocalał. Ale skróci te dni z powodu wybranych, których sobie obrał. I wtedy jeśliby wam kto
powiedział: Oto tu jest Mesjasz, oto tam: nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i
czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe, wybranych. Wy przeto uważajcie! Wszystko
wam przepowiedziałem. W owe dni, po tym ucisku, słońce się aćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą
padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w
obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata,
od krańca ziemi aż do szczytu nieba.”
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Łk 21, 5-28
„Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział:
Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.
Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus
odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą
mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i
przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród
przeciw narodów i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się
straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was
prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i
namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie
obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych
prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia,
krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u
wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Skoro ujrzycie
Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w
Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie
wchodzą! Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i
karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a
drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy
pogan przeminą. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec
szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi.
Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z
wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze
odkupienie.”

2P 3, 8-15a
Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak
jeden dzień. 9 Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On
jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do
nawrócenia. 10 Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w
ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione.
Wnioski
11 Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i
pobożności, 12 gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyćprzyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone
pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. 13 Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i
nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. 14 Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się,
aby [On] was zastał bez plamy i skazy - w pokoju, 15 a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to
również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was,
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2 Tes 2, 1-12
W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy was,
bracia, 2 abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź
przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. 3 Niech was w
żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie
objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, 4 który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywane jest
Bogiem lub co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. 5 Czy nie
pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? 6 Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby
objawił się w swoim czasie. 7 Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz
powstrzymuje, ustąpi miejsca, 8 a wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem
swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. 9 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie
działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, 10 z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości
tych, którzy idą na zagładę, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11 Dlatego Bóg
dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, 12 aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie
uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.

Łk 21, 34-36
„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby
ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na
całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma
nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.”
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Spotkanie Biblijne : Istota Bożego Narodzenia

cele spotkania:
- Uświadomienie sobie istoty świąt Bożego Narodzenia
- Wskazówki dla nas, jak przeżywać Boże Narodzenie
Każdy uczestnik potrzebuje mieć własny egzemplarz Pisma Świętego, długopis i kartkę

Modlitwa:
Propozycja własna prowadzącego
I Etap – Wiedzieć
Realizacja :
Ewangelia wg świętego Łukasza 2, 1-14
Krótka, indywidualna medytacja nad fragmentem, a po niej dyskusja, wymiana przemyśleń na temat fragmentu
Pytania pomocnicze :
- Po co rodzice Jezusa przybyli do Betlejem?
- Co aniołowie powiedzieli pasterzom?
Pomoc I:
kilka zdań podpowiadających odpowiedzi na wcześniejsze pytania.

II Etap – Oceniać
Realizacja:
Co KKK mówi nam na temat Bożego Narodzenia? ( czytamy teksty, ew. wymiana przemyśleń na ich temat )
- KKK 525 Jezus narodził się w nędznej stajni, w ubogiej rodzinie (Por. Łk 2, 6-7); prości pasterze są pierwszymi
świadkami tego wydarzenia. Właśnie w tym ubóstwie objawia się chwała nieba (Por. Łk 2, 8-20). Kościół nie
przestaje opiewać chwały tej nocy
- KKK 526 "Stać się dzieckiem" wobec Boga – to warunek wejścia do Królestwa (Por. Mt 18, 3-4). W tym celu
trzeba się uniżyć (Por. Mt 23, 12). stać się małym; co więcej, trzeba "się powtórnie narodzić" (J 3, 7), narodzić
się "z Boga" (J 1,13), by "się stać dzieckiem Bożym" (J 1, 12). Misterium Bożego Narodzenia wypełnia się w nas,
gdy Chrystus "kształtuje się" w nas (Ga 4, 19). Boże Narodzenie jest misterium tej "przedziwnej wymiany"
- KKK 563 Pasterz lub mędrzec może tu na ziemi zbliżyć się do Boga, klękając przed żłobkiem betlejemskim i
adorując Go ukrytego w słabości dziecka.
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III Etap – Działać
Każdy z uczestników spotkania na kartce zapisuje własne odpowiedzi na następujące pytania:
1. Na co najbardziej czekam podczas Świąt Bożego Narodzenia?
2. Co jest dla mnie ważniejsze, kolacja wigilijna, choinka, prezenty, czy pasterka?
3. Jak powinno wyglądać moje przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia?
4. A jak ono wygląda naprawdę?

IV Etap - Podsumowanie
Prowadzący spotkanie może powiedzieć kilka zdań podsumowujących spotkanie, a następnie odczytać tekst ks.
Jana Twardowskiego na temat Bożego Narodzenia.
Niektórzy narzekają, że Wigilia się nie udała, bo nie było wszystkich przy stole i wszystkiego, czego potrzeba
na stole. Mówi się nawet o tak zwanej depresji świątecznej, na którą chorują samotni. Przypomnijmy sobie, jak
Najświętsza Rodzina obchodziła pierwsze święta Narodzenia Pańskiego: bez domu, bez choinki, bez karpia.
Nawet świętej ciotki Elżbiety zabrakło na gwiazdkę. Świętego Mikołaja jeszcze nie było. Jednakże zdumiewa
radość Maryi i Józefa, pochylonych troskliwie nad żłóbkiem; radość aniołów i pasterzy. Święta Bożego
Narodzenia - to tajemnica, której niepodobna ani zrozumieć, ani sobie wymyślić. Mitologie mówią o
narodzinach bogów. Jednakże ci bogowie od razu przejawiali swoją niezwykłość. Nawet Herakles „dzieckiem w
kolebce łeb urwał hydrze”. To wszystko mogli sobie ludzie wyobrazić. Tymczasem Jezus-Bóg przychodzi na
świat jako słabe, bezradne niemowlę. Dopiero z czasem zacznie chodzić, mówić, dorastać. Takiej tajemnicy
rozum ludzki nie jest w stanie ogarnąć. Prawda o przyjściu Jezusa na świat jest wstrząsająca - a jednak w Bożym
Narodzeniu widzimy przede wszystkim święta dziecięce. Mówimy o nich przez kolędy, wzruszamy się choinką,
cieszy nas święty Mikołaj i bawi Herod w szopce. Przecież te święta nie są tylko dla małych dzieci, ale dla
wszystkich. Jezus przychodzi na świat uczyć nas wszystkich, młodych i starych, dziecięctwa Bożego. Przez
związek z Jezusem jesteśmy dziećmi Boga. Może na starość - kiedy rodzice i najbliżsi odchodzą uświadamiamy
sobie najbardziej tę radosną prawdę.

Modlitwa na zakończenie:
Wedle uznania prowadzącego spotkanie

Opracował:
Michał Bieda
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Załączniki :
Ewangelia wg świętego Łukasza 2, 1-14
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. 2
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. 3 Wybierali się więc wszyscy, aby się
dać zapisać, każdy do swego miasta. 4 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta
Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 5 żeby się dać zapisać z
poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 6 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
7 Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich
miejsca w gospodzie.
Pasterze u żłóbka
8 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. 9 Naraz stanął przy
nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 10 Lecz anioł rzekł do
nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś w mieście
Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 12 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie
Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». 13 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów
niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
14 «Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.
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Spotkanie
Formacyjne
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Spotkanie Formacyjne: Istnienie Boga
Cele spotkania:
- poznanie argumentów, które będą mogły potwierdzić naszą wiarę w Boga
- umiejętność udowodnienia istnienia Boga na podstawie racjonalnych dowodów

Potrzebne materiały:
Krzyżówka wydrukowana 2 razy, długopisy, kartki, Pismo Święte

UWAGA: zastępowy przed spotkaniem zwraca uwagę na hasła w krzyżówce i na spotkaniu próbuje je mocniej,
dobitniej zaznaczyć!
Modlitwa:
Prośmy Ducha Świętego, aby oświecił nasze serca swoim światłem i rozpalił w nas jeszcze bardziej pragnienie
poznania Boga.
Duchu Święty…, Ojcze nasz…

I Etap – Wiedzieć
Należy tutaj zwrócić uwagę na to, że Bóg jest fundamentem WSZYSTKIEGO (<----waga problemu!) Gdyby Bóg nie
istniał... wszystko, w co wierzymy – nie miałoby sensu!
Realizacja :
Zastępowy pyta czy jest w grupie ktoś, kto oglądał film Harolda Cronka „Bóg nie umarł”, jeśli tak to prosi, by o
nim w skrócie opowiedział, natomiast jeśli nie sam przytacza w skrócie treść filmu. Następnie zastępowy rozdaje
uczestnikom spotkania kartki i długopisy. Na kartkach piszemy: CZY WIERZĘ W BOGA I DLACZEGO? JAKIE
POSIADAM NA TO DOWODY?
Gdy wszyscy są gotowi uczestnicy dzielą się napisanymi spostrzeżeniami.

Pomoc I:
Bóg nie zmusza nas do uwierzenia w Niego, chociaż mógłby to zrobić. Zamiast tego zapewnił nam dostęp do wielu
faktów przemawiających za Jego istnieniem, tak abyśmy mogli dobrowolnie się do Niego ustosunkować.
„BÓG NIE UMARŁ”
Josh rozpoczyna studia na jednej z amerykańskich uczelni. W pierwszym semestrze trafia na zajęcia z filozofii
prowadzone przez fanatycznego ateistę profesora Radissona. Wykładowca już na pierwszych zajęciach każe
studentom napisać na kartce słynne zdanie Friedricha Nietzschego: "Bóg umarł", i złożyć pod nim podpis. Ci,
którzy tego nie zrobią mogą zrezygnować z zajęć lub… udowodnić, że Nietzsche się mylił. Z całej grupy
pierwszorocznych studentów wyzwanie podejmuje tylko Josh. Ma czas do końca semestru, by przekonać
słynnego wykładowcę i resztę studentów, że Bóg jednak istnieje. Rozpoczyna się pasjonujący spór, który
elektryzuje całą uczelnianą społeczność i sprawia, że odmienia się życie wielu osób…
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II Etap – Oceniać
Realizacja:
Istnienie Boga to nie wymysł ludzkiego rozumu. Nasz Stwórca istnieje naprawdę. Wszystko, co nas otacza, mówi
nam o Bogu: kosmos, jego piękno i ład, a także najgłębsze pragnienia i tęsknoty człowieka. „To bowiem, co o
Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne
Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie
mogą się wymówić od winy” (Rz 1, 19-20). Ciekawe, że ateiści poświęcają tyle czasu, uwagi, energii, próbując
obalić coś, co, jak wierzą, nawet nie istnieje!
A) Zastępowy zadaje uczestnikom następujące pytania i wspólnie dążymy do odpowiedzi na nie. Jeśli nikt nie
będzie odpowiadał, prowadzący tłumaczy wszystko powoli. (POMOC II; A)
1. W jakim znaczeniu świat dowodzi istnienia Boga?
2. Czy świat może być dziełem przypadku?
3. Czy teoria ewolucji nie przeczy istnieniu Boga?
4. W jakim znaczeniu ludzkie sumienie dowodzi, że istnieje Bóg?
5. Dlaczego przeżycia mistyczne dowodzą istnienia Boga?
6. Dlaczego cuda dowodzą istnienia Boga?
B) Uczestnicy szukają w Piśmie Świętym następujących fragmentów (POMOC II; B)
- Wj 3, 14 („Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela:
JESTEM posłał mnie do was»”)
- Ap 22,13 („Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec”)
Jeśli zastępowy chce rozszerzyć temat i czas na to pozwala, może również skorzystać z:
- KKK 32-37
- Youcat 4-6

Pomoc II:
A)
1.Otaczające nas widzialne byty, a przede wszystkim istniejący w przyrodzie ład świadczy, że wszystko zostało
stworzone przez Istotę Rozumną. Gdy wejdziemy do uporządkowanego pokoju, wiemy już, że panujący tam ład
jest wynikiem świadomego działania kogoś, kto tam mieszka lub przebywał. Podobnie jest ze światem, jego
piękno i porządek mówi nam, że istnieje Ktoś, kto jest Samym Pięknem, Najwyższą Mądrością, Istotą
Wszechmocną.
2. Prawdopodobieństwo samoistnego wyłonienia się świata jest równe prawdopodobieństwu zdarzenia, że z
wszystkich części i fragmentów boeinga 747, porozkręcanych i chaotycznie porozrzucanych na złomowisku, po
przypadkowym przejściu trąby powietrznej znajdziemy w pełni złożony, gotowy do lotu boeing 747. Tak samo
przypadkowe powstanie świata jest równie prawdopodobne jak to, że stado małp uderzające na oślep w
klawiaturę komputera może w końcu napisać sonet Szekspira. Na tych przykładach widzimy, że świat nie może
być dziełem przypadku, stoi za tym Ktoś Doskonalszy.
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Te dwa argumenty odnoszą się do tzw. 5 dróg św. Tomasza z Akwinu
1) „ruch” - jeżeli świat jest w ruchu, musi istnieć Pierwszy Poruszyciel
2) „niesamoistność świata” lub „przyczynowość sprawcza” - nic nie istnieje samo z siebie, musi więc istnieć jakiś
Byt samoistny,
3) „przypadkowość rzeczy” - jeżeli wszystko jest przypadkowe, musi być Istota konieczna,
4) „stopnie w doskonałości” - w hierarchii doskonałości jest Istota Najdoskonalsza,
5) „celowości rzeczy” - na podstawie celowego i uporządkowanego sposobu istnienia bytów nierozumnych wnosi
się o obecności kierującego wszystkim Boskiego Intelektu.
3. Nawet gdyby świat powstał na drodze ewolucji, to stanowiłoby tylko dodatkowy dowód na istnienie Boga.
Wiemy z doświadczenia, że jeśli coś nie jest doglądane, jeśli o coś się nie troszczymy, to może się to zniszczyć,
zestarzeć, zepsuć. Jeśli coś się doskonali i rozwija, to dowodzi istnienia kogoś, kto czuwa nad tym rozwojem. Jeśli
zatem świat rozwija się według określonych praw, to widocznie istnieje Ktoś, kto określił prawa rozwoju
i doskonalenia się.
4. Sumienie to ocena czynów przed lub po ich wykonaniu, oznacza też wewnętrzny głos, który podpowiada nam
co jest dobre, a co złe. Rozbrzmiewający we wnętrzu ludzkim głos sumienia świadczy o istnieniu Boga, Dobra
Najwyższego, które wszczepiło w duszę ludzką nakaz przypominający potrzebę czynienia dobra. Jeśli zrobimy coś
złego, to wewnętrzny głos odzywa się do nas w postaci wyrzutów sumienia i daje znak, że coś jest nie tak. Nawet
niespokojne z powodu grzechu sumienie mówi nam, że Bóg istnieje i czeka na nas w sakramencie pokuty, by nam
przebaczyć.
5. Są ludzie, którym dane było doświadczyć w wyjątkowy, mistyczny sposób bliskości Boga, Jego obecności
i miłości (np. św. Jan od Krzyża, św. Siostra Faustyna Kowalska, św. Teresa). Osobom, które doznały tych
doświadczeń brakuje czasem odpowiednich pojęć, aby je opisać. Ludzie ci mają stać się świadkami Boga
przypominającymi ludziom od Kogo pochodzą i do Kogo powinni dojść przez wypełnienie Jego woli i przykazań.
Często swoje doświadczenia opisują w duchowych dziennikach (jak np. św. Faustyna).
6. Dla zwykłego człowieka cuda są niewytłumaczalne, nie da się ich niczym uzasadnić, więc musi stać za nimi Ktoś,
który ma władzę nad wszystkim, nawet nad różnymi prawami natury. Przykładowo: całkowite uleczenie
z tętniaka mózgu zostało uznane jako cud za sprawą wstawiennictwa papieża Jana Pawła II. Lekarze w żaden inny
sposób nie byli w stanie wytłumaczyć tego co się stało.
B)
- „Jestem, który jestem”- z hebrajskiego „Jestem będący”; ujawnia Boga jako byt samoistny, wieczny, który
istnieje sam w sobie; należy tutaj zwrócić uwagę na wieczność Boga, trwał zawsze i nigdy końca mieć nie będzie.
- „Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec” Określenie to wyraża ideę, że świat pochodzi od Chrystusa
jako Logosu i zmierza do niego jako do ostatecznego celu. Podobnie jak Α i Ω obejmują w ramy cały klasyczny
grecki alfabet, w symbolice biblijnej Bóg Jezus jest zasadą sensu i trwania wszystkich rzeczy.

III Etap – Działać
Realizacja:
Na mocy chrztu św. każdy chrześcijanin jest wezwany do głoszenia Dobrej Nowiny. Dlatego też KSMowicz
w swoim środowisku ma do spełnienia bardzo odpowiedzialne zadania. Wielu ludzi "chłodno" traktuje dzisiaj
sprawy wiary, czy istnienia Pana Boga. Starajmy się na tyle, ile potrafimy i możemy - pomagać ludziom w szkole,
w rodzinie, wśród znajomych. Dzisiejsze spotkanie i poznane argumenty powinny nam pomóc w rozmowach
z tymi, którzy się pogubili lub zacięcie atakują wiarę. Warto świadectwo swojego dobrego życia, umacniać wiedzą
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z pewnego źródła, bo jak mawiał św. Jan Paweł II: „wiara i rozum są jak dwa skrzydła”, potrzebujemy ich obu zwłaszcza, gdy mówimy innym o Bogu.

Pytania pomocnicze:
a) Co jeszcze ma zrobić Bóg, abyśmy w Niego uwierzyli?
b) Czy zauważam widoczne znaki, które pochodzą od Boga? Jeśli nie, może czas zacząć?
c) Czy nie szukam Boga „po omacku”?

Pomoc III:
a) Bóg robi dla nas bardzo wiele, tylko my często Go nie dostrzegamy. Czy ma przyjść i powiedzieć: „Hello, tu
jestem! ?” Czasem zbyt wiele wymagamy.
b) Tutaj należy zwrócić uwagę nawet na takie rzeczy jak kataklizmy, powodzie, huragany, Bóg chce nam coś
uświadomić. Może pokazuje nam coś przez drugiego człowieka. Często w naszym codziennym życiu pada
stwierdzenie: „To był przypadek”. Nie! W życiu nie ma przypadków! Bóg wszystko ma zaplanowane, choć czasem
nie po naszej myśli.
c) Pomimo istnienia wielu znaków i śladów, jakie nam zostawia po sobie Bóg: Pismo Święte, przykazania, Kościół
- można nadal szukać Go „na oślep”. Nie zawsze wykorzystujemy te okazje, które nam przekazuje.

ZADANIE:
Jako utrwalenie i aktywizację należy podzielić uczestników na dwie grupy i rozdać im krzyżówkę do rozwiązania.
HASŁO – apologetyka to część teologii zajmująca się obroną wiary przed zarzutami przeciwników oraz
uzasadniająca podstawowe prawdy wiary.
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1. Gdyby Bóg nie istniał - … nie miałaby sensu.
2. Jeden z dowodów św. Tomasza: „… sprawcza”.
3. Nazwa procesu mówiącego o rozwoju i doskonaleniu się gatunków.
4. Dziedzina wiedzy, która pomaga w uzasadnieniu istnienia Boga.
5. Autor pięciu dróg poznania Pana Boga.
6. Dowód na istnienie Boga.
7. Przymiot Boga - temat spotkania.
8. „Jestem,… jestem”.
9. Człowiek, który bezpośrednio doświadczył działania Pana Boga.
10. Miejscowość, z której pochodził św. Tomasz.
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11. Fuks, dar losu, nieoczekiwane wydarzenie.

IV Etap – Podsumowanie
Przedstawiając powyższe dowody i argumenty należy stwierdzić, że bez wiary nie mają one sensu. Inaczej
człowiek będzie myślało anonimowej istocie, Konstruktorze, a nie o Bogu. W tym wszystkim właśnie ona [wiara]
jest konieczna, aby uznać, że Bóg rzeczywiście istnieje. Szczegółowe relacje dotyczące swoich doświadczeń
z Bogiem mogą złożyć miliony żyjących współcześnie osób. Człowiek pragnie i szuka szczęścia na wiele różnych
sposobów, jak choćby przez gromadzenie dóbr, majątku, pieniędzy, naukę, czy szukanie prawdy. Wszystko to
cieszy człowieka, ale nie uszczęśliwia w pełni. Człowiek stworzony przez Boga i dla Boga, szuka czegoś więcej.
Wszystkie ziemskie rzeczy nie są w stanie go zaspokoić, bo ma on pragnienie trwałego szczęścia, które znajduje
jedynie w Bogu (św. Augustyn: „stworzyłeś nas Boże dla siebie i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie
spocznie w Tobie”).

Modlitwa na zakończenie:
Podziękujmy Panu Bogu za to spotkanie, poprośmy o obfite owoce tego spotkania – o gorliwą wiarę.
Wierzę w Boga…

Opracowała:
Kinga Kuliga
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Załączniki:
KKK
32) „Świat: biorąc za punkt wyjścia ruch i stawanie się, przygodność, porządek i piękno świata, można poznać
Boga jako początek i cel wszechświata. Święty Paweł stwierdza w odniesieniu do pogan: „To bowiem, co o Bogu
można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego
przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła” (Rz 1, 19-20).
Święty Augustyn mówi: „Zapytaj piękno ziemi, morza, powietrza, które rozprzestrzenia się i rozprasza; zapytaj
piękno nieba... zapytaj wszystko, co istnieje. Wszystko odpowie ci: Spójrz i zauważ, jakie to piękne. Piękno tego,
co istnieje, jest jakby wyznaniem (confessio). Kto uczynił całe to piękno poddane zmianom, jeśli nie Piękny
(Pulcher), nie podlegający żadnej zmianie?”
33) Człowiek: zadaje sobie pytanie o istnienie Boga swoją otwartością na prawdę i piękno, swoim zmysłem
moralnym, swoją wolnością i głosem sumienia, swoim dążeniem do nieskończoności i szczęścia. W tej wielorakiej
otwartości dostrzega znaki swojej duchowej duszy. „Zaród wieczności, który w sobie nosi, jest niesprowadzalny
do samej tylko materii”- jego dusza może mieć początek tylko w Bogu.
34) Świat i człowiek świadczą o tym, że nie mają w sobie ani swej pierwszej zasady, ani swego ostatecznego celu,
ale uczestniczą w Bycie samym w sobie, który nie ma ani początku, ani końca. W ten sposób tymi różnymi
„drogami” człowiek może dojść do poznania istnienia rzeczywistości, która jest pierwszą przyczyną i ostatecznym
celem wszystkiego, „a którą wszyscy nazywają Bogiem”.
35) Władze człowieka uzdalniają go do poznania istnienia osobowego Boga. Aby jednak człowiek mógł zbliżyć się
do Niego, Bóg zechciał objawić mu się i udzielić łaski, by mógł przyjąć to objawienie w wierze. Dowody na istnienie
Boga mogą jednak przygotować człowieka do wiary i pomóc mu stwierdzić, że wiara nie sprzeciwia się rozumowi
ludzkiemu.
36) „Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy
stworzonych w sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy”. Bez tej zdolności człowiek nie
mógłby przyjąć Objawienia Bożego. Człowiek posiada tę zdolność, ponieważ jest stworzony „na obraz Boży”.
37) W konkretnych warunkach historycznych, w jakich się znajduje, człowiek napotyka jednak wiele trudności w
poznaniu Boga za pomocą samego światła rozumu: Umysł ludzki zasadniczo mógłby o własnych siłach dojść do
prawdziwego i pewnego poznania tak jedynego osobowego Boga, który przez swoją Opatrzność czuwa nad
światem i nim rządzi, jak i prawa naturalnego, które Stwórca wypisał w naszych duszach. Skuteczne i owocne
wykorzystanie za pomocą rozumu tych wrodzonych zdolności natrafia jednak w praktyce na liczne przeszkody.
Prawdy dotyczące Boga oraz relacji między Bogiem i ludźmi przekraczają w sposób absolutny porządek rzeczy
podpadających pod zmysły i gdy powinny one wyrazić się w czynach i kształtować życie, wymagają od człowieka
poświęcenia i wyrzeczenia się siebie. Rozum ludzki natomiast w poszukiwaniu takich prawd napotyka trudności
wynikające z wpływu zmysłów i wyobraźni oraz ze złych skłonności spowodowanych przez grzech pierworodny.
Sprawia to, że w tych dziedzinach ludzie łatwo sugerują się błędem lub przynajmniej niepewnością w tym, czego
nie chcą uznać za prawdę.
YOUCAT
4) Czy możemy poznać Boga przy pomocy własnego rozumu?
Tak. Ludzki rozum może w sposób pewny poznać Boga. Świat nie może mieć swego początku i swego celu w sobie
samym. We wszystkim, co istnieje, jest coś więcej aniżeli to, co się widzi. Porządek, piękno i rozwój świata
wskazują poza siebie i na Boga. Każdy człowiek jest otwarty na dobro, piękno i prawdę. Słyszy w swoim wnętrzu
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głos sumienia, który skłania go ku temu, co dobre, i ostrzega przed złem. Ten, kto kierując się rozsądkiem, podąża
tym śladem, znajdzie Boga.
5) Dlaczego ludzie przeczą istnieniu Boga, skoro przecież mogą Go poznać swoim rozumem?
Poznanie niewidzialnego Boga jest wielkim wyzwaniem dla ludzkiego ducha. Wielu broni się przed tym. Niektórzy
nie chcą poznać Boga, dlatego że musieliby wówczas zmienić swoje życie. Kto mówi, że pytanie o istnienie Boga
jest bezsensowne, bo nie ma na nie odpowiedzi, nie podejmuje żadnego wysiłku.
6) Czy Boga w ogóle można zawrzeć w pojęciach? Czy można o Nim sensownie mówić?
Chociaż my, ludzie, jesteśmy w swoim pojmowaniu ograniczeni i nieskończona wielkość Boga nigdy nie da się
ująć w skończonych ludzkich pojęciach, to jednak możemy mówić o Bogu prawdę. Mówiąc o Bogu, posługujemy
się niedoskonałymi obrazami i ograniczonymi wyobrażeniami. Każde słowo o Bogu należy zatem wypowiadać z
zastrzeżeniem, że nasz język nie dorasta do Jego wielkości. Dlatego nasze mówienie o Bogu musimy ciągle
korygować i precyzować.
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ZADANIE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Opracowała:
Kinga Kuliga

1. Gdyby Bóg nie istniał - … nie miałaby sensu.
2. Jeden z dowodów św. Tomasza: „… sprawcza”.
3. Nazwa procesu mówiącego o rozwoju i doskonaleniu się gatunków.
4. Dziedzina wiedzy, która pomaga w uzasadnieniu istnienia Boga.
5. Autor pięciu dróg poznania Pana Boga.
6. Dowód na istnienie Boga.
7. Przymiot Boga - temat spotkania.
8. „Jestem,… jestem”.
9. Człowiek, który bezpośrednio doświadczył działania Pana Boga.
10. Miejscowość, z której pochodził św. Tomasz.
11. Fuks, dar losu, nieoczekiwane wydarzenie.
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Spotkanie Formacyjne: Jezus w moim życiu. Czy Go widzę?
Cele spotkania:
- uświadomienie sobie jak ważny jest Jezus w moim życiu
- oddziaływanie Jezusa na moją osobę
Potrzebne materiały:
Pismo Święte, kartki, długopisy
Modlitwa:
Prosimy Ducha Świętego o światłość naszych umysłów, owocne spotkanie, opiekę Matki Bożej.
Duchu Święty…
Zdrowaś Maryjo…
I Etap – Wiedzieć
Realizacja :
Wzrok ma bardzo istotne znaczenie w życiu każdego człowieka. Dzięki niemu, jako zmysłowi, możemy
dostrzegać różne szczegóły, wydarzenia, osoby, piękno krajobrazów. Ale czy potrafimy sobie wyobrazić, co by
było gdybyśmy nagle go stracili? Bardzo prawdopodobne, że nie dalibyśmy sobie rady nawet z najprostszymi
rzeczami jak przejście przez ulicę czy sprzątanie w pokoju. Oprócz oczu, które mamy ważne są oczy serca.
Żebyśmy umieli patrzeć właśnie przez pryzmat serca.
Jeśli oddział posiada projektor można wyświetlić filmik :
Jezus Cię kocha – Link znajduję się w załącznikach
Pytania pomocnicze :
-Co znaczy imię Jezus?
- Kim jest Jezus Chrystus?
- Co zrobił dla ludzi? A co dla mnie?
- Dlaczego Jezus zgodził się umrzeć za nas, za ludzi?
Pomoc I:
Jezus oznacza po hebrajsku „Bóg zbawia”. Dz 4,12: „Nie dano ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w
którym możemy być zbawieni”
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Druga Osoba Trójcy Świętej, Zbawiciel całego świata- odkupił wszystkie winy i grzechy za całą ludzkość poprzez
swoją mękę, śmierć i Zmartwychwstanie. Wybawił mnie od grzechu, tak samo jak innego człowieka. Każdego
tak samo ukochał, nie było w tym jakiejś miary kogo więcej a kogo nie. Jezus jest Drogą do Nieba , Jezus jest
Bramą do Nieba.
„ Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny”- czytamy w Janowej Ewangelii. Bóg tak nas ukochał, że posłał na świat swego Syna, w
postaci człowieka, aby ten wziął na siebie wszystkie winy. Człowiek zgrzeszył i upadł, stał się słaby i grzeszny i
wtedy na ratunek przyszedł Jezus. Dorastał, uczył się, działał cuda, uzdrawiał i nauczał, ale przede wszystkim
pokazywał ludziom jak należy kochać.
II Etap – Oceniać
Realizacja:
W YOUCAT czytamy: „W krótkim zdaniu „Jezus jest Chrystusem” znajduje swój wyraz sedno wiary
chrześcijańskiej: Jezus, przybrany syn prostego cieśli z Nazaretu, jest namaszczonym i objawionym światu przez
Ojca Zbawicielem, który jest posłany na ziemię, aby wypełnił dzieło Odkupienia. Zarówno greckie słowo
„Christos” jak też hebrajskie „Mesjasz” oznacza „Pomazaniec”. W Izraelu namaszczani byli królowie, kapłani i
prorocy.->APOSTOŁOWIE doświadczyli, że Jezus jest namaszczony „Duchem Świętym” (Dz 10, 38). Od tytułu
Chrystus nazywamy się chrześcijanami- na znak naszego wielkiego powołania.”
Pytania pomocnicze :
A)
UWAGA: Zastępowy próbuje wywołać dyskusję poniższymi pytaniami!
-Jak dostrzegasz Jezusa? A może Go nie widzę? Co mi przeszkadza? Jak
-Dlaczego ludzie uważają, że nie ingeruje w ich życie? Że Go nie ma? A może sami nie chcemy Go zobaczyć, bo
jest nam dobrze, tak jak jest?
-Czy Jezus daje nam się poznać? W XXI w.? Jak to robi?
B)Odczytanie fragmentu Pisma Świętego: 1 J 4:7-19
-Co mówi nam Pismo Święte w tym fragmencie o miłości?
Pomoc II:
A)
Jezus jest z nami cały czas. Można Go zobaczyć niemal wszędzie, wystarczy chcieć! W kwitnącym kwiecie,
schorowanej babci, mamie, tacie, a najpełniej pod postacią chleba kiedy daje nam się cały podczas Eucharystii.
Jednak często mamy tak, że nie jesteśmy w stanie Go dostrzec. Troski życia codziennego, rutyna, wszystkie
dobra materialne gubią nas, dlatego musimy z Nim rozmawiać cały czas, by jeszcze pełniej nam się ukazywał.
Czasem społeczeństwo czy ludzie, wokół których przebywamy przysłaniają nam Jego widok.
Jak było pisane powyżej rutyna może nas zgubić. Nasze troski, zmartwienia i ciągłe proszenie Go przysłania nam
widok na tym co powinno być w centrum, ON! I ciągłe zgłębianie się w tajemnicę zbawienia. Potrzeba mu
zaufać, a On wszystko poprowadzi jak ma być. Poprowadzi nas najlepszą drogą z możliwych, abyśmy mogli się
z Nim spotkać twarzą w twarz. Kiedy wszystko jest poprawnie w naszym życiu nie mamy pretensji, ale również
mu nie dziękujemy, a kiedy świat nam się zaczyna walić wtedy mamy ogrom pytań do Niego, dlaczego tak się
dzieje.
Jezus cały czas daje nam się poznać, poprzez zagłębianie się w Pismo Święte wiemy co chce nam powiedzieć.
Poprzez kapłanów, którzy sprawują najpiękniejszą Ucztę Misterium, przez drugiego człowieka, sakramenty
święte, poprzez świętych, których nam daje na ziemi i cuda za ich wstawiennictwem.
B)
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Bóg nas pierwsze ukochał niż my Jego. Kocha nas bez względu na pozycję społeczną, majątek, uczynki, po
prostu KOCHA I PRZEBACZA! I mówi także do nas, abyśmy się miłowali jako ludzie i sobie wzajemnie
przebaczali, bo „Bóg jest miłością” oddał swego Jednorodzonego Syna, aby zbawił całą ludzkość. Jeśli my się do
Niego przyznajemy to On trwa w nas, a my w Nim.

III Etap – Działać
Jezus jest jak wiatr. Nie widzimy go ale jest nam zimno, przeszywa nas, daje nam znak, że może pora się ubrać.
Tak samo Jezus nas przenika, wzywa do pełnienia swojej misji na ziemi, służby w KSM. Bo KSM to służba!
Służba Bogu, Ojczyźnie ale również bliźniemu! Pomoc koledze, rodzicom, babci czy dziadziowi w codziennych
obowiązkach, a może wystarczy tylko chwila rozmowy. Kształtujmy się skoro jesteśmy taką piękną wspólnotą!
Organizujmy różne akcje patriotyczne, marsze. Nie dajmy się złu! Rośnijmy w siłę, żeby nasze dzieci, wnuki
mogły powiedzieć patrząc na zdjęcia czy wspominać i mówić: „Tak, to właśnie był mój dziadek, moja babcia!”
ZADANIE: Każdy uczestnik dostaje kartkę i długopis. Wypisuje na niej ostatnie wydarzenie, przeżycie, czynność
w której mógł dostrzec Jezusa, Jego pomoc, może to być nawet jakaś mała drobnostka. Następnie każdy dzieli
się swoim świadectwem łącznie z zastępowym!
B)
Czy poprzez przynależność do różnych grup w społeczeństwie np. KSM czy Harcerstwo może różnić się
postrzeganie Jezusa w życiu?
Każdy uczestnik wyraża swoje zdanie!!!
IV Etap - Podsumowanie
Kilka zdań reasumujących daną problematykę spotkania oraz potwierdzających realizację celów spotkania.
Modlitwa na zakończenie:
Podziękujmy Duchowi Świętemu, prośmy o światłe oczy serca.

Opracowała:
Kinga Kuliga
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Załączniki:
Tytuł Filmiku – Jezus Cię Kocha
Link: https://www.youtube.com/watch?v=TvqbdUhnrAg
1 J 4:7-19
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna
Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna
swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my
umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze
grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie
oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że
my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec
zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w
Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w
Bogu, a Bóg trwa w nim. Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, że mamy pełną ufność na dzień sądu,
ponieważ tak, jak On jest [w niebie], i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość
usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. O źródle miłości
My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.
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Spotkanie Formacyjne: Spowiedź – Boże miłosierdzie dla każdego na
wyciągnięcie ręki!

cele spotkania:
- Uświadomienie sobie czym tak naprawdę jest sakrament pokuty
- Zrozumienie jego znaczenia
- Zrozumienie ,, pięciu warunków do dobrej spowiedzi ’’
Potrzebne materiały:

Modlitwa:
Wedle uznania prowadzącego

I Etap – Wiedzieć
Realizacja :
Zadajemy pytanie
Co to jest sakrament pokuty? ( dyskusja, skojarzenia, wnioski zapisujemy )
Pomoc I:
Sakrament pokuty - Sakrament pokuty i pojednania jest aktem liturgicznym, poprzez który chrześcijanin w
postawie nawrócenia prosi o przebaczenie Boga i o pojednanie z Kościołem (KKK 1440)
Sakrament pokuty jest największą oznaką miłości względem człowieka, pozwala pojednać się nam z Bogiem i
samym sobą. Poprzez szczere wyznanie grzechów okazujemy skruchę i żal, że odwróciliśmy się od Boga i
prosimy go o przebaczenie. Sam Bóg wysłuchuje nas i wybacza nam nasze winy, wszystkie nasze grzechy, choć
nie zasłużyliśmy na to. Jest to przejaw bezgranicznej miłości Boga do człowieka.

II Etap – Oceniać
Realizacja:
Aby wyczerpać temat prowadzimy do dyskusji odnośnie Pięciu warunków do dobrej spowiedzi.
( dyskusja, wnioski zapisujemy )
Pytania pomocnicze :
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- Jakie one są ?
- Co oznaczają?

- Co nam dają?

Pomoc II:
1) Rachunek sumienia – uświadamiamy sobie co złego a co dobrego robiliśmy. Trzeba wykonywać DOKŁADNIE!
2) Żal za grzechy – musimy wzbudzić w sobie żal za wszelkie zło, które popełniliśmy. Są dwa rodzaje żalu:
- Doskonały, z miłości do Boga którego grzechami obraziliśmy
- Niedoskonały, tzw. Powszechny, ze strachu przed piekłem
BEZ ŻALU ZA GRZECHY KAPŁAN NIE MOŻE UDZIELIĆ ROZGRZESZENIA!
3)Mocne postanowienie poprawy – wewnętrzne wyzbycie się chęci popełniania grzechów. Nie można się
zrażać, gdy upadniemy, tylko odnawiać je w sobie za każdym razem gdy zgrzeszymy.
4) Szczera spowiedź – gdy wypełnimy poprzednie warunki możemy przystąpić do sakramentu pokuty. Musimy
szczerze wyznać grzechy - Spowiednika możesz oszukać, ale Pana Boga i siebie samego- NIE. I tego bądź
świadom, ze zatajając jakiś grzech czynisz cala spowiedź świętokradzka, nieważna.
5) Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu - to chyba warunek o którym najczęściej zapominamy. A przecież,
zadamy sprawiedliwości dla siebie. Zadośćuczynienie jest wypełnieniem sprawiedliwości wobec bliźniego,
którego skrzywdziłeś.

III Etap – Działać
Czym dla CIEBIE jest sakrament pokuty? ( dyskusja, ktoś może dać świadectwo ze swojego życia )
Pytania pomocnicze:
Kilka pytań odnoszących się do nas. Pytania typu :
Co możemy zrobić ? , Jak pokazać innym ? jak mamy się zachowywać ? Czego od Nas wymaga się?
itp.

IV Etap - Podsumowanie
Podsumowanie spotkania ( po całym spotkaniu, jeśli grupa widzi różnice, może zmienić definicje z I Etapu )

Modlitwa na zakończenie:
Wedle uznania prowadzącego
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Opracował:
Michał Bieda

Spotkanie Formacyjne: Być dobrym katolikiem
cele spotkania:
- Analiza Ewangelii według św. Jana jako świadectwa o Jezusie, które wzywa do nawrócenia
- Pójście za Jezusem, aby świadomie dążyć drogą Jego ucznia i świadka

Modlitwa:
Przyjdź Duchu Święty,
Przemień nasze wewnętrzne napięcie - w święte odprężenie.
Przemień nasz niepokój- w kojącą ciszę.
Przemień nasze zatroskanie- w spokojną ufność.
Przemień nasz lęk- w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz -w słodycz Twej łaski.
Przemień mrok naszych serc -w delikatne światło.
Przemień naszą obojętność- w serdeczną życzliwość.
Przemień naszą noc- w Twoje światło.
Przemień zimę naszych dusz- w Twoją wiosnę.
Wyprostuj nasze krzywe drogi,
Wypełnij naszą pustkę
Oczyść nas z pychy
Pogłębiaj naszą pokorę,
Rozpal w nas miłość,
Zgaś w nas zmysłowość.
Spraw, abyśmy widzieli siebie jak Ty nas widzisz,
Abyśmy mogli poznać Ciebie jak to obiecałeś.
i byli szczęśliwi według słowa Twego
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

I Etap – Wiedzieć
Realizacja :
Zastępowy inspiruje rozmowę o spotkaniach ludzi z Janem Pawłem II. Jeśli któreś z osób biorące udział miały
szansę uczestniczyć w takim spotkaniu, może o tym opowiedzieć. Można też wykorzystać publikowane
świadectwa młodych.
Ten, kto uczestniczył w spotkaniu z Papieżem, chce o tym mówić, pisać, ma potrzebę dzielenia się swoim
przeżyciem z innymi. Za kilkadziesiąt lat będą to dokumenty historyczne, świadczące o niezwykłym charyzmacie
i osobistej świętości.
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Do dziś zachowały się świadectwa ludzi żyjących dwa tysiące lat, którzy zetknęli się z tym niezwykłym
Jezusem z Nazaretu. Jednym z takich świadków był św. Jan, którego Jezus powołał i uczynił swoim apostołem.
Ponadto ów świadek spisał świadectwa innych ludzi o Jezusie. Pisma, które po sobie zostawił
(
Ewangelia, trzy Listy, Apokalipsa), są takim właśnie zbiorem świadectw.
*Modlitwa ,, Niechaj z nami będzie Pan’’ albo inna stosowna pieśń na temat przekazywania światu Ewangelii.

Pomoc I:
PODANIE PRAWDY
Zapoznamy się teraz z kilkoma ze świadectw o Jezusie zapisanych w Ewangelii św.:
GRUPA 1: J 1,1-14
- Jak Ewangelia określa Jezusa?
GRUPA 2: J 1,29-34
-Jak Jan Chrzciciel nazwał Jezusa?
GRUPA 3: J 1,40-42
- Kogo rozpoznał w Jezusie Andrzej?
- Kogo do niego przyprowadził?
GRUPA 4: J 1.45
- Co o Jezusie powiedział Filip?
- Z kim podzielił się swoim spostrzeżeniem?
GRUPA 5: J 1,49
- Co Natanael powiedział o Jezusie?
GRUPA 6: J 6,68-69
- Jakie świadectwo o Jezusie złożył św. Piotr?
GRUPA 7: J 20,25-28
- Jakimi słowami Tomasz wyznał wiarę w Jezusa?
GRUPA 8: J 5,18; 10,33
- Jak przywódcy religijni odnieśli się do Jezusa?
- Co mu zarzucali?

*Przedstawiciele grup zapisują wyniki tego ćwiczenia na kartkach.
Świadek
Jan Ewangelista
Jan Chrzciciel
Andrzej
Filip
Natanael
Piotr
Tomasz
przywódcy

Świadectwo
* Słowo, światłość prawdziwa
* ,, Oto Baranek Boży’’
* ,, Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa’’
* ,, Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i prorocy”
*,,Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!’’
*,, Ty masz słowa życia wiecznego… Ty jesteś Świętym Boga’’
* ,, Pan mój i Bóg mój’’
* usiłowali Go zabić, oskarżali o bluźnierstwo
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* w kolumnie świadectwo są podane odpowiedzi.

II Etap – Oceniać
Realizacja:
Zastępowy zadaje następujące pytania.
- W jakim celu św. Jan zapisał świadectwa o Jezusie? Zastępowy prosi o odczytanie tekstu:
„Św. Jan nazywa znakami cuda, które czynił Jezus. One też dowodzą, że jest on Mesjaszem i Synem
Bożym. „

- Na ile te świadectwa są dla nas przekonujące? Zastępowy zwraca uwagę na następstwa poszczególnych
świadectw:
„Powiększa się grono uczniów Jezusa; ten, kto Go spotkał, sam staje się uczniem i przyprowadza do
Niego innych, nowych uczniów. Płynie stąd wniosek, że świadkowie stają się uczniami. A ich świadectwo
doprowadza innych do wiary. Potem Mistrz formuje swych uczniów. Przyjrzymy się teraz, jaką
charakterystykę ma uczeń.”

•

Zastępowy wyznacza istniejącym już grupom teksty biblijne oraz wspólne dla wszystkich zadanie:

Pytanie brzmi: Co charakteryzuje ucznia Jezusowego?

Grupa 1: J 1, 37 -39
Grupa 5: J 15,16

Grupa 2: J 2,11.22
Grupa 6: J 15, 27

Grupa 3: J 8, 31
Grupa 7: J 15,20; 16,33

Grupa 4: J 13, 34-35
Grupa 8: J 19, 25-27

Oto przykładowy zapis:

Uczeń Jezusa

- idzie na Jezusem, pozostaje u Niego;
- wierzy w Jezusa; wierzy Pismom o słowom Jezusa;
- trwa w nauce Jezusa;
- wypełnia przykazanie miłości;
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- jest wybrany przez Jezusa, aby przynosić owoc;
- jest z Jezusem i świadczy o Nim;
- doznaje prześladowań;
- stoi i stóp krzyża i przyjmuje Maryję za swoją Matkę;

III Etap – Działać
Mimo, że jesteśmy ludźmi, także jesteśmy KSM-owiczami. Jest wiele sposobów, aby pokazywać to, że jesteśmy
dobrymi katolikami. Na przykład poprzez uczestnictwo w różnego typu spotkaniach młodych, rekolekcjach,
warsztatach biblijnych, czytaniu pism formacyjnych, angażowaniu się w akcje charytatywne, głoszeniu
patriotyzmu itp. My mamy większe wymagania, bo są one stawianie prosto od Boga..

IV Etap – Podsumowanie
Uczniowie, spotkawszy Jezusa, w pierwszym spontanicznym odruchu opowiadają o Nim swojej rodzinie i
przyjaciołom. Tak dawali o Nim świadectwo. Jezus, formując uczniów, których sam wybrał, przygotowywał ich
do tego, żeby byli Jego świadkami przed całym światem. Misja ta, od początku aż do dziś, czerpie swą siłę z
mocy Ducha Świętego, który zstąpił na uczniów po zmartwychwstaniu Pańskim, tak jak to wcześniej Jezus
zapowiedział:
„Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi,
On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku” (J 15,26-27).

Zastępowy, nawiązując do pierwszej części spotkania, przypomina:
Nie wszyscy jednak przyjmowali prawdę, z którą mogli się spotkać naocznie. Przywódcom religijnym
Izraela Jezus od początku przeszkadzał, chcieli Go zabić, szukając tylko odpowiedniego pretekstu. Podobnie jest
i dziś. Wobec osoby Jezusa nie można pozostać obojętnym. Również od nas, ode mnie i od ciebie, Jezus spodziewa
się konkretnej decyzji, opowiedzenia się za Nim lub przeciw Niemu.
Z chwilą chrztu św. zostaliśmy wezwani, by odtąd uczyć się od Jezusa i dawać o Nim świadectwo.
Również przy swoim chrzcie otrzymaliśmy Ducha Świętego, który jest Duchem Prawdy i Pocieszycielem.
Poprzez udział w spotkaniach poznajemy Jezusa, On nas formuje, abyśmy mogli dobrze wypełnić zadania, które
nam wyznaczył.

- Kim jest dla mnie Jezus?
- Jakim jestem uczniem Jezusa?
- Komu zawdzięczam moje pierwsze spotkanie z Jezusem?
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- Czy dziękuję Bogu za te osoby?
- Na ile charakterystyka ucznia, odczytana dziś z Ewangelii, ma konkretny wyraz w moim życiu?
- Czego mi brakuje?
- Co powinienem w sobie zmienić?
- Jakim jestem świadkiem Jezusa?
- Kogo moje świadectwo może do Jezusa przyprowadzić?
- Czyje świadectwo już wpłynęło na moje dotychczasowe życie?
Powyższe pytania można potraktować jako propozycję do rachunku sumienia lub do rozmowy z uczestnikami z
zastosowaniem metody metaplanu ( graficzne ujęcie wniosków wysnutych podczas dyskusji; np. w formie
plakatu).
* ZADANIA
1. Oceń w skali od 0 do 10, w jakim stopniu rozwinięte są w tobie poszczególne cechy Jezusowego ucznia,
wynotowane podczas spotkania;
2. Przeczytaj uważnie tekst J 21,24-25 oraz l J 1,1-4 i napisz, jaką wagę ma dla ciebie świadectwo św. Jana
Apostoła;

Modlitwa na zakończenie:
„Ty jesteś święty, Panie, jedyny Boże, który dokonujesz wielkich dzieł, Ty jesteś mocny, Ty jesteś wielki,
Ty jesteś najwyższy, Ty jesteś wszechmocnym Królem, Tyś, święty Ojcze, królem nieba i ziemi. Ty jesteś
trójjedyny, Pan Bóg nad bogami, Ty jesteś dobrem, wszelkim dobrem, Bogiem żywym i prawdziwym. Ty jesteś
miłością i miłosierdziem, Tyś jest mądrością, Ty jesteś pokorą, ty jesteś cierpliwością, Ty jesteś pięknem, Ty jesteś
łagodnością, Ty jesteś bezpieczeństwem, Ty jesteś spokojem.
Ty jesteś radością i weselem, Ty jesteś naszą nadzieją, Ty jesteś sprawiedliwością, Ty jesteś umiarkowaniem, Ty jesteś całym naszym bogactwem i dostatkiem. Ty jesteś pięknem, Ty jesteś opiekunem, Ty jesteś naszym
stróżem i obrońcą, Ty jesteś naszym życiem wiecznym, Wielki i przedziwny Panie, Boże wszechmocny, miłosierny
Zbawicielu”.
św. Franciszek
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Opracowała:
Sara Bytnar

Załączniki :
„Nazajutrz Jan znowu stal w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa,
rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i
ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! - to znaczy:
Nauczycielu -gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie
mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od
Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego:
«Znaleźliśmy Mesjasza» - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł:
«Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas» - to znaczy: Piotr. Nazajutrz [Jezus] postanowił udać
się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną». Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta
Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w
Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu»”.
J 1,35-45

„Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!”
J 1,49

„Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy
uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga»”.
J 6,68-69

„A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł
mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj
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swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym.
Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»”
J 20.26-28

„Ciągle Go spotykam i każde spotkanie jest dla mnie radością nie do opisania. Nie zamieniłabym na nic
innego tej chwili spotkania. Chrystus jest dla mnie sensem i celem życia. Tylko przez Niego mogę zrozumieć samą
siebie. «Bez Chrystusa nie można zrozumieć ani kim jest człowiek, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie
jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie» (Jan Paweł II). Przez Chrystusa poznaję Boga Ojca. To właśnie
Chrystus ukazuje mi swego Ojca - kochającego, miłosiernego, sprawiedliwego. Jest dla mnie codzienną radością.
Jest cudownym Kimś, Osobą dającą mi siebie pod postacią najmniejszej kruszyny eucharystycznego Chleba. Mówi
do mnie słowami kapłana w czasie Mszy świętej i przez wszystkie wydarzenia. Czytając Ewangelię odkrywam w
jej prostych, ale zarazem jakże zdumiewająco głębokich słowach ciągle coś nowego. I uczy mnie Chrystus słowami
Ewangelii, jak mam postępować, uczy prawdziwej miłości do Boga i ludzi”.

6. ZAPAMIĘTAJ

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy
tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie
miłowali”
J 13, 34-35.

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i
by owoc wasz trwał -aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje”
J 15, 16.

„Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi,
On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku”
J 15, 26-27
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Spotkanie
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Modlitewne
Spotkanie Modlitewne : Czuwanie – Moja rozmowa z Bogiem.

cele spotkania:
- zrozumienie codziennej modlitwy
- odnalezienie świadomej rozmowy z Bogiem
Potrzebne materiały:
- Tekst czuwania ( załącznik )
- Klęcznik
- Świeczki
- Krzyż ( w zależności od scenerii )

Pomoc dla zastępowego:
Realizacja :
Od czasu do czasu dobrze jest w ramach spotkania oddziału zrealizować nie zapowiedziane czuwanie wewnątrz
oddziałowe. Zawsze jest to dodatkowa forma integracji osób w oddziale jakże i również dodatkowy bodziec do
pracy nad sobą jako człowieka. Starajmy się aby tematyka czuwania była dostosowana do wieku grupy oraz
była na tzw. „czasie”.
Chcąc zaskoczyć grupę proponujemy aby w organizację czuwania było zaangażowana niezbędna liczba osób np.
sami zastępowi lub też kierownictwo, ułatwi to uzyskać element zaskoczenia.
Dobrze jest też zadbać o odpowiedni nastrój otoczenia np. świeczki itp. To dodaję poczucie uczestników
odosobnienia i inwidualnego przeżycia czuwania.
Pamiętajmy o nie ocenionej roli księdza asystenta, który może niezwykle pomóc w rozważaniu naszych czuwań.
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Opracował:
Przemysław Kozak
Załącznik :

Tekst czuwania :
Pieśń …..
Posłuchaj ciszy …
Może usłyszysz to, co na co dzień usłyszeć nie możesz.
W tej ciszy, ukryte jest to, czego szukasz …
Popatrz na mnie, popatrz na swojego Pana
To ja Jezus, jestem tym czego szukasz.
Pieśń :
W około tyle się dzieje, szkoła, praca, koledzy …
Zawsze mam tyle spraw na głowie
Sprawdzić facebook’a, pooglądać ulubiony serial,
bezproduktywnie przesiedzieć przed monitorem komputera kilka godzin.
Nie mam czasu na rozmowę nawet z Tobą
Pieśń :
Rozmowa… kiedy ja tak w ogolę z Tobą Boże ostatni raz rozmawiałem ?
Może my już nie rozmawiamy … ?
Może to ja prowadzę z Tobą monolog… ?
Przychodzę do Ciebie jak tylko czegoś potrzebuję.
A może traktuję modlitwę jak koncert życzeń?
Tylko czy modlitwa na tym polega… ?
Pieśń :
Teraz gdy jesteśmy Ja i Ty , sam na sam…
przysłuchaj się, czy też i Twoja modlitwa tak nie wygląda…
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( do wcześniej ustawionego klęcznika podchodzi wyznaczona osoba, klęka i rozpoczyna modlitwę )

JA: Ojcze nasz, który jesteś w niebie BÓG: Tak słucham…
JA: Nie przeszkadzaj mi, modlę się.
BÓG: Przecież minie wzywałeś.
JA: Wezwałem? Ciebie? Nie wzywałem Cię. Ja tylko się modlę, Ojcze nasz, który jesteś w
niebie BÓG: Widzisz, znowu to zrobiłeś.
JA: Niby co?
BÓG: Wezwałeś mnie. Powiedziałeś: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie” – i oto jestem. Co
miałeś na myśli mówiąc to?
JA: Tak właściwie to nic nie miałem na myśli. Ja po prostu odmawiałem swoją codzienną
modlitwę. Zawsze odmawiam „Ojcze nasz…” odmawiam „Ojcze nasz…” To sprawia, że czuję
się jakoś lepiej, jak po spełnionym obowiązku.
BÓG: No dobrze, mów dalej.
JA: Święć się Imię Twoje BÓG: Zaczekaj moment. Co przez to rozumiesz?
JA: Przez co?
BÓG: Przez, „świeć się Imię Twoje „
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JA: To znaczy… To znaczy, że… A niby skąd mam wiedzieć? To jest po prostu część modlitwy.
A tak właściwie to co to znaczy?
BÓG: To znaczy godzien najwyższego szacunku, święty, wspaniały…
JA: Ooo, to zaczyna nabierać jakiegoś sensu! Nigdy wcześniej nie rozmyślałem nad tym, co
„święć się” oznacza. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.
BÓG: …Czy naprawdę tego chcesz?
JA: Pewnie, czemu nie…
BÓG: A co robisz, żeby tak się stało?
JA: Robię? Chyba nic. Tak sobie myślę, że byłoby całkiem fajnie, gdybyś zaczął kontrolować tu
na dole wszystko – tak jak robisz to tam na górze.
BÓG: A czy Ja mam kontrolę nad Tobą?
JA: No… Chodzę do kościoła…
BÓG: Nie o to pytam. A co z Twoimi przyzwyczajeniami kierowanymi pożądaniami. Co z tak
częstymi brakami opanowania? To są naprawdę Twoje problemy. A teraz spójrzmy na to jak
wydajesz swoje pieniądze – wszystko tylko na siebie. A co z książkami i czasopismami, jakie
czytasz?
JA: Przestań się mnie czepiać! jestem tak samo dobry jak część całej reszty udawaczy, którzy
przychodzą do kościoła.
BÓG: Przepraszam myślałem, że modlisz się by stała się Moja wola. Jeśli ma się stać –
wszystko musi się zacząć od tych, którzy się o to modlą.
JA: No tak. Widzę, że mam sporo niedociągnięć. Teraz, gdy o nich powiedziałeś, mógłbym
dodać jeszcze parę…
BÓG: Ja też.
JA: Nigdy nie myślałem o tym co robię w ten sposób – aż do tej chwili. Naprawdę chciałbym
odrzucić parę z tych rzeczy. Chciałbym być naprawdę wolny.
BÓG: Dobrze teraz już dokądś zmierzamy. Będziemy pracowali razem Ty i Ja.
JA: Słuchaj Panie…. Muszę już kończyć. To naprawdę trwa o wiele dłużej niż zwykle. Chleba
naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
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BÓG: Powinieneś zrezygnować choć trochę z tego „chleba”. zdaje mi się, że ważysz sporo
ponad normę.
JA: Zaraz, zaraz! A co to ma być? Światowy Dzień Krytyki???
BÓG: Modlitwa może być rzeczą niebezpieczną. Mógłbyś się jakoś zmienić. To właśnie próbuję
Ci uświadomić. Wezwałeś Mnie i oto jestem. Módl się dalej. Jestem ciekawy następnej Twojej
modlitwy. No dalej.
JA: Boję się….
BÓG: Obawiasz się? Czego?
JA: Wiem, co powiesz….
BÓG: Spróbuj, a przekonasz się.
JA: I przebacz nam nasze winy jak i my przebaczamy naszym winowajcom.
BÓG: A co z Darkiem?
JA: Widzisz? Wiedziałem! Wiedziałem, że będziesz o tym mówił Panie, to co on o mnie
opowiadał, to kłamstwa! Nigdy nie oddał mi tych pieniędzy, które byłymi winien. Mam powody
żeby mu się zrewanżować.
BÓG: A Twoja modlitwa? Co z Twoją modlitwą?
JA: Wcale o tym nie myślałem.
BÓG: Przynajmniej jesteś szczery. Chyba nie jest rzeczą fajną nosić taki ciężar goryczy gdzieś
w środku… racja?
JA: No tak. Ale poczuję się zaraz lepiej jak tylko wyrównam rachunki.
BÓG: Wcale nie poczujesz się lepiej. Będziesz czuł się o wiele gorzej, taki rewanż nie niesie ze
sobą słodyczy. Pomyśl jak nieszczęśliwy już jesteś. Ale mogę to wszystko zmienić.
JA: Możesz? Jak?
BÓG: Przebacz Darkowi. Wtedy Ja przebaczę Tobie. A wtedy nienawiść i grzech będą
problemem Darka, A nie Twoim. Możliwe, że stracisz pieniądze, ale zyskasz pokój w Twym
sercu.
JA: Boże ja nie potrafię przebaczyć Darkowi….
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BÓG: Więc Ja, nie mogę przebaczyć Tobie.
JA: Masz rację, Ty jak zwykle masz rację. No dobra, dobra. Przebaczę mu Panie, pomóż mu
znaleźć właściwą drogę w życiu, On musi być strasznie nieszczęśliwy. Każdy kto robi takie
rzeczy jak on, powinien przestać. W jakiś sobie znany sposób, pokaż mu drogę prawdy.
BÓG: No, no. Świetnie. Jak się teraz czujesz?
JA: Hmmm. Całkiem nieźle. Naprawdę nieźle. Prawdę mówiąc po raz pierwszy odkąd
pamiętam, pójdę spać bez obciążeń.
BÓG: Jeszcze nie skończyłeś swojej modlitwy. Mów dalej.
JA: I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
BÓG: Dobrze, dobrze. Zrobię to. Tylko nie wpychaj się w miejsca, w których możesz ulec
pokusie.
JA: Co przez to rozumiesz?
BÓG: Przestań się wałęsać wokół kiosków, gdzie sprzedawane są gorszące Cię gazety. Zmień
niektóre ze swoich przyjaźni. Niektórzy z Twoich tzw. przyjaciół zaczynają przystępować do
Ciebie. Całkowicie Cię wplączą w jakieś złe sprawy. Nie daj się robić w „konia” I nie traktuj Mnie
jako drogi ucieczki.
JA: Nie bardzo rozumiem.
BÓG: Oczywiście, że rozumiesz. Robiłeś to wiele razy. Pakujesz się w jakąś brzydką sytuację,
w jakieś kłopoty – a potem dopiero uciekasz do Mnie. „Panie pomóż mi wydostać się z tego
bałaganu, a przyrzekam, że nigdy więcej tego nie zrobię” Pamiętasz parę takich transakcji,
które próbowałeś ze Mną zrobić?
JA: Tak, Panie, pamiętam. i bardzo się wstydzę. Naprawdę.
BÓG: Którą z tych „transakcji” pamiętasz?
JA: Kiedyś jedna kobieta mieszkająca obok widziała mnie jak wychodziłem z sąsiedniego baru.
Powiedziałem wtedy mojej matce, że ide do sklepu. Pamiętam, jak Cię prosiłem: „Boże nie
dopuść, żeby powiedziała o tym mojej matce…. Obiecuję, że w każdą niedzielę będę na mszy
św.”
BÓG: Ona nic nie powiedziała, ale Ty nie dotrzymałeś słowa, czy nie tak?
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JA: Przepraszam, Panie naprawdę. Do dziś byłem przekonany, że jeśli odmawiam codziennie
„Ojcze nasz…” mogę robić co mi się podoba. Prawdę mówiąc nie oczekiwałem, że coś takiego
– jak dziś – mogłoby się wydarzyć.
BÓG: Mów dalej i dokończ swoją modlitwę.
JA: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki
wieków AMEN.
BÓG: Czy wiesz, co przyniosło by mi chwałę? Co by naprawdę Mnie uszczęśliwiło?
JA: Nie, ale bardzo chciałbym wiedzieć. Chce sprawić Ci Boże przyjemność. Teraz widzę, jak
wspaniale jest być Twoim naśladowcą.
BÓG: Właśnie odpowiedziałeś sobie na to pytanie.
JA: Jak to?
BÓG: Tak. Największą chwałę mogą Mi przynieść ludzie tacy jak Ty. Ludzie, którzy naprawdę
Mnie kochają. Widzę, że coś takiego ma miejsce miedzy nami. Teraz, gdy część Twoich starych
grzechów została ujawniona i oddalona, kto wie co możemy RAZEM zdziałać.
JA: Panie, spróbujmy coś ze sobą zrobić.
BÓG: Tak, spróbujmy.

Info:
Na sam koniec ks. Asystent / Prezes / Zastępowy może od siebie dodać kilka słów
reasumujących czuwanie.

Opracował:
Przemysław Kozak
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