Materiały formacyjne dla młodzieży
2017/2018
Zeszyt 1
Materiały do wykorzystania przez duszpasterzy
i animatorów będą przygotowywane w formie
skryptów obejmujących okres od dwóch do czterech
miesięcy. Propozycja na każdy miesiąc będzie
obejmować:
scenariusz
wydarzenia
modlitewnego
(‘u Żródła’), konspekt spotkania dla młodych w wieku gimnazjalnym (profilowany
ewangelizacyjnie – ‘dla poszukujących’), konspekt spotkania dla młodzieży
ponadgimnazjalnej (‘dla wytrwałych’), kilka propozycji prostych działań apostolskich.
Dodatkowo każdy zeszyt będzie zawierał propozycję nabożeństw okresowych oraz Kącik
Panamski.

Tematy miesięcy Zeszytu 1. będą omawiane w następującym ujęciu:

GRUDZIEŃ 2017 – Zwiastowanie – Dar bojaźni Bożej – Oto Ja, nie bój się!


DLA POSZUKUJĄCYCH
Sytuacja egzystencjalna:
-

Lęk przed brakiem akceptacji i postrzeganie innych jako sędziów, którzy nas nieustannie
oceniają
Presja bycia perfekcyjnym, spełniania oczekiwań
Postrzeganie Boga, jako źródła zakazów/nakazów

Cel:


Ukazanie Boga, jako przełamującego lęki, pomagającego je łamać
Bóg daje propozycję pełni życia, jako ktoś mi bliski

DLA WYTRWAŁYCH
Prawda do przekazania:
-

Bóg jest dobry i chce mojego szczęścia

Owoc spotkania:


Wzmocnienie postawy zaufania do Boga

U ŹRÓDŁA:
- Forma liturgii pokutnej z konferencją/homilią, zakończona możliwością spowiedzi.
- Znak -> wypisanie grzechów/zniewoleń, które są osobistym oporem wobec Boga

STYCZEŃ 2018 – Nawiedzenie św. Elżbiety – Dar rady – Oto ja, poślij mnie!


DLA POSZUKUJĄCYCH
Sytuacja egzystencjalna:
-

Lęk przed podejmowaniem decyzji; nieumiejętność podejmowania decyzji
Postawa zachowawcza, unikanie odpowiedzialności za własne decyzje
Życie „z dnia na dzień”

Cel:
-



Zaproszenie do stałego pielęgnowania relacji z Panem Bogiem w modlitwie i lekturze Pisma
Świętego

DLA WYTRWAŁYCH
Prawda do przekazania:
-

Bóg jest zaangażowany w nasze życie, mówiąc do nas i wspierając swoją Łaską

Owoc spotkania:


Systematyczna lektura i medytacja Pisma Świętego

U ŹRÓDŁA:
- Spotkanie w formie lectio divina (odczytanie fragmentu Pisma Świętego, komentarz, czas na
osobistą medytację w oparciu o dane pytania)
- Na zakończenie uczestnicy mają możliwość podejścia blisko Ołtarza i kilku chwil osobistej
modlitwy, po których ”częstują się” fragmentami z Pisma Świętego.

LUTY 2018 – NARODZENIE – DAR POBOŻNOŚCI – Oto ja, mów do mnie!


DLA POSZUKUJĄCYCH
Sytuacja egzystencjalna:
-

Brak doświadczenia osobistego spotkania z Bogiem,
Powierzchowna pobożność wynikająca z przyzwyczajeń i obyczaju
Wypaczone wyobrażenie o relacji z Bogiem

Cel:


Zaproszenie do dojrzałego przeżywania uczestnictwa we Mszy Świętej.

DLA WYTRWAŁYCH
Prawda do przekazania:
-

Spotkanie z Bogiem, to przede wszystkim dar od Niego

Owoc spotkania:


Kształtowanie nawyku przywoływania Ducha Świętego

U ŹRÓDŁA:
- Adoracja Najświętszego Sakramentu
- Możliwość otrzymania indywidualnego błogosławieństwa

