Lista materiałów dodatkowych do realizacji programu
- film: „Światłość w ciemności”
- prezentacja o wychowaniu dla rodziców
- film: „Rain”
- film: „Something more”
- Film: “Evanescence – Everybody’s Fool”
- Film: „I’m Alive”
- prezentacja o wierze
- Film: „Christmas 2.0”
- film: „Slow fade”
- świadectwo Mak-Makowskiego
- Film: „Spotkanie”
- Film: „Katolik bezobjawowy”
- prezentacja: „bierzm - 5”
- „bierzm-10”
- Prezentacja „szkoła modlitwy”
- koncert z Miami Hillsong united
- film „Maski”
- film: „Świat bez internetu”
- film: „Nagrać Boga” wspólnoty z parafii o. Pio w Warszawie
- film: „Czy jesteś dobrym człowiekiem?”
- film: „Oaza ewangelizacji 2015”
- film: „Miernik dobra”
- film: „Katolik bezobjawowy”
- film: „Rybacy ludzi”
- prezentacja: bierzmowanie: teologia i liturgia

Prawa autorskie do materiałów!
1. Ze wszelkich konspektów i prezentacji opracowanych przez autora niniejszej publikacji oraz
z materiałów wykorzystywanych w czasie realizacji programu, oprócz wymienionych
poniżej, można korzystać dodatkowych licencji i pozwoleń.
2. Na spotkanie zatytułowane: „Cztery kroki na drodze do Jezusa” oraz na spotkanie o Słowie
Bożym i związaną z nim prezentację „bierzm – 5” wykorzystujące materiały opracowane
przez Stowarzyszenie Pedagogów „Natan” (www.natan.pl) należy uzyskać pozwolenie od
autorów.
3. W programie wykorzystywane jest też kilka odcinków z filmu: „3 minutowy katechizm”,
(oficjalna nazwa: „3MC – trzyminutowy Katechizm”) dostępny jest on (w cenie ok. 12 zł) w
internetowych księgarniach, np. w: www.ksiegarnianamiodowej.pl
4. Flm „Ja jestem” (wykorzystany w spotkaniu na temat Eucharystii) można znaleźć w
internecie w wersji bezpłatnej.
ks. Marek Sędek

Wprowadzenie do programu
Punktem

wyjścia

do

opracowania

niniejszego

programu

przygotowania

do

bierzmowania jest poczyniona obserwacja, że podstawowym problemem wielu ludzi
młodych w naszym kraju jest fakt, że pomimo wieloletniego udziału w katechizacji, mają oni
podstawowe problemy z własną wiarą, a nie tylko z wiedzą czy też z wiernością
praktykom religijnym. Dlatego też przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpoczyna
się od ewangelizacji, rozumianej jako głoszenie kerygmatu, czyli fundamentalnych prawd
wiary koniecznych do zbawienia i to podanych w taki sposób, by młodzi ludzie, niezależnie
od dotychczasowego stopnia uczestnictwa w praktykach religijnych, zostali zaproszeni do
nawiązania lub pogłębienia osobistej więzi z Chrystusem oraz poszukiwania drogi
prowadzącej do zbawienia: w Piśmie świętym, sakramentach i wspólnocie Kościoła. Tak
rozumiana ewangelizacja powinna mieć charakter przeżyciowy, czyli nie może się
ograniczać

jedynie

do

przekazywania

wiedzy

religijnej,

kształtowania

właściwej

świadomości czy też sprawności intelektualnej uczestniczących w niej osób, ale powinna
wprowadzać kandydatów w doświadczenie wiary, jakim jest nawiązanie lub też odnowienie
ich osobistej więzi z Chrystusem poprzez słuchanie Słowa Bożego, udział w obrzędach
liturgicznych czy też wspólnotowy śpiew i modlitwę.
Dopełnieniem ewangelizacji powinno być wdrażanie w życie (a nie tylko przypomnienie)
podstawowych elementów decydujących o rozwoju duchowym chrześcijanina, takich jak:
systematyczne „karmienie się” słowem Bożym, praktykowanie codziennej modlitwy (z
nauką nowych form modlitwy), zachęta do pogłębiania wiedzy religijnej, pokazanie
perspektywy zaangażowania w istniejące w danej parafii czy środowisku wspólnoty i
zespoły duszpasterskie, uwrażliwienie na potrzebę podejmowania metanoi, czyli stałego
wysiłku pracy nad sobą oraz dawania świadectwa o swojej wierze i wypełniania zadań
właściwych chrześcijanom w świecie. Dopiero po tych dwóch etapach rozpoczyna się
przygotowanie bezpośrednie do bierzmowania, a więc omawiane są tematy dotyczące
teologii tego sakramentu, darów Ducha Świętego itp. Taka koncepcja przygotowania do
bierzmowania będzie również przydatna osobom systematycznie praktykującym wiarę od z
dzieciństwa, dając im okazję do pogłębienia i rozwoju życia duchowego.
Spotkania z kandydatami winny rozpoczynać się od kilkudniowych rekolekcji
ewangelizacyjnych, przeżywanych dzień po dniu. W ten sposób już na samym początku
zostaje mocno zaakcentowany duchowo – formacyjny charakter przygotowania, w

odróżnieniu od przekazu wiedzy religijnej, co stanowi główny cel szkolnej lekcji religii. Takie
rekolekcje winny polegać na przekazaniu chrześcijańskiego kerygmatu, np. w oparciu o
tzw. cztery prawa duchowego życia lub ogłoszonego w inny sposób i prowadzić do –
choćby wstępnej – decyzji wejścia w osobistą relację wiary z Jezusem.
Następne spotkania, już po rekolekcjach ewangelizacyjnych, powinny się odbywać się
w rytmie cotygodniowym. Nie do zaakceptowania jest miesięczny odstęp pomiędzy nimi,
ponieważ efekty formacyjne osiągnięte na jednym spotkaniu, przez miesiąc czasu ulegają
rozmyciu, a przekazane treści zostają przez uczestników po prostu zapomniane. Lepiej
skrócić cały cykl przygotowania do jednego roku lub nawet kilku miesięcy, ale z
cotygodniową częstotliwością spotkań, niż trwać w złudzeniu, że przygotowanie trwa kilka
lat, choć faktycznie długie odstępy czasowe pomiędzy poszczególnymi spotkaniami
niwelują osiągnięte efekty formacyjne.
W proponowanych poniżej konspektach do poszczególnych elementów życia
duchowego (Słowo Boże, modlitwa, liturgia, metanoia, świadectwo) odnosi się tylko jedno
spotkanie. Jeżeli czasu na przygotowanie do bierzmowania jest więcej, warto rozwinąć tę
część programu dodając kolejne spotkania, które uczyłyby wdrażać te praktyki w
życie duchowe kandydatów. Analogicznie też pierwsze cztery spotkania po rekolekcjach
ewangelizacyjnych (włącznie z filmem „Spotkanie”) są uzupełnieniem i kontynuacją etapu
ewangelizacji, który nie może być tylko „zaliczony” na sposób „zaliczenia” porcji
intelektualnej wiedzy, gdyż ewangelizacja stanowi konieczny fundament dla
budowania pozostałych elementów życia duchowego.
Większość spotkań formacyjnych ma miejsce w kilkuosobowych grupach pod
przewodnictwem animatora. Należy przy tym podkreślić, że animator to osoba, która
sama doświadczyła osobistej relacji z Jezusem poprzez wiarę i gotowa jest do
dzielenia się tym przeżyciem z uczestnikami. To stanowi kluczowy element
proponowanej metody spotkań w małych grupach. Animator nie musi być osobą lepiej
wykształconą od uczestników, brak dodatkowej wiedzy można bowiem uzupełnić,
organizując przed każdym ze spotkań szczegółowy instruktaż pomagający animatorom
korzystać z przygotowanego konspektu. (Uwaga! Warto przewidzieć takie odprawy dla
animatorów przed spotkaniami z kandydatami do bierzmowania!). Nie da się natomiast
przypadkowych osób wyznaczonych do pełnienia funkcji animatora poinstruować, jak mają
być dla młodzieży żywym świadectwem wiary, jeśli takie duchowe doświadczenie jest dla
nich obce. Nikt bowiem nie staje się animatorem poprzez sam fakt, że został takim
określeniem nazwany przez kapłana, ale tylko ten, kto potrafi animować, czyli ożywiać,

nadawać wewnętrzną dynamikę grupie poruszającej zagadnienia z zakresu życia
duchowego. Świadectwo osobistej wiary animatora jest tym cenniejsze, im bardziej jego
postawa i przeżycia, którymi się dzieli, są postrzegane przez młodych jako autentyczny
wyraz ich wewnętrznych przekonań, w odróżnieniu od osób duchownych, których słowa
młodzież przyjmuje z pewną rezerwą, bo przecież im wypada tak mówić.
Teraz kilka uwag na temat stawiania kandydatom do bierzmowania wymagań
związanych z różnymi praktykami religijnymi. Skoro z rozpoznania sytuacji duchowej
kandydatów wynika, że wielu z nich ma poważne problemy ze swoją wiarą, więc trudno
oczekiwać, że spontanicznie i z wielką ochotą będą uczestniczyć w różnych
nabożeństwach, związanych z rokiem liturgicznym, takich jak: różaniec, roraty, gorzkie żale
itp. Można zachęcać kandydatów do udziału w tych praktykach, ale nie należy tego
kontrolować

(zwłaszcza

poprzez

egzekwowanie

wypełniania

tzw.

indeksu

z

podpisami potwierdzającymi obecność na nich!) oraz w żadnym wypadku nie
uzależniać od ich przestrzegania decyzji dopuszczenia do bierzmowania. Wydaje się, że
roztropniej byłoby namawiać do lektury Pisma Świętego i podejmowania praktyki
codziennej modlitwy, niż do nabożeństw, których młodzież często nie rozumie i nie lubi.
Łatwiej bowiem poprzez wymuszoną obecność zniechęcić, niż pociągnąć do udziału w
życiu liturgicznym parafii. Pozytywne rezultaty przynosi praktyka łączenia uczestnictwa
kandydatów w niedzielnej Mszy świętej ze spotkaniem formacyjnym, odbywającym się
bezpośrednio po niej (np. niedziela wieczór – po ostatniej mszy świętej). Osobiście
uważam, że zobowiązanie kandydatów np. specjalnym indeksem z podpisami księży,
jedynie do czterokrotnej spowiedzi w ciągu rocznego przygotowania do bierzmowania jest
wymaganiem całkowicie wystarczającym. Oczywiście nie oznacza to, że kandydaci nie
mogą spowiadać się częściej, chodzi tu o minimum, do przestrzegania którego
zobowiązujemy wszystkich.
W tekście konspektów na poszczególne spotkania podano propozycje modlitw
kończących dane spotkanie. Stanowią one próbę pokazania i nauczenia młodzieży nowych
form modlitewnych. Nie zaproponowano natomiast żadnych form modlitwy na rozpoczęcie.
Można więc dobrać je samemu; prowadzący może po znaku krzyża wypowiedzieć głośno
tekst spontanicznie ułożonej modlitwy, na wzór mszalnej kolekty lub też odmówić ze
wszystkimi: „Ojcze nasz” czy „Zdrowaś Mario”.
Wreszcie spostrzeżenie, że młodzież na ogół nie lubi szkoły. Dlatego też warto
zatroszczyć się, by atmosfera przygotowania do sakramentu bierzmowania nie kojarzyła się
z lekcjami. Chodzi tu np. o inny sposób sprawdzania listy obecności (choćby rozdawanie

obrazków potwierdzających obecność a nie wyczytywanie nazwisk – jeśli danego dnia nie
ma spotkania w małej grupie; natomiast formę sprawdzenia obecności w małej grupie przez
animatora można aranżować tak, by nie kojarzyło się to ze szkołą), także o zaangażowanie
zespołu animatorów do współprowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych, organizowanie
wspólnych spotkań w pomieszczeniach o charakterze sakralnym (a więc np. kościele lub w
kaplicy), a nie w zwykłej sali, troska o klimat modlitwy, o wspólną naukę śpiewów, którymi
później wszyscy się modlą, o unikanie podnoszenia głosu przy napominaniu itp.
Specyficzną okolicznością w trakcie przygotowania do sakramentu bierzmowania jest
sytuacja powszechnego lęku młodzieży przed egzaminem z wiedzy religijnej, jaki
najczęściej ma miejsce przed samym bierzmowaniem. Można ten fakt wykorzystać
ogłaszając już na wstępnym spotkaniu organizacyjnym, że osoby które uczęszczają na
wszystkie spotkania formacyjne i nie sprawiają kłopotów wychowawczych będą zdawały
egzamin w formie bardzo uproszczonej (tzw. wersja podstawowa), zaś osoby mające w tym
względzie braki będą zobowiązane do odpowiedzi na pytania dodatkowe (celowo bardzo
rozszerzone). W trakcie przygotowania pojawiają się też różne tzw. bonusy za dodatkowe
dobrowolne aktywności kandydatów (np. prace domowe, wyjazdy na dni skupienia, wyjazdy
rekolekcyjne itp.) które niwelują ewentualne nieobecności poszczególnych osób. Taki
system powoduje, że młodzież której zależy na rozwoju życia duchowego jest
zmotywowana (a nie przymuszona!) do uczestnictwa w różnych dodatkowych
wydarzeniach mających wpływ na ich wiarę.
Na koniec prośba do wszystkich, którzy korzystają z niniejszego programu
przygotowania do bierzmowania: podzielcie się waszymi uwagami. Chętnie skorzystam z
różnych krytycznych, a jednocześnie konstruktywnych spostrzeżeń. Jestem głęboko
przekonany, że wielu kapłanów i animatorów może wnieść tu swój cenny wkład,
pozwalający udoskonalić cały wypracowany przeze mnie system. Proszę o maile na adres:
msedek@oaza.pl

Spotkanie organizacyjne dla młodzieży
Film: „Światło w ciemności” na dobry początek – po nim komentarz, żeby nie traktować
niniejszego przygotowania do sakramentu bierzmowania w sposób przypominający zachowanie
kobiety wobec swojego wybawcy na filmie
Sprawy organizacyjne
- Przedstawienie programu przygotowania do bierzmowania
- Zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na katechizację (kandydaci przynoszą je
dopiero przed egzaminem, ale już na początku są o nim informowani)
- Sprawy formalne: terminy, metryki chrztu, świadek, zgoda parafii zamieszkania dla
ewentualnych kandydatów spoza własnej parafii itp.
- Przekazanie indeksu ze spowiedziami
- Wstępna informacja o egzaminie (zapowiedź, że aktywna obecność na spotkaniach
formacyjnych i poprawne zachowanie na nich będą miały duży wpływ na zakres pytań
na egzaminie)
- Formularz zgłoszeniowy z danymi osobowymi (koniecznie z telefonem do rodziców) i
oświadczeniem rodziców – por. propozycja formularza
- Dopiero po dostarczeniu podpisanego przez rodziców formularza zgłoszeniowego
następuje przyjęcia kandydata
Uwaga!
Warto przynajmniej na początku przygotowania dla młodzieży zorganizować spotkanie
informacyjne dla ich rodziców. Pomocą w nim będzie film: Rain (robi na rodzicach kolosalne
wrażenie!) oraz prezentacja o wychowaniu dołączona do zestawu pomocy, w której trzeba
zaktualizować informacje dotyczące terminów i miejsc (slajd 28 i 29).

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Imię
i nazwisko
klasa,
szkoła
Adres
Adres
internetowy
(mail)
Data
urodzenia
Telefon do
rodziców
Imiona
rodziców

Oświadczenie rodziców
Niniejszym zgłaszam mojego syna (moją córkę) na przygotowanie do przyjęcia
sakramentu bierzmowania. Jako osoba odpowiedzialna za wychowanie zobowiązuję się
wspierać moje dziecko modlitwą w tym szczególnie ważnym dla niego czasie i będę starać
się współpracować z odpowiedzialnym za przygotowania kapłanem, wypełniając w ten
sposób zobowiązania podjęte w dniu Chrztu świętego.

.................................................

...................................................

data

podpis rodzica

Rekolekcje ewangelizacyjne przed s. bierzmowania
(scenariusz przykładowy, warto pokusić się o swój pomysł na takie rekolekcje)

1. Nabożeństwo ewangelizacyjne: Miłość Boża i Boży plan zbawienia
(proponowane śpiewy trzeba dostosować do możliwości)
Potrzebne pomoce:
- obrazki sprawdzające obecność dla każdego z uczestników
- Nowy Testament dla prowadzącego
- Film: „Something more”
1. Nauka piosenek: „Może daleko”, „Wiele jest serc”, „Dziękuję Tobie Panie”
2. Znak krzyża, pozdrowienie celebransa
3. Wprowadzenie:
4. Treść rekolekcji to 4 fundamentalne prawdy wiary (wyrażone w tytułach poszczególnych
dni), przedstawienie zespołu ewangelizacyjnego: ich obecność jest znakiem jakiegoś
innego sposobu wiary, niż tradycyjny, gdzie ksiądz naucza, świeccy słuchają w milczeniu
5. Modlitwa (spontanicznie ułożona kolekta)
6. Film: „Something more”
7. Ewangelia o Zacheuszu: Łk 19, 1-10
8. Homilia, sugestie:
9. Tekst „Pokochać siebie” (por. poniżej), o sytuacji bogatego Zacheusza, znienawidzonego
oszusta i kolaboranta i człowieka niskiego wzrostu (kompleksy!), którego na drzewie
dostrzega Pan Jezus i wprasza się do niego na wieczerzę (porównanie z Janem Pawłem II,
który chce odwiedzić mój dom rodzinny?), Dobra Nowina o darmowej Bożej miłości, którą
trzeba przyjąć, by zrozumieć chrześcijaństwo, nawiązać do filmu: „Something more”.
10. Piosenka: „Może daleko” lub „Wiele jest serc” lub inna znana
11. Dwa - trzy krótkie świadectwa młodzieży o doświadczeniu w ich życiu Bożej miłości
(uwaga: jest to bardzo ważny element rekolekcji!)
12. Komentarz prowadzącego: Zaproszenie do odkrycia nowego wymiaru wiary
13. Wspólna modlitwa dziękczynna (litanijna), prowadzona przez zespół ewangelizacyjny, z
zachętą do włączania się kandydatów.
14. Piosenka: „Jezus Chrystus jest moim zbawieniem”, zaproszenie na jutro z długopisami

15. Rozdanie obrazków np. „Jezus na modlitwie” lub innych, które młodzi przechowują do
egzaminu, bo są potwierdzeniem ich obecności na rekolekcjach (w ten sposób unika się
szkolnej atmosfery sprawdzania listy obecności)
Tekst do wykorzystania w homilii
„Pokochać siebie”
Dziewczyna weszła do naszego pokoju hotelowego. Było to w dzień po wykładzie, jaki
moja żona i ja wygłosiliśmy w jednym z uniwersytetów w północnej Europie. Pokój hotelowy był
jedynym miejscem, który mógł służyć nam jako gabinet pracy. Była to piękna Skandynawka.
Długie jasne włosy spadały jej na ramiona. Z wdziękiem usiadła w fotelu, gdy jej to
zaproponowaliśmy, i spojrzała na nas swoimi głęboko osadzonymi, żywymi, niebieskimi
oczyma. Długie ramiona pozwalały jej spleść ręce na kolanach. Dostrzegliśmy jej delikatne,
wysmukłe palce świadczące o subtelnej i wartościowej osobowości.
(...) Gdy dyskutowaliśmy o jej problemach ciągle powracaliśmy do jednej podstawowej
sprawy, która wydawała się być źródłem wszystkich innych. Był to problem, którego najmniej
oczekiwaliśmy, kiedy dziewczyna weszła do pokoju: nie była ona w stanie kochać siebie. W
gruncie rzeczy nienawidziła siebie do tego stopnia, że tylko krok dzielił ją od targnięcia się na
swoje życie. (...)
Poprosiliśmy ją, aby wstała i popatrzyła w lustro. Odwróciła głowę. Łagodnie przytrzymałem
jej głowę tak, aby była zmuszona patrzeć prosto w swoje oczy. Zaczęła kulić się, jak gdyby
sprawiało jej to ból fizyczny.
Upłynęło dużo czasu, zanim była w stanie wyszeptać zdanie, które poprosiłem, aby
powtarzała: „Jestem piękną dziewczyną”.
Walter Trobisch, Pokochać siebie

2. Nabożeństwo ewangelizacyjne: Grzech oddziela człowieka od Boga
Potrzebne pomoce:
- małe kartki i długopisy dla każdego z uczestników (por. p.3)
- obrazki sprawdzające obecność dla każdego z uczestników
- rekwizyty do scenki „Nie wierzę w grzech” – por. p. 7
- Film: „Evanescence – Everybody’s Fool”
1. Nauka piosenek: „Ja wierzę, że to Jezus”, „Jezus daje nam zbawienie”, „Dziękuję
Tobie Panie”
2. Znak krzyża, pozdrowienie celebransa, modlitwa (jak w dniu poprzednim)
3. Ćwiczenie: Animatorzy każdemu z uczestników rozdają małe kartki i ewentualnie
długopisy, gdyby sami ich nie przynieśli. Prowadzący instruuje uczestników:
Napisz na kartce anonimowo 3 dobre i 3 złe swoje cechy. (I po kilku minutach, gdy
już napiszą) Co ci było łatwiej napisać: swoje zalety, czy wady? Komu łatwiej zalety,
ręka do góry, komu wady ręka do góry? Dlaczego? Komentarz: może to znak, że nie
akceptujesz siebie, nie uwierzyłeś tak naprawdę, że Bóg Ciebie kocha. Nawiązanie
do dnia wczorajszego.
4. Film: „Evanescence – Everybody’s Fool”
5. Ewangelia: Syn marnotrawny – Łk 15, 11-32
6. Homilia, sugestie:
Grzech oszukuje, niszczy człowieka (syn marnotrawny), grzech niszczy przyjaźń z
Bogiem i ludźmi, człowiek nie może sam się zbawić. Tylko Jezus może nam pomoc,
bo wszyscy jesteśmy grzeszni. Nawiązać do obejrzanego przed chwilą filmu. Grzech
dotyka też starszego brata, który symbolizuje tych „porządnych”, chodzących do
kościoła, którzy widzą chrześcijaństwo głównie jako przykazania, nakazy i zakazy.
Tymczasem prawdziwy chrześcijanin jest radosnym i szczęśliwym człowiekiem, bo
wie, że Bóg go kocha, że Pan Jezus umarł na krzyżu, aby darować nam grzechy
(rozwinąć!)
7. Piosenka: „Może daleko” lub inna
8. Pokazanie scenki: „Nie wierzę w grzech” wcześniej przygotowanej przez
animatorów: Do człowieka zbliża się „pokusa” i zaprasza do pójścia za nią, potem
„grzech”, który zarzuca sznur na szyję, potem przychodzą dwa diabły, oplątują
sznurem i ciągną do piekła. Przy każdym spotkaniu powtarza się dialog: Kto ty

jesteś? – Pokusa (grzech, diabeł) – Nie wierzę w pokusę (w grzech, diabła) – Nie
musisz – Gdzie mnie ciągniecie? – Do piekła – Nie wierzę w piekło – Nie musisz.
- Ewentualny komentarz: grzech i walka duchowa to nie tylko treści nauczania
kościelnego, ale to rzeczywistość, w którą każdy człowiek – czy chce, czy nie chce
– jest zanurzony.
9. Modlitwa prowadzona, przebłagalna (np. litania pokutna – por. poniżej)
10. Ogłoszenia, obrazki np. „Jezus miłosierny” lub „Jezus frasobliwy”
Litania pokutna z rytuału „Obrzędy pokuty”
Pokornie błagajmy naszego Zbawiciela, który jest sprawiedliwym orędownikiem u Ojca,
aby odpuścił nam grzechy i oczyścił nas z wszelkiej nieprawości.
- Chryste, który zostałeś posłany, aby głosić Dobrą Nowinę ubogim i uzdrawiać
skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami (wszyscy powtarzają tę aklamację po każdym
wezwaniu)
- Chryste, który nie przyszedłeś wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników, zmiłuj się nad
nami
- Chryste, który odpuściłeś grzesznicy, bo ona bardzo Cię umiłowała, zmiłuj się nad nami
- Chryste, który nie unikałeś obcowania z celnikami i grzesznikami, zmiłuj się nad nami
- Chryste, który zagubioną owieczkę wniosłeś na ramionach do owczarni, zmiłuj się nad
nami
- Chryste, który nie potępiłeś cudzołożnicy, lecz sprawiłeś, że odeszła w pokoju, zmiłuj się
nad nami
- Chryste, który celnika Zacheusza wezwałeś do nawrócenia i nowego życia, zmiłuj się nad
nami
- Chryste, który obiecałeś raj skruszonemu łotrowi, zmiłuj się nad nami
- Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca i zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, zmiłuj
się nad nami.
A teraz, tak jak sam Chrystus nam polecił, wspólnie błagajmy Boga Ojca, aby odpuścił
nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom.
Ojcze nasz ...

3. Nabożeństwo ewangelizacyjne: Jezus Chrystus jedynym Zbawicielem
Potrzebne pomoce:
- obrazki sprawdzające obecność dla każdego z uczestników
1. Nauka piosenek: „Jezus daje nam zbawienie”, „Ja wierzę, że to Jezus”, „Oto stoję u drzwi i
kołaczę”
2. Znak krzyża, pozdrowienie celebransa, modlitwa
3. Spotkanie w grupach – por. konspekt poniżej
4. Śpiew: „Może daleko” albo: „Jezus daje nam zbawienie” albo: „Święte Imię Jezus” ...
5. Film: „I’m Alive”
6. Ewangelia: Mt 16, 13-17 – Za kogo Mnie uważacie?
7. Homilia, sugestie:
Dwa bardzo ważne pytania: Kim jest Pan Jezus? Kim Pan Jezus jest dla mnie? W tekście
Ewangelii padają różne określenia. Co dla mnie znaczy, że Jezus jest Mesjaszem, że jest moim
Zbawicielem? Nawiązanie do poprzednich dni: tylko Chrystus zasypuje przepaść grzechu,
dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu możemy być zbawieni. Wielu ludzi może nas pociągać,
fascynować, obiecywać nam różne rzeczy (nawiązać do spotkania w grupach), ale tylko Jezus
może nas obdarzyć pełnią życia i prawdziwym szczęściem i to nie dopiero po śmierci, ale już tu,
na ziemi. Nawiązać do wyświetlonego filmu i do opowiadania: „O prawdziwym poznaniu
Chrystusa” – por. tekst poniżej. Trzeba spotkać Chrystusa, wejść z Nim w osobistą relację,
zaprzyjaźnić się z Nim, nie wystarczy poprawna katechizmowa odpowiedź na pytanie, kim On
jest.
8. Piosenka: „Jezus zwyciężył”, „Jezus daje nam zbawienie”, albo: „Ja wierzę, że to Jezus” ...
9. W trakcie śpiewanej pieśni uczestnicy kłaniają się przed krzyżem (przyklękają lub całują
specjalnie w tym celu wyeksponowany krzyż w dogodnym miejscu kościoła) jako znak wiary, że
Jezus na krzyżu zgładził nasze grzechy.
10. Ogłoszenia, obrazki. Zapowiedzieć jutrzejszy gest.

Spotkanie w grupach (około 10-15 minut)
1. Chwila na przedstawienie uczestników (Każdy mówi swoje imię, do której klasy/szkoły chodzi;
czy zna w grupie inne osoby)
Animator zadaje pytania, próbując zachęcić do odpowiedzi wszystkie osoby w grupie:
2. Wymień dwie lub trzy osoby, które podziwiasz i chciałbyś naśladować.
3. Dlaczego wybrałeś te osoby? – uzasadnij w kilku słowach
4. Kto chciałby podziwiać Jezusa? Czy Jezusa można naśladować? Dlaczego?
5. Co najważniejszego Jezus zrobił dla mnie? (umarł za mnie na krzyżu, aby Bóg przebaczył mi
grzechy).
Ewentualnie, gdy wystarczy czasu: Jak wam się podoba taka forma rekolekcji, w której
uczestniczycie?

O poznaniu Chrystusa
Między „świeżo-nawróconym" na wiarę chrześcijańską a jego niewierzącym przyjacielem
odbyta się następująca rozmowa:
- Czy to prawda, że nawróciłeś się do Chrystusa?
- Tak.
- To musisz o Nim posiadać dużo wiadomości; powiedz mi więc, w jakim kraju się urodził?
- Nie wiem.
- Ile miał lat, gdy umarł?
- Nie wiem.
- Ile wygłosił kazań?
- Też nie wiem.
- To wiesz naprawdę niewiele o Tym, do którego się przekonałeś!
- Masz rację. Wstyd mi, że o Nim tak mało wiem. Ale jedno wiem na pewno: Jeszcze rok temu
byłem pijaczyną, miałem pełno długów i moja rodzina przeżywała ze mną męki. Dziś przestałem
pić, nie mam żadnych długów i jesteśmy znów szczęśliwą rodziną. Wszystko to uczynił dla mnie
Chrystus. Tyle wiem o Jezusie.
- K. Wojtowicz, Okruchy

4. Nabożeństwo ewangelizacyjne: Powierzenie życia Jezusowi
Potrzebne pomoce:
- obrazki sprawdzające obecność dla każdego z uczestników
- przygotować agapę dla uczestników
- kartki papieru i długopisy dla każdego z uczestników
- Nowy Testament dla prowadzącego
1. Śpiew: „Jezus zwyciężył” lub: „Jezus Chrystus moim Panem jest”
2. Ewangelia: O Zacheuszu: Łk 19, 1-10
3. Homilia, sugestie:
Drugi raz ta sama Ewangelia, bo przedtem: co Jezus dla mnie zrobił, a dziś: co ja mam zrobić.
Co to znaczy zaprosić Jezusa do swojego życia? Jak to się ma do dotychczasowego życia
religijnego? Wiele razy zapraszamy Pana Jezusa do naszego życia, gdy przystępujemy do
spowiedzi, gdy Go przyjmujemy w komunii świętej, ale może potrzebujemy jeszcze jakiegoś
innego – nie stosowanego wcześniej – gestu, aby lepiej zrozumieć i przeżyć sens i znaczenie
takiego wydarzenia.
4. Świadectwo 1-2 osób o znaczeniu osobistego, świadomego zaproszenia Jezusa i powierzeniu
Mu swojego życia
5. Pisanie modlitwy oddania życia Jezusowi. Animatorzy rozdają kartki i długopisy, prowadzący
informuje uczestników, żeby napisali kilkuzdaniową modlitwę, która wyrazi ich decyzję
zaproszenia Jezusa do własnego życia. Następnie z zapisaną kartkę uczestnicy podchodzą do
tabernakulum (do ołtarza z wystawionym Najświętszym Sakramentem?) i szeptem odczytują
swoją modlitwę Jezusowi. W tym czasie animator muzyczny śpiewa półgłosem „Oto stoję u
drzwi i kołaczę” lub inne stosowne piosenki.
6. Kilkuzdaniowe wyjaśnienie sensu gestu, który będzie wykonywany za chwilę i jego związek z
sakramentem Chrztu
7. Odnowienie Chrztu: Najpierw kapłan ze zgromadzonymi odnawia wyznanie wiary i wyrzeczenie
się grzechu (można posłużyć się poniżej zamieszczonym tekstem). Następnie wzywa
wszystkich do potwierdzenia tego wyznania poprzez gest przeżegnania się wodą święconą (i
ewentualnie wypowiedzenie przez każdego słów zaproszenia Jezusa i powierzenia Mu swojego
życia). W trakcie lub po wykonaniu przez uczestników tego gestu można zaśpiewać „Jezus
Chrystus jest moim zbawieniem” (lub: „Jezus daje nam zbawienie”, „Jezus Chrystus moim
Panem jest”, „Tylko w Nim jest zbawienie me”).

8. Modlitwa dziękczynna, (spontaniczna?), śpiewy, np: „Alleluja, amen, alleluja”,

„Jezus

zwyciężył”, „Tylko Jezus jest Panem, alleluja”
9. Symboliczna agapa urządzona gdzieś w pobliskim pomieszczeniu, jako nawiązanie do
Zacheusza, który z radości, że Jezus przyszedł do niego, wyprawił dla Niego ucztę. Ważne by
w agapie uczestniczyli też animatorzy, którzy zainicjują z uczestnikami krótki „pogodny wieczór”
o charakterze integracyjnym.
10. Ogłoszenia, obrazki (np. „Jezus pukający do drzwi”)
Wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary
(na podstawie rytuału: Obrzędy Chrztu dzieci)
Celebrans: Drodzy kandydaci do bierzmowania, animatorzy i wszyscy tu obecni. W ostatnim
dniu naszych rekolekcji chcemy na nowo powierzyć swoje życie Jezusowi, odnawiając z Nim
przymierze zawarte na chrzcie świętym. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi zaprosić
Jezusa do waszych serc, aby w ten sposób bardziej otworzyć się na Jego łaskę, wyrzeknijcie się
grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której jako małe dzieci
zostaliście ochrzczeni.
Wyrzeczenie się zła
Celebrans: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Wszyscy obecni: Wyrzekamy się
Celebrans: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?
Wszyscy obecni: Wyrzekamy się
Celebrans: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Wszyscy obecni: Wyrzekamy się
Wyznanie wiary
Celebrans: Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Wszyscy obecni: Wierzymy
Celebrans: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z
Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Wszyscy obecni: Wierzymy
Celebrans: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych,
odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Wszyscy obecni: Wierzymy
Celebrans: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w
Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy obecni: Amen.

Konspekty spotkań po rekolekcjach ewangelizacyjnych
Spotkanie 1
Czym jest wiara?
Potrzebne pomoce:
- kartka, długopis dla animatora
- Nowy Testament – 1 egz.
Prezentacja o wierze – ok. 20 minut
Praca w grupach: (ok. 30 minut)
1. Przedstawienie się, skonfrontowanie z otrzymaną listą, kto do jakiej klasy chodzi itp.
2. Niedokończone zdania: (wybrać dwa z listy podanej poniżej)
- Gdybym mógł pojechać na wakacje tam, gdzie zechcę, wybrałbym ...
- Gdy jestem sam i mam dużo wolnego czasu, to lubię ...
- Ze wszystkich deserów najbardziej lubię ...
- Najzabawniejsze wydarzenie, które przytrafiło mi się w ostatnim roku to …
3. Animator na środku kartki pisze słowo wiara i rysuje „promienie słoneczka”. Uczestnicy dopisują
na końcu każdego „promienia” słowo kojarzące się im z pojęciem „wiara”.
4. Czy obejrzany przed chwilą film przypomniał ci o takich karykaturalnych formach wiary, których
chciałbyś uniknąć? Rozmowa na ten temat.
5. Świadectwo animatora o wierze, jako jego osobistej relacji z Jezusem (kilka zdań, które
wcześniej trzeba przemyśleć: nie musi być wielkich fajerwerków, ale szczere podzielenie się
tym, co stanowi istotę wiary, czyli przyjaźń z Jezusem, jaki ma ona w praktyce wpływ na nasze
życie).
6. Animator lub któryś z uczestników czyta na głos: Mt 13, 3-9 (przypowieść o siewcy). Animator
wyjaśnia, że ziarnem jest Słowo Boże, a glebą nasza postawa względem niego, czyli mówiąc w
uproszczeniu: nasza wiara lub jej brak. Następnie pyta każdego z uczestników: Z którym z
rodzajów gleby najczęściej byś się utożsamił? Dlaczego?
7. Modlitwa: uczestnicy (po kolei?) wymieniają imiona osób, które miały pozytywny wpływ na ich
wiarę. Następnie animator spontanicznie na głos wypowiada krótką modlitwę dziękczynną za te
wszystkie osoby i grupa razem odmawia modlitwę: Zdrowaś Mario lub inną.

Spotkanie 2
Cztery kroki na drodze do Jezusa
(spotkanie to wykorzystuje materiały przygotowane przez Stowarzyszenie Pedagogów „Natan”.
Aby z niego skorzystać potrzebna jest zgoda autorów www.natan.pl )
Potrzebne pomoce:
- plansze i grafiki zgodnie z plikiem „Cztery kroki”
- obrazki potwierdzające obecność
Szczegółowy scenariusz spotkania wraz z potrzebnymi grafikami znajduje się w pliku:
„Cztery kroki” stanowiącym pierwsze spotkanie przygotowujące kandydatów do bierzmowania,
opracowane przez Stowarzyszenie Pedagogów „Natan”.
Praca domowa (tylko dla chętnych?)
Każdy z uczestników ma napisać kilka zdań o tym, kiedy w swoim życiu doświadczył, że spotkał
Jezusa, albo, że Jezus jest blisko niego. A potem ten krótki tekst – w formie elektronicznej – należy
wysłać na adres, który jest podany na stronie internetowej parafii.
Przy wyjściu z sali rozdanie obrazków potwierdzających obecność

Spotkanie nr 3:
Moja rodzina: pomoc czy przeszkoda na drodze do Boga?
(uwaga! Konspekt był przygotowywany na czas: styczeń lub luty)
Film „Christmas 2.0” lub film: “Slow fade”
Spotkanie w grupach:
Na początku animator przypomina z listy imiona uczestników spotkania, zaznaczając przy okazji ich
obecność. Następnie prowadzi rozmowę z uczestnikami: 10-15 minut (nie wolno przedłużyć!):
- Czy lubisz święta Bożego Narodzenia? Czym one są dla Ciebie? Czy odbierasz je jako okazję do
czynienia dobra (nie tylko kwestia prezentów, ale odwiedzenia kogoś samotnego, życzliwego
spojrzenia na kogoś „pomijanego” z twojego otoczenia)
- Jak wyglądała wieczerza wigilijna w Twoim domu? Czy była okazją do serdecznego rodzinnego
spotkania? Czy nie „uciekasz” przed takim spotkaniem w internet, telewizję, muzykę? Czy nie czujesz
się w święta szczególnie samotnie?
- Napisz na kartce (anonimowo) dwa wyrazy, które kojarzą ci się z atmosferą świąt Bożego
Narodzenia w Twojej rodzinie. Kartkę tę zachowaj, będzie potrzebna dziś w następnej części
spotkania. Niech słowa napisane przez ciebie będą szczere, nie będą one ujawniane publicznie.
Film: Obszerny fragment świadectwa Mak-Makowskiego (1’31’’- 29’ 42’’). Nie ma ludzi spisanych
na straty.
Modlitwa przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Najpierw zapraszam wszystkich do
prezbiterium, żeby doświadczyli bliskości Jezusa. Następnie prowadzę modlitwę oddania Jezusowi
naszych rodzin. Nawiązuję do świadectwa Mak-Makowskiego i proszę, by każdy wypowiedział w ciszy
lub półgłosem przed Bogiem to, co najbardziej dla niego trudne w jego rodzinie lub podziękował
Jezusowi za swoich bliskich. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, zwłaszcza dla osób
przeżywających swoje trudności rodzinne.
Pieśń na rozpoczęcie .… np. Pan blisko jest
i zakończenie adoracji …. np. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
Ogłoszenia: powiedzieć o przysłanych mailach na temat spotkania Jezusa w swoim życiu (z
poprzedniego spotkania), pochwalić i zachęcić.

3. Czym jest życie chrześcijańskie?
Całe spotkanie odbywa się w małej grupie
Potrzebne pomoce:
- kartka i długopis dla każdego z uczestników
- przygotowane wcześniej rysunki – por. p. 1a, b, c
- Nowy Testament (przynajmniej 2 egzemplarze na jedną grupę)
- teksty z ps. 63 dla każdego z uczestników
- film: „Miernik dobra”
Wstęp: Animator czyta z kartki imiona i nazwiska uczestników starając się zapamiętać ich imiona i
jednocześnie sprawdzając obecność
1. Nowy Testament mówi o trzech rodzajach ludzi. Poszukajmy fragmentów biblijnych na ich
temat.
a. Człowiek zmysłowy:
Przeczytać: 1 Kor 2, 14

i przedstawić uczestnikom przy pomocy symboli charakterystykę

człowieka zmysłowego:
(Uwaga! O ile nie zaznaczono inaczej, po każdym przeczytanym fragmencie osoba, która go
czytała – albo inna osoba – swoimi słowami powtarza przeczytaną treść)
Animator pokazuje przygotowany wcześniej rysunek i wyjaśnia użyte symbole:
Objaśnienia symboli:

Һ

– „tron życia”, najważniejsza wartość w życiu

†

– krzyż, symbol Jezusa

E

– „ego”, „ja” , egoizm

O o – różne sprawy
b. Człowiek cielesny:
Przeczytać: 1 Kor 3, 1-5
Ga 5, 19-21
i przedstawić uczestnikom przy pomocy symboli charakterystykę człowieka cielesnego:

c. Człowiek duchowy:
Przeczytać: Ga 5, 22-25
i przedstawić uczestnikom przy pomocy symboli charakterystykę człowieka duchowego:

2. Co to znaczy w praktyce, że Jezus jest w moim życiu na najważniejszym miejscu (na tronie
życia)? Wypowiedzi uczestników. Animator uzupełnia je: to znaczy, że myślę o Jezusie (wiara),
rozmawiam z Nim (modlitwa), poznaję Go

(czytając Pismo Święte), staram się trwać w

przyjaźni z Nim (walka z pokusami i grzechami), rozmawiam z innymi o Jezusie (świadectwo).

3. Każdy z uczestników za pomocą symboli (użytych przez animatora lub innych) próbuje
przedstawić swoją relację z Jezusem.
4. Animator w kilku zdaniach mówi o swoim doświadczeniu relacji z Jezusem
Podsumowanie:
Czym jest życie chrześcijańskie?
Ludzie często mówią: to modlitwa, chodzenie do kościoła, przestrzeganie przykazań i inne
obowiązki religijne. Tymczasem istotą życia chrześcijańskiego jest codzienny związek,
relacja przyjaźni z Jezusem. Z tej przyjaźni wyrastają praktyki życia duchowego: modlitwa,
sakramenty, przykazania.
Modlitwa: Psalm 63 (z „echem”)
Po krótkim wprowadzeniu ktoś (animator?) odczytuje tekst psalmu, a następnie uczestnicy
powtarzają werset, który ich wewnętrznie porusza.
Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
"Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera".
Na zakończenie wszyscy razem mówią:
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Na zakończenie można pokazać film: „Miernik dobra”
(uwaga, to filmik protestancki, warto dodać do niego odpowiedni komentarz na temat
sakramentu pokuty)

Spotkanie 4
Film: „Spotkanie” (90 minut)

W nawiązaniu do filmu (bezpośrednio po nim?)
1. Przypomnieć 1-2 fragmenty filmu, akcentujące, na czym polega obecność Boga w życiu
człowieka, w jaki sposób Bóg „reżyseruje” nasze życie, w jaki sposób nam „podpowiada”, co
mamy robić.
2. Mój komentarz: istota wiary, to nie tyle zewnętrzne praktyki religijne (one mają wyrażać, to co
dokonuje się w sercu człowieka), ale to relacja człowieka z Bogiem dokonująca się w głębi
jego serca.
3. Ewentualnie: dzielenie w grupach na temat:
- czy doświadczyłem obecności Boga w różnych wydarzeniach mojego życia
- patrząc wstecz na moje życie, gdzie mógłbym zobaczyć ingerencję Bożą w moim życiu

Spotkanie 5: Słowo Boże
(spotkanie to wykorzystuje materiały przygotowane przez Stowarzyszenie Pedagogów „Natan”.
Aby z niego skorzystać potrzebna jest zgoda autorów www.natan.pl )
Pomoce:
- prezentacja: „bierzm - 5”
- Biblia dla prowadzącego spotkanie ogólne, przynajmniej jeden NT dla każdej grupy.
- teksty psalmu 91 dla każdego
Prezentacja dziewczyny zaproszonej na randkę
(slajd: Jak wygląda Ania) – Pamiętacie taką dziewczynę? Jak miała na imię?
Dziewczyna przygotowuje się do randki: zakłada ciuchy, robi makijaż i z zatkanymi uszami na randce
nic nie słyszy. Nie może zatem poznać chłopaka i zbudować właściwej relacji.
- Ania bez ust i uszu (slajd)
- Ania z jednym uchem i dwoma ustami (slajd)
Chrześcijanin „głuchy” na Jezusa
My często jesteśmy takim mutantem bez uszu (slajd: Jak można usłyszeć dziś Boga?)
Zapowiedź tematu spotkania – Boże Słowo (slajd)
Biblia jest potrzebna do słuchania Boga, do poznania Jezusa (prezentacja Biblii)
Hasło św. Hieronima
Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa (slajd) – odwołanie do randki.
Związek Biblii z moim życiem
Slajd: Duch Święty sprawia, że Pismo święte jest dla mnie żywe i aktualne.
Eksperyment
(Wszyscy powstają i po każdym pytaniu, kogo ono nie dotyczy – siada):
a. Kto z was czytał z własnej woli Biblię… w swoim życiu… roku… miesiącu… tygodniu… wczoraj…
b. Kto z was jadł z własnej woli… Troszczymy się o ciało a nie troszczymy się o pokarm dla duszy.
Postawy wobec Słowa Bożego
(slajd z 5 postawami) słuchanie (było - randka), czytanie (było – eksperyment), studiowanie i
rozważanie (wytłumaczyć), zapamiętywanie i przechowywanie w sercu (kto zna fragment ST: zacząć
„Jam jest Pan Bóg Twój, który … z Nowego Testamentu: Ojcze nasz …), wypełnianie – powtarzamy
te 5 postaw!
(slajd z ręką) Cztery palce u góry – to cztery pierwsze postawy, a kciuk podtrzymujący Biblię od dołu to
wypełnianie Słowa Bożego. Dlaczego wypełnianie Słowa Bożego jest decydujące?
Czytanie fragmentu Ewangelii
Mt 7,21 Nie każdy, który mówi Panie, Panie …
Mt 7, 24-27 dobra i zła budowa. Mój komentarz: o czym mówi ten fragment?

Spotkania w grupach
1. Rozmowa z uczestnikami:
- Czy czytamy czasem Pismo Święte, czy mamy swoje ulubione fragmenty biblijne, dlaczego
je lubimy? Zachęcić do dzielenia.
- Czy nie grozi nam (na przykład pod wpływem zajęć szkolnych) traktowanie Biblii wyłącznie
jako przykładu dzieła literackiego?
Komentarz animatora:
Nasze czytanie Pisma Świętego ma budować i odnawiać naszą wiarę, a także czynić nas
podobnymi do Chrystusa. Mamy uczyć się patrzeć, oceniać, odnosić do ludzi, tak jak to
czynił Jezus – taki jest cel czytania Pisma Świętego przez człowieka wierzącego. Ma ono
być przede wszystkim spotkaniem z żywym Chrystusem. A to zupełnie coś innego, niż
czytanie Biblii jako poezji, dzieła literackiego, źródła informacji o Jezusie, źródła wiedzy
historycznej itp.
2. Ktoś z uczestników czyta: Jk 1, 21-25
Animator wzywa uczestników, by podali przykład sytuacji z własnego życia, w której Pismo
Święte było dla nich lustrem, ukazującym ich prawdziwe - wcześniej nie znane - oblicze, a
także sam mówi o swoim doświadczeniu w tym względzie. (świadectwo animatora!)
3. Na koniec: Zachęta do lektury Biblii w domu, np. jeden rozdział z Ewangelii dziennie w czasie
wieczornej modlitwy.
4. Modlitwa psalmem 91 (po przeczytaniu go przez jedną osobę – „echo” słowa)

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
Mówi do Pana: "Tyś moją ucieczką i twierdzą, *
Boże mój, któremu ufam".
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *
i od słowa niosącego zgubę.
Okryje cię swoimi piórami, †
pod Jego skrzydła się schronisz; *
wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego *
ani strzały za dnia lecącej,
Ani zarazy skradającej się w mroku, *
ani moru niszczącego w południe.
A choćby tysiąc padło u boku twego †
i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, *
ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma *
zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest twoją ucieczką, *
za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do ciebie niedola, *
a cios nie dosięgnie twojego namiotu.

Spotkanie 6: Modlitwa
Potrzebne pomoce:
- Film „Trzyminutowy katechizm”, odcinki: 68 i 70
- Film „Maski”
- Prezentacja „szkoła modlitwy” z krótkim komentarzem do każdego slajdu
- Film: „Koncert z Miami Hillsong united”
- tekst Psalmu 139 dla każdego z uczestników
1. Oglądamy trzyminutowy katechizm, odc. 68 - o rodzajach modlitwy
2. Prezentacja „szkoła modlitwy” z krótkim komentarzem prowadzącego
1. Modlitwa jest jak przyjaźń
Najważniejsze jest, by modlitwa była wyrazem i potrzymaniem bliskiej więzi człowieka z
Bogiem, a nie tylko spełnianiem obowiązku; modlitwa to nie tylko pacierz.
2. Bóg trzyma twoją stronę
Aby modlitwa stała się dla nas źródłem wewnętrznej siły i umocnienia, konieczne jest
przekonanie, że Bój jest Obrońcą człowieka, jego Wspomożycielem i pomocą w różnych
życiowych doświadczeniach. Czy w takiego Boga wierzymy?
3. Miej odwagę spojrzeć sobie w twarz
Bezwzględnym warunkiem owocnej modlitwy jest nasza szczerość przed Bogiem –
rozwinąć!
4. Słowa nie są konieczne
Istotą modlitwy jest stawanie w obecności Boga, w przekonaniu, że On mnie zna i wie o
mnie wszystko, nawet bez żadnego wypowiedzianego przeze mnie słowa.
5. Modlitwa jest zarówno mówieniem, jak słuchaniem
Co to znaczy słuchać Boga? Przede wszystkim rozważać Pismo święte, ale także być
uważnym na Jego natchnienia, inspiracje.
6. Nie staraj się mierzyć swoich postępów
Wartość i skuteczność modlitwy wymyka się ludzkim kryterium oceny, bo jest to dziedzina,
która dotyka tajemnicy samego Boga.
7. Przygotuj swoje ciało
Powiedzieć o ważnej roli (zarówno pozytywnej jak negatywnej) postawy ciała na modlitwie.
8. Wykorzystaj okazję do modlitwy

Powiedzieć o różnych okazjach do modlitwy, które niesie ze sobą codzienne życie
współczesnej młodzieży (wędrówka do szkoły, oczekiwanie na autobus, przechodzenie
obok kościoła, oczekiwanie na powrót rodziców z pracy ...)
9. Najgoręcej módl się, gdy nie czujesz się godny modlitwy
Pan Jezus pochwalił modlitwę celnika w świątyni, więc grzesznicy mają do niej prawo, choć
szatan chce ich od tego odwieść, wmawiając, że są jej niegodni.
10. Prawdziwa modlitwa poruszy ziemię
Wspomnieć o mailowych świadectwach spotkania z Bogiem przez modlitwę, nieraz podjętą
w dramatycznych okolicznościach.
3. (?) Oglądamy trzyminutowy katechizm, odc.

70 – o modlitwie „Ojcze nasz” lub film

„Maski”
4. Spotkanie w grupach:
- osobiste świadectwo animatora o ulubionej formie modlitwy
- dzielenie o modlitwie, którą zapamiętałem
- dzielenie: w jaki sposób się modlisz?
- modlitwa psalmem 139
4. Na zakończenie oglądamy koncert z Miami: Hillsong united poprzedzony zapowiedzią:
Zobaczmy, jak modlą się w Ameryce

Spotkanie w grupach:
1. Osobiste świadectwo animatora o ulubionej formie modlitwy
2. Dzielenie o wyjątkowej modlitwie, którą zapamiętałem
3. Dzielenie: w jaki sposób się modlisz?
4. Modlitwa „echem” psalmu, po odczytaniu tekstu przez jedną osobę
Psalm 139
Przenikasz i znasz mnie, Panie, *
Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
Z daleka spostrzegasz moje myśli, †
przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, *
i znasz wszystkie moje drogi.
Zanim słowo się znajdzie na moim języku, *
Ty, Panie, już znasz je w całości.
Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz *
i kładziesz na mnie swą rękę.
Zbyt przedziwna jest dla mnie Twoja wiedza, *
tak wzniosła, że pojąć jej nie mogę.
Gdzie ucieknę przed duchem Twoim? *
Gdzie oddalę się od Twego oblicza?
Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, *
jesteś przy mnie, gdy położę się w Otchłani.
Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, *
gdybym zamieszkał na krańcach morza,
Tam również będzie mnie wiodła Twa ręka *
i podtrzyma mnie Twoja prawica.
Jeśli powiem: „Niech więc mnie ciemność zasłoni *
i noc mnie otoczy jak światło",
To nawet mrok nie będzie dla Ciebie ciemny, †
a noc jak dzień będzie jasna, *
bo mrok jest dla Ciebie jak światło.
Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze *
i utkałeś mnie w łonie mej matki.
Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył; †
godne podziwu są Twoje dzieła *
i duszę moją znasz do głębi.
Na zakończenie:
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Spotkanie 7: Metanoia
Potrzebne pomoce:
- Film: „Świat bez internetu”, ewentualnie: „Maski” – gdy nie był puszczany na poprzednim spotkaniu
- Tabela: Kto ma największy wpływ na Twoje decyzje (por. niżej) – dla każdego z uczestników
- Tekst rachunku sumienia (por. niżej) – dla każdego z uczestników
- Nowy Testament – przynajmniej 1 egz. na grupę
- tekst Psalmu 63 dla każdego z uczestników
Na początku film: „Świat bez internetu” lub „Maski”
Spotkanie w grupach:

1. Uczestnicy wypełniają tabelę rozdaną animatorom. Por. konspekt na końcu spotkania.
Następnie animator daje komentarz do uzyskanych wyników:
Kto ma największy wpływ na Ciebie? Wyniki bardzo dużo mówią o Tobie. W której
rubryce postawiłeś najwięcej razy krzyżyk:
- tam, gdzie jest telewizja czy internet? - może się to dla Ciebie źle skończyć, lepiej
poszukaj sobie innego przewodnika w życiu
- a może w rubryce "nikt"? - to znaczy, że w Twoim życiu panuje chaos i bałagan, a
Twoje decyzje często są dziełem przypadku
- może koledzy i przyjaciele mają na Ciebie największy wpływ? - uważaj wobec tego, z
kim się zadajesz, bo może to mieć przykre następstwa dla Ciebie
- może sumienie jest Twoim głównym doradcą? - bardzo dobrze, tylko pamiętaj, że
musisz je nieustannie kształtować, że Twoje sumienie musi być dojrzałe
- jeśli największy wpływ mają na Ciebie wychowawcy to też dobrze, ale pamiętaj, że
dorosły człowiek najczęściej samodzielnie podejmuje decyzje i trzeba się do tej
samodzielności już teraz przygotować
- jeżeli najczęściej kierujesz się panującą opinią, modą lub reklamą, to zastanów się czy
jesteś wolnym człowiekiem i czy nie za mało cenisz swoją wolność
2. Chwila rozmowy wokół uzyskanych wyników testu i na temat: „Co to znaczy pracować nad
sobą?”
3. Przeczytać Rz 12, 1-2 – jak św. Paweł rozumie pracę nad sobą? (Przy okazji przypomnieć,
że słowo „metanoia” dosłownie z jęz. greckiego znaczy tyle, co zmiana umysłu, zmiana

sposobu myślenia). Co wynika ze zmiany myślenia człowieka? Dlaczego jest ona
początkiem przemiany czynów?
4. Wprowadzenie animatora: Szczególnie ważną pomocą w pracy nad sobą (i w przemianie
sposobu własnego myślenia) jest rachunek sumienia, który winien być robiony nie tylko
przed spowiedzią, ale znacznie częściej. Krótki rachunek sumienia powinien towarzyszyć
naszej modlitwie wieczornej (np. jako odpowiedź na pytanie: Czy moje postępowanie dzisiaj
podobało się Jezusowi?)
5. Rozdanie każdemu z uczestników broszurki z rachunkiem sumienia: chwilę wszyscy ją
przeglądają, zwracają uwagę na ciekawsze pytania. Można posłużyć się następującym
tekstem rachunku sumienia:
Pomyśl o tych winach, których nie wymienia wprost „Dziesięcioro Bożych Przykazań".
Z pewnością jednak przeciwstawiają się one wymaganiu największemu: „Będziesz
miłował Pana Boga twego z całego serca twego... ze wszystkich sił twoich, a bliźniego
twego jak siebie samego"... Przeciwstawiają się twemu powołaniu do tego, abyś był
człowiekiem, w sposób świadomy i wolny dążący do osiągnięcia pełni rozwoju przez
bezinteresowną służbę Bogu i braciom.
Bezmyślność, lekkomyślność, niestałość
— Nie zastanawianie się nad swoją nauką i pracą pod kątem widzenia swej przyszłości.
— Kierowanie się w nauce, pracy, życiu, fantazją i kaprysem, humorem i nastrojem.
— Podejmowanie wielu rzeczy na raz i nie doprowadzanie niczego do końca.
— Nie interesowanie się kompletnie aktualnymi problemami i ważniejszymi sprawami.
Zadowalanie się znajomością kroniki sportowej.
Egoizm
— Traktowanie rodziców jako swoich służących; sądzenie bez litości.
— Myślenie tylko o sobie, przejmowanie się tylko sobą.
— Brak gotowości przyjścia z bezinteresowną pomocą koleżance czy koledze, zwłaszcza
wtedy, gdy to nas jakoś kosztuje.
— Brak delikatności i taktu w obcowaniu z ludźmi pod pretekstem, że chce się być
„naturalnym i nieobłudnym".
Niezależność, czyli fałszywa wolność
— Wiara tylko we własne doświadczenie.
— Odrzucanie wszelkich rad i uwag rodziców i wychowawców pod pretekstem, że są
przestarzałe.

— Nie przyjmowanie żadnego upomnienia.
— Wypowiadanie bezwzględnych sądów i upieranie się przy nich, bez kontrolowania i
sprawdzania ich prawdziwości.
— Oglądanie bez wyboru wszystkich filmów, czytanie bez wyboru wszystkich książek i
czasopism oraz bezmyślne przeglądanie internetu w przekonaniu, że jest się
niepodatnym na żadne wpływy.
— Używanie ordynarnych wyrażeń w przekonaniu, że jest to dowód dorosłości.
— Kierowanie się w swoim postępowaniu względami ludzkimi: „Co o mnie pomyślą? Co o
mnie powiedzą? Jak mnie ocenią?"
Zmysłowość
— Bałwochwalcze uwielbienie sportu i nadużywanie go aż do szkodzenia swemu zdrowiu.
— Przesadna dbałość o swój wygląd zewnętrzny, strój, fryzurę.
— Ocenianie innych na podstawie ich powodzenia u chłopców (u dziewcząt).
— Opowiadanie wszystkim o swych „powodzeniach sercowych".
— Angażowanie się we flirt bez myśli o odpowiedzialności. Traktowanie go jako zabawy
bez konsekwencji.
— Marnowanie swego życia przez zatruwanie go nikotyną, alkoholem, narkotykami.
— Brak walki o poszanowanie swego ciała, pozwalanie na traktowanie go jako przedmiotu
użycia, zabawy.
— Oglądanie pornografii w czasopismach, telewizji, internecie
Lęk przed wysiłkiem, czyli lenistwo duchowe
— Znalezienie zawsze usprawiedliwienia dla swoich słabości.
— Cofanie się przed wysiłkiem, niezdolność do podjęcia ofiar i życia modlitwy
— Kierowanie się przekonaniem, że wystarczy chodzenie do kościoła i na religię, żeby być
dobrym chrześcijaninem.
— Zaniedbywanie praktyk religijnych, ponieważ starsi koledzy i dorośli nie praktykują.
— Brak odwagi, aby przeciwstawić się niesłusznym poglądom na temat Kościoła i religii.
6. Każdy z uczestników – po przeczytaniu tego rachunku sumienia – stara się odpowiedzieć na
pytanie: Jakie dziedziny mojego życia szczególnie wymagają „pracy nad sobą”?
7. Przeczytać i skomentować opowiadanie: „Kaszląca papuga”

Stary żeglarz rzucił palenie, kiedy u jego papugi pojawił się uporczywy kaszel. Martwił
się, że dym z fajki, który często wypełniał pokój, zaszkodził zdrowiu papugi. Sprowadził
weterynarza, żeby zbadał ptaka. Po dokładnym przebadaniu weterynarz stwierdził, że
papuga nie ma choroby papuziej czy zapalenia płuc. Naśladowała jedynie kaszel swego
palącego fajkę pana.
9. Rozmowa z uczestnikami:
- dlaczego łatwiej troszczyć się o zwierzęta i całą przyrodę, niż o człowieka ?
- jakie zagrożenia dla rozwoju młodych ludzi dostrzegamy w dzisiejszych czasach ?
Propozycja modlitwy na zakończenie: Psalm 63 z „echem”
Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
"Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera".
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu
Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Wychowawcy
(rodzice,
nauczyciel,
animator)

Po wypełnieniu tabeli podsumuj ilość „x” w każdej kolumnie i najwyższą wartość weź w kółko.

Razem

Decyzja:
Wybór filmu w kinie
Pójść czy nie pójść na wagary
Na co wydać 100 zł
Co robić po skończeniu szkoły
Wybór ubrania w sklepie
Co zrobić po południu
Zmiana fryzury
Dobór kolegów
Palić albo nie palić papierosów
Układanie planów na wakacje

kto ma największy
wpływ na mnie

(postaw „x” w odpowiedniej rubryce)
przyjaciel
Nikt:
sumienie
telewizja,
lub kolega
podejmuję
internet
decyzję
spontanicznie

Kto ma największy wpływ na Twoje decyzje?
Moda,
panująca
opinia,
reklama

Spotkanie 9: Wspólnota
(Spotkanie dostosować do specyfiki wspólnoty, do której chcemy zaprosić kandydatów)
Potrzebne pomoce:
- film: „Nagrać Boga” ewentualnie film o miejscowej wspólnocie
- film: „Czy jesteś dobrym człowiekiem” lub film: „Oaza ewangelizacji 2015”
- obrazki na potwierdzenie obecności
1. Krótka modlitwa
2. film: „Nagrać Boga” wspólnoty z parafii o. Pio.
3. Zaprezentowanie tematu spotkania
4. Dwa świadectwa animatorów:
- Co mi dała wspólnota, w której jestem
- Jak odnalazłem (pogłębiłem) wiarę w Boga we wspólnocie
5. Krótki filmik o wspólnocie działającej we własnej parafii (jeśli taki jest)
6. Moje przepytywanie poszczególnych osób:
- Co robimy we wspólnocie
- Jak wygląda spotkanie formacyjne
- Co to jest oaza wakacyjna (lub inny wyjazd, na który chcemy zaprosić kandydatów)
7. Zaproszenie do konkretnych wspólnot (trzeba to przeprowadzić dostosowując do własnych
możliwości, pomysłów itp.)
8. Na zakończenie: modlitwa prowadzona przez kapłana (modlitwa spontaniczna?)
9. Film: „Czy jesteś dobrym człowiekiem?” (uwaga, to filmik protestancki, trzeba się
zastanowić czy nie dodać do niego odpowiedniego komentarza)
lub film: „Oaza ewangelizacji 2015”
10. Rozdanie obrazków potwierdzających obecność na spotkaniu

Spotkanie 11: Świadectwo
Potrzebne pomoce:
- Film: „Katolik bezobjawowy”
- Długopis dla każdego uczestnika
- „Modlitwa o pokój” - św. Franciszka dla każdego uczestnika (por. p. 7)
- formularz z p. 1 dla każdego z uczestników (wydrukować i skopiować)
Na początek film: „Katolik bezobjawowy” a następnie spotkania w małych grupach.
1. Każdy z uczestników uzupełnia poniższy rysunek, zgodnie z podaną instrukcją:

Zastanów się, z kim jesteś gotów rozmawiać o:
1. Sporcie
2. Twoim zachowaniu, którego się wstydzisz
3. Swojej rodzinie
4. Pogodzie
5. Własnych sukcesach
6. O tematach religijnych
7. Swoim wyglądzie
8. Trudnościach w szkole
9. Swoich marzeniach
10. Swoim życiu duchowym
Następnie umieść kolejne numery przypisane poszczególnym tematom rozmowy w
odpowiednich kręgach.

Dzielenie się „obrazem siebie” powstałym z uzupełnionego (narysowanego przez
siebie) schematu. Ponieważ na powyższym schemacie, pośród różnych kategorii osób, nie
ma wyszczególnionych krewnych, ani najbliższej rodziny, niech każdy z uczestników
spróbuje powiedzieć, jakie miejsce zajmują jego rodzice i rodzeństwo, pośród innych
„kręgów otwartości”
2. Animator prosi każdego z uczestników, by w kilku zdaniach udzielił swojemu koledze lub
koleżance odpowiedzi na jedno z poniższych pytań:
- Czy ty naprawdę wierzysz, że Bóg się tobą interesuje?
- Co dla ciebie w praktyce znaczy, że Bóg cię kocha?
- Dlaczego mam czytać Biblię, skoro jej często nie rozumiem?
- Co ci to daje, że często się spowiadasz?
- Skąd wiesz, że istnieje życie wieczne? Przecież stamtąd jeszcze nikt nie wrócił
- Po co myśleć o zbawieniu wiecznym, nie lepiej zatroszczyć się o szczęście tu, na ziemi?
- Dlaczego mam się modlić, skoro modlitwa mnie nudzi?
- Po co chodzić do kościoła, przecież Bóg jest wszędzie?
(Animator może odpowiadającemu zadawać dodatkowe pytania lub prosić o pełniejsze
wytłumaczenie).
3. Chwila refleksji:
- Czy łatwo jest dzielić się swoją wiarą z innymi?
- Czy próbowaliśmy to robić? Jakie mamy doświadczenia?
4. Komentarz animatora: Umiejętność uzasadnienia swojej wiary i dawania o niej świadectwa
innym ludziom jest niełatwa, choć należy do podstawowych obowiązków chrześcijanina.
Skoro bowiem ktoś uznaje, że wiara jest dla niego bardzo cenną wartością, to czymś
naturalnym jest, że chce o niej mówić i dzielić się nią z innymi ludźmi.
5. Dawanie świadectwa o swojej wierze to nie tylko sprawa mówienia, ale konkretnej postawy.
Dla przykładu przeczytajmy zamieszczone poniżej teksty, opisujące autentyczne
wydarzenia:
Młody student uniwersytetu wchodzi do przedziału w pociągu. Siada obok starszego
pana. Po chwili zauważa, że jego sąsiad odmawia różaniec, przesuwając w palcach
paciorki. Student przygląda mu się przez chwilę, a potem się odzywa:
- Widzę, że szanowny pan wierzy jeszcze w te bajeczki, zwane różańcem.
- Tak kochany młodzieńcze. A ty nie wierzysz?

- Ja?! – odpowiedział student z głośnym śmiechem. – Nie, od dawna nie wierzę. Pójdźcie
za moim przykładem, dobry człowieku, i wyrzućcie ten różaniec za okno. Weźcie się zaś do
studiowania nowej nauki.
- Nowej nauki? – pytał starszy pan – Nie wiem, o co ci chodzi. Może mi pomożesz ją
zrozumieć.
- Oczywiście, chętnie – zapewnił student. – Tylko dajcie mi swój adres, a prześlę wam
odpowiednią książkę.
Starszy pan wyjął z portfela swój bilet wizytowy i wręczył go młodzieńcowi. Ten
przeczytał: Ludwik Pasteur. Instytut Badań Naukowych. Paryż. Nie powiedziawszy ani
jednego słowa, wyszedł z przedziału, zostawiwszy Pasteura samego.
A. Koch, Podręcznik homiletyczy

Proboszcz olbrzymiej parafii, leżącej na peryferiach Paryża, powierzył pewnego dnia
pisarce Madeleine Delberl, swojej dobrej parafiance, zaniesienie paczki z ubraniami do pewnej
niewierzącej rodziny. Madeleine wzięła ją i udała się pod wskazany przez proboszcza adres.
Wdrapała się na piąte piętro bloku, by wręczyć zawiniątko pewnej biednie wyglądającej
kobiecie z dzieckiem na ręku, która otworzyła jej drzwi. Ta podziękowała jej grzecznie i
Madeleine zaczęła schodzić w dół. Gdy była już na parterze usłyszała, że ktoś ją woła.
Była to kobieta z piątego pietra, która krzyczała:
- Proszę przyjść zabrać swą paczkę! To są straszne szmaty. Jesteśmy biedni, ale nie
jesteśmy śmieciarzami!
Madeleine wróciła. Zobaczyła, że kobieta miała rację: paczka rzeczywiście zawierała
brudną bieliznę. Zrobiło się jej wstyd. Przeprosiła i wyszła zmartwiona. Nie wiedziała jak ma
postąpić.
Przechodząc koło kwiaciarni, zobaczyła cudowny kosz czerwonych róż. Kupiła je i wróciła z
powrotem, a spotkawszy na drodze dziecko owej kobiety podała mu kwiaty, mówiąc:
- Proszę cię, zanieś je twojej mamie.
Jak się później okazało, chłopiec ten był pierwszym ochrzczonym w tym bloku.
B. Ferrero, Czy jest tam ktoś?
6. Czy ktoś z uczestników mógłby podać ze swojego życia przykład sytuacji, w której on sam
lub inna osoba dała świadectwo wiary czy też chrześcijańskiej postawy?
7. Animator rozdaje tekst modlitwy każdemu uczestnikowi i zachęca, aby po głośnym
odczytaniu go przez jedną osobę, wszyscy modlili się nim metodą „echa”.

Uczyń mnie, Panie, narzędziem Twojego pokoju,
Bym tam, gdzie jest nienawiść – zakorzeniał miłość.
Tam, gdzie obraza - wznosił przebaczenie,
Tam, gdzie błąd panuje, bym przynosił prawdę,
Tam, gdzie jest wątpienie, żebym krzewił wiarę,
Tam, gdzie jest rozpacz, bym budził nadzieję,
Tam, gdzie są ciemności, zapalał światło,
A tam, gdzie smutek, żebym wnosił radość.
Spraw, Panie, żebym nie o to zabiegał,
By mnie pocieszano, lecz żebym pocieszał,
Nie szukał zrozumienia, lecz żebym rozumiał,
Nie pragnął być kochany, ale żebym kochał.
Albowiem siebie dając – coś się otrzymuje,
Siebie zapomniawszy - można znaleźć siebie,
Innym wybaczając - doznam przebaczenia,
A umierając - zmartwychwstaję wiecznie.
św. Franciszek, Modlitwa o pokój

Spotkanie 10: Boże objawienie/nauka Kościoła
Potrzebne pomoce:
- kartki i długopisy dla wszystkich
- Katechizm Kościoła Katolickiego i Youcat
- film: „3 minutowy katechizm” – odc. 9
- Prezentacja: „bierzm-10”

1. „Klasówka”. Animatorzy rozdają czyste kartki i długopisy.
Instrukcja: Ja dyktuję pytania, a wy piszecie tylko numer pytania i od razu odpowiedź
Część pierwsza: napisz swoje imię i nazwisko
1. Wymień trzech najbogatszych ludzi na świecie
2. Napisz, jak się nazywa obecna Miss świata
3. Podaj datę powstania Unii Europejskiej
Mój komentarz: I jak ci poszło? Nie bardzo? Nie przejmuj się, każdy z nas ma różne
braki wiedzy, a upływający czas sprawia, że zapominamy nawet o wielkich zwycięzcach
i przełomowych wydarzeniach. Może pójdzie ci lepiej w części drugiej.
Część druga:
4. Wymień imię człowieka, któremu w życiu dużo zawdzięczasz
5. Napisz nazwisko nauczyciela, którego choć trochę lubisz
6. Wymień dwie osoby, z którymi często spędzasz czas
Mój komentarz: I jak? Prawda, że lepiej? Osoby, które mają znaczenie w naszym
życiu i o których bez trudu pamiętamy, to wcale nie ci najbogatsi, najpiękniejsi czy
najlepsi. Ale to ci, którzy są nam życzliwi, którzy chcą naszego dobra, którzy są blisko
nas. Podobnie z wydarzeniami: dla nas najważniejsze nie są te, które zmieniły historię
świata, ale te, które nas osobiście dotyczyły, bo mniej lub bardziej zmieniły nasze życie.
2. Powtarzam i podkreślam: Naprawdę istotne są dla nas jedynie wydarzenia i osoby, które
mają lub miały wpływ na nasze życie.
Proszę animatorów o zebranie kartek, wyjaśniając wszystkim, że kartki te posłużą
jedynie do wpisania obecności na dzisiejszym spotkaniu, bo nie ma spotkania w
grupach, pozostała treść kartek nie ma dla mnie żadnego znaczenia i nie będzie przez
mnie sprawdzana.
3. Prezentacja: „bierzm-10” na temat znaczenia różnych wiadomości, które do nas docierają
4. Kluczowe pytanie na dziś: Czy ważne jest dla nas to, co mówi do nas Bóg w Piśmie
świętym i w Kościele? Czy to, co mówi do nas Bóg, jest jak diagnoza lekarza albo
wskazówka, jak odszukać drogę do domu, czy raczej, jak reklama na stojącym przy

drodze bilbordzie lub jedna z dziesiątek informacji, które codziennie słyszymy, albo
wreszcie, jak testament, który nam zostawił nasz ojciec na koniec swojego życia?
5. A jak w ogóle do nas mówi Bóg? Gdzie można znaleźć Jego naukę?
Filmik: 3 minutowy katechizm, odc. 9: W jaki sposób przekazywane jest Objawienie.
6. Pokazuję Katechizm Kościoła Katolickiego i trochę o nim opowiadam (jak powstał, kiedy,
dlaczego jest taki gruby itp.) oraz Youcat i też go reklamuję (nowoczesny sposób
wydania, znacznie cieńszy, prostym językiem, wiele obrazków …)
7. Mówię o egzaminie, wyjaśniam jego zasady, informuję, że szczegółowe pytania są w
internecie na stronie parafialnej i na zakładce o bierzmowaniu (kilka z nich czytam teraz!).
Zdecydowana większość pytań jest związana z Youcatem. Skąd go wziąć? Jest zwyczaj
kupowania pamiątek sakramentu bierzmowania, u nas taką pamiątką z przygotowania do
tego sakramentu będzie Youcat, dostępny od następnego spotkania.
8. Ponieważ egzamin ma być zróżnicowany, więc teraz zadam pracę domową dla tych, którzy
chcą mieć łatwiejszy egzamin. Ostrzegam, że praca domowa ma charakter osobisty i nie
warto przepisywać jej od innych, bo są programy komputerowe, które porównują ze sobą
takie same frazy dwóch teksów i wtedy łatwo obydwa teksty odrzucić.
9. Modlitwa: Modlitwa spontaniczna prowadzona przez kapłana lub zespół animatorów. Jeżeli
prowadzący uzna, że to nieodpowiednia forma, można wspólnie odmówić jakąś modlitwę,
odnoszącą się np. do przeżywanego w tym czasie okresu liturgicznego.

Praca domowa
1. Jaki fragment Pisma świętego najbardziej Cię wewnętrznie „porusza”, jest dla Ciebie
ważny? Napisz w kilku zdaniach, dlaczego.
2. Której z prawd objawionych przez Boga nie rozumiesz albo jest ona dla Ciebie trudna do
przyjęcia.
3. Jakiego przykazania (nakazu lub zakazu Kościoła) nie rozumiesz lub nie akceptujesz.
Odpowiedzi opatrzone tytułem: „praca domowa” oraz imieniem i nazwiskiem wyślij na
adres mailowy:

Pytania na egzamin (wersja podstawowa)
1. Skład Apostolski
2. Dekalog
3. Siedem sakramentów świętych
4. Warunki sakramentu pokuty
5. Akt wiary, nadziei, miłości, żalu
6. O Duchu Świętym (Youcat nr 119-120)
7. O bierzmowaniu (Youcat nr 203 - 205)
8. Podstawowe wiadomości o patronie wybranym do bierzmowania
9. Formuła recytowana w czasie liturgii sakramentu bierzmowania:
Pragniemy, / aby Duch Święty którego otrzymamy, / umocnił nas do mężnego
wyznawania wiary / i do postępowania według jej zasad.

Pytania dodatkowe (obowiązujące osoby, poinformowane o tym przez księdza)
10. Główne prawdy wiary
11. Przykazania kościelne
12. Uczynki miłosierne względem ciała
13. Uczynki miłosierne względem duszy
14. Siedem grzechów głównych
15. Cnoty boskie, cnoty kardynalne
16. Tajemnice różańca (Youcat nr 481)
17. Dary Ducha Świętego (Youcat nr 310)
18. Owoce Ducha Świętego (Youcat nr 311)
19. O Duchu Świętym (Youcat nr 113-118)
20. O Kościele (Youcat nr 121-124)
21. O modlitwie (Youcat nr 469, 475-479)
22. Dokładna znajomość treści księgi Dziejów Apostolskich

11. Eucharystia – szczyt i źródło chrześcijańskiego życia
Potrzebne pomoce:
- Tekst modlitwy ministranta przed Mszą św. dla każdego z uczestników (por. p. 9 –
skopiować i wydrukować)
- Nowy Testament (przynajmniej 2-3 egzemplarze na jedną grupę)
- film: „Ja jestem” (z internetu)
Najpierw oglądamy fragment filmu „Ja jestem” (o Eucharystii w Polsce, przez którą Bóg
uratował życie kobiecie w Nowym Jorku): 57’11’’ – 1,5’15’’
Spotkania w małych grupach
1. Przeczytać zamieszczone poniżej opowiadanie:
„W czasie niedzielnej Mszy świętej nagle rozpętała się gwałtowna burza. Piorun uderzył w
dzwonnicę i wstrząsnął murami kościoła, w którym było pełno ludzi. Celebrans widocznie
przerażony, zwrócił się do wiernych: Przerwijmy na chwilę Mszę świętą i pomódlmy się.”
Przyzwyczajenie pokrywa kurzem i skorupą, potrafi przyćmić nawet sprawy najpiękniejsze i
największe. W rezultacie więc sprawy te dzieją się jakby na niby.
B. Ferrero, Czasami wystarczy promyk słońca
Komentarz animatora: Opowiadanie przedstawia zmyśloną historię, która nigdy się nie
wydarzyła. Ale zwraca naszą uwagę na fakt, że nawet najważniejsze i najpiękniejsze
modlitwy mogą się stać dla nas – za sprawą rutyny – jedynie pustymi obrzędami bez
wewnętrznej treści. (Tak jakby Msza św. nie była modlitwą i w chwili zagrożenia trzeba by
było ją przerywać, aby zacząć się modlić)
2. Rozmowa:
- Czy nie dostrzegamy w swoim życiu podobnych, złych przyzwyczajeń?
- Czy to, co dzieje się na ołtarzu, nie dzieje się dla nas „jakby na niby”?
- Czy potrafimy przeciwstawiać się rutynie w przeżywaniu przez nas Mszy świętej?
- Opowiedzmy o Mszy św., która miała dla nas specjalne znaczenie, którą z jakiegoś
powodu szczególnie pamiętamy.
3. Sprawą niezmiernie ważną dla owocnego udziału we Mszy św. jest znajomość symboli,
znaków i gestów liturgicznych. Jak bogate w treść mogą być symbole używane w liturgii
pokazuje poniższy tekst (można go przeczytać lub omówić własnymi słowami):
Chleb i wino, które ofiarujesz w czasie najświętszej ofiary wraz z całą wspólnotą,
wyrażają powrót całego dzieła stworzenia do swego Stwórcy: zboże, żeby móc rosnąć,

żywiło się sokami ziemi, chwytało promienie słońca, korzystało ze wszystkich gwiazd...
Rolnik zasiał zboże, robotnik sporządził pług, górnik wykopał rudę, inżynier... Zebrany w
kilku zmielonych ziarnach pszenicy, zawarty w kilku kroplach wina, cały wszechświat jest
obecny w swym tajemniczym wysiłku posuwania się ku życiu, cała ludzkość jest obecna w
swej przedziwnej pracy nad dopełnianiem dzieła stworzenia.
M. Quoist, Modlitwa i czyn
4. Rozmowa na temat znaczenia gestów i symboli liturgicznych np.: co wyraża gest okadzania
(znak obecności Boga por. słup obłoku podczas wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej),
dlaczego czytaniu Ewangelii towarzyszą różne symbole (potrójny znak krzyża, postawa
stojąca, akolici, ucałowanie Księgi), co symbolizuje woda święcona (obmycie, oczyszczenie
z grzechów), co to jest paschał i co przypomina (powiedzieć o Wigilii Paschalnej i śpiewie
Exultet), co nam powinny przypominać procesje w liturgii (Kościół to lud pielgrzymujący do
niebieskiej Ojczyzny), jaka jest symbolika kolorów szat liturgicznych itp.
5. Rozmowa: Dlaczego Eucharystia została przez Sobór Watykański II nazwana „szczytem i
źródłem” życia chrześcijańskiego?
- bo w niej celebrujemy zbawienie, którego dokonał Chrystus
- bo jest najdoskonalszą modlitwą (dlaczego?)
6. Przeczytać J 6, 53-57 i skomentować:
Jaki jest według Chrystusa skutek spożywania Eucharystii, czyli jednoczenia się z Nim w
Eucharystii? Głęboka wspólnota z Chrystusem i życie wieczne! Tak powiedział Chrystus, i
jest to wielka, ciągle zbyt słabo rozumiana tajemnica Eucharystii.
7. Świadectwo animatora: Jak przeżywam Mszę św., co mi pomaga w skupieniu itp. Zachęcić
uczestników do podobnego dzielenia się swoim przeżywaniem Mszy św., także
trudnościami, które przeżywają.
8. Przeczytać

poniżej

przytoczone

świadectwo

o

miłości

do

Eucharystii

podczas

komunistycznych prześladowań. Niech ono nam uświadomi naszą małą wiarę i
niefrasobliwość wobec skarbu Eucharystii:
Chiny. Mała Li została aresztowana razem z mieszkańcami wioski. Wszystkich
upchnięto w miejscowym kościele. Komisarz kazał milicjantom zniszczyć tabernakulum.
Hostie rozsypały się po ziemi.
„Zobaczcie, to wszystko bzdura ... Gdyby wasz Chrystus był ukryty w tym chlebie, nie
pozwoliłby, abym z niego kpił.” Komisarz wrzasnął: „A teraz precz i biada temu, kto tutaj
wróci!”.

Li przystąpiła w maju do pierwszej Komunii świętej. Od tamtej pory przyjmowała
Komunię codziennie, dokładnie czterdzieści siedem razy. Podczas aresztowania prosiła
Jezusa, aby nie dopuścił, żeby źli ludzie uniemożliwili jej przyjmowanie Jego Ciała, gdyż:
„Cóż bym zrobiła bez Ciebie?”
Nazajutrz o świcie weszła do kościoła, uklękła, zbliżyła się do ołtarza i schylając się,
językiem podniosła jedną Hostię. Czynność tę powtarzała codziennie, nie wiedząc, że
mogłaby wszystkie Hostie spożyć za jednym razem, ale też chcąc w ten sposób przedłużyć
swoje szczęście.
Pozostała tylko jedna Hostia. Li, jak codziennie, zbliżyła się do ołtarza. Rozległ się
głuchy strzał, a po nim głośny śmiech. Dziewczynka upadła. Miała jeszcze tyle siły, aby
doczołgać się do Hostii i wziąć ją do ust. Po kilku konwulsyjnych drgawkach jej ciało
wyprostowało się. Mała Li była martwa. Uratowała wszystkie Hostie za cenę męczeństwa.
na podstawie książki Marii Winowskiej, Les voleurs de Dieu
9. Propozycja modlitwy na zakończenie spotkania:
Animator prosi uczestników, by zastanowili się, jaki element liturgii mszalnej jest dla nich
ważny lub szczególnie im bliski. A potem prosi, by w modlitwie spontanicznej podziękowali
za niego (np. dziękuję Ci Boże za Twoje słowo, które mnie poucza o tym, jak mam żyć;
dziękuję Ci za to, że oddałeś za mnie życie na krzyżu, dziękuję Ci za to, że mogę Cię
przyjmować w komunii świętej, dziękuję Ci za to, że mogę wraz z darami ołtarza oddać Ci
moje troski itp.) Pomocą w formułowaniu takich intencji, będzie odczytanie przez animatora
przykładowych wezwań.
10. Na zakończenie:
Modlitwa ministranta przed Mszą świętą:
Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do
świętej przystępuję służby. Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były
przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko tobie. Amen.
Tekst tej modlitwy rozdać każdemu z uczestników (bo niekoniecznie jest ona tylko dla
ministrantów) prosząc, by po wspólnym odmówieniu go włożyli do kieszeni spodni czy
kurtki, w których przychodzą w niedzielę na Mszę św. i by odmawiali go z uwagą zaraz po
wejściu do kościoła.

Spotkanie 12: Spojrzenie w przyszłość
(spotkanie odbywa się w małych grupach)
Potrzebne pomoce:
- plansza z projektem na życie i długopis dla każdego z uczestników
- tekst modlitwy dla każdego z uczestników
- film: „Rybacy ludzi”
1. Ćwiczenie wprowadzające
Animator prosi każdego z uczestników o odpowiedź na pytanie:
Wyobraź sobie sytuację: masz spędzić trzy miesiące na bezludnej wyspie (bez zasięgu
telefonu i bez prądu). Co byś wziął ze sobą oprócz potrzebnego jedzenia i ubrania?
Można wziąć maksymalnie trzy rzeczy. Uwaga! Ważne, byś spróbował odpowiedzieć na
serio na pytanie, a nie wymyślał najbardziej oryginalne lub najgłupsze odpowiedzi.
Komentarz animatora: Ta zabawa uświadamia nam, co jest dla nas naprawdę ważne. Jaka jest
nasza prawdziwa hierarchia wartości: nie ta, którą deklarujemy, ale ta, którą nosimy w naszych
sercach. Spróbujmy przez chwilę zastanowić się, co ta zabawa uświadomiła nam o nas
samych, co jest dla nas naprawdę ważne.
2. Dzisiejsze spotkanie ma stać się dla nas okazją do tego, by zastanowić się nad przyszłością.
By zapytać: co dla nas w życiu jest naprawdę ważne. Warto na początek kontekście
przytoczyć słowa Jana Pawła II z jego książki.
„Co to jest młodość? Młodość to nie tylko pewien okres życia ludzkiego, odpowiadający
określonej liczbie lat, ale to jest zarazem czas dany każdemu człowiekowi i również zadany mu
przez Opatrzność. W tym czasie szuka on odpowiedzi na podstawowe pytania, jak młodzieniec
z Ewangelii; szuka nie tylko sensu życia, ale szuka konkretnego projektu, wedle którego swoje
życie ma zacząć budować. l to właśnie jest najistotniejszym rysem młodości."
Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei
3. Jan Paweł II mówił o projekcie na życie, którego szukają młodzi ludzie. Spróbujmy sobie ten
projekt wyobrazić jako projekt domu i zastanówmy się, jak chcemy budować dom naszego
życia.
4. Każdy z uczestników wypełnia poniższy formularz:

Prezentacja prac, rozmowa na ich temat: Czy nasze życie będzie zastosowaniem w
praktyce wartości ewangelicznych i przez to stanie się świadectwem wiary dla innych ludzi?
5. Propozycja modlitwy na zakończenie spotkania: w modlitwie spontanicznej (każdy z
uczestników po kolei wypowiada własną intencję) przedstawiamy Bogu prośby związane z ze
swoją przyszłością, z planami, obawami

itp. Na koniec wspólna modlitwa, np. dziesiątek

różańca.
6. Na zakończenie warto obejrzeć film: „Rybacy ludzi”
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Przygotowanie bezpośrednie do bierzmowania
13. Bierzmowanie – teologia i liturgia
Prezentacja o tym samym tytule + sprawy organizacyjne

14. Duch Święty
1. Nauka śpiewu Sekwencji do Ducha Świętego
2. „Krótki katechizm” odc. 51: Duch święty
3. Świadectwa na temat: Działanie Ducha Świętego w moim życiu
4. Moja krótka katecheza o Duchu świętym w nawiązaniu do świadectw i „Krótkiego katechizmu”
6. Informacje i ogłoszenia:
7. Modlitwa tekstem Sekwencji do Ducha Świętego (na zasadzie „echa słowa”)
8. Sprawy indywidualne

15. O patronie bierzmowania, świadku i innych sprawach
1. Krótko na temat: co to znaczy mieć patrona, poinformować, że każdy na egzaminie musi znać
podstawowe wiadomości o nim
2. O wyborze świadka: Osoba wierząca, bierzmowana, najlepiej ktoś z chrzestnych (nie rodzic)
3. Różne ogłoszenia
4. Indywidualne wyznaczanie zakresu pytań na egzamin dla tych, którzy przynieśli indeks od
spowiedzi, obrazki itp. Odbywa się to podstawie frekwencji (kandydaci przynoszą też otrzymane
obrazki potwierdzające obecność na spotkaniach ) i uzyskanych bonusów za podjęte zadania
dodatkowe

17. Egzamin
(każdy z kandydatów wybiera jeden z dwóch/trzech podanych terminów, jest też termin
poprawkowy)

18. Celebracja sakramentu pokuty
Według rytuału. Wspólnotowa celebracja z indywidualną spowiedzią. Dla wielu kandydatów będzie
to jedna z nielicznych okazji przeżycia takiej liturgii
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