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Refleksja nad tym, w jaki

sposób jest postrzegany Bóg
w naszych środowiskach

Uświadomienie sobie kim
Bóg jest dla mnie osobiście

Wzbudzenie pragnienia
bliższego poznania Boga

Zainspirowanie do
osobistego poszukiwania

odpowiedzi na pytanie: jaki
naprawdę jest Bóg?

OBRAZ BOGA

CELE SPOTKANIA

SŁOWO BOŻE

DYSKUSJA

KERYGMAT

PROGRAM FORMACYJNY I ROK PRZYGOTOWAŃ - LIDERZY

SPOTKANIE - PAŹDZIERNIK 2020

Co ludzie w twoim środowisku mówią o Bogu

Co w mediach mówi się o Bogu

Czy się z zgadzacie z tymi określeniami

Co ludzie myślą o Bogu na świecie

Bóg Cię kocha

Grzech oddala Cię od
Boga

Jezus umarł
i zmartwychwstał, aby
Cię wybawić od śmierci

Wszystko zależy od
Twojego wyboru

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, py�ał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają

Sy�a Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze

inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapy�ał ich: «A wy za kogo Mnie

uważacie?» Odpowiedział Szy�on Piot�: «Ty jesteś Mesjasz, Sy� Boga ży�ego». Na to Jezus mu

rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szy�onie, sy�u Jony. Albowiem nie objawił� ci tego ciało i krew,

lecz Ojciec mój, któr� jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piot� [czyli Skała], i na

tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królest�a

niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi,

będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On

jest Mesjaszem.

Mt 16, 13-20

Weź kartkę, którą masz przed
oczami do domu i spróbuj

napisać odpowiedź na pytanie
wypisane na drugiej stronie

– nie bądź pochopny, przemyśl
to dobrze.

Znajdź w Biblii cytat, który
opisuje według Ciebie

najważniejszą cechę Boga.

Przeczytać adhortację papieża Franciszka „Christus vivit”!
– przemyślcie, jak się za nią zabrać i ją podzielić; czy będziecie czytać

wspólnie, czy każdy sam.
ZADANIE NA CAŁY ROK

ZADANIA
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ZOBACZ WIĘCEJ

MODLITWA KIM DLA CIEBIE JEST BÓG?
Dziesiątka różańca

Tajemnica: Odnalezienie Jezusa w świątyni

Rozważanie:

Maryjo, nietrudno w dzisiejszym świecie zgubić sens wędrówki. Często biegniemy
w naszym życiu chociaż nie wiemy w jakim konkretnie celu. W tym maratonie życia często
gubimy to, co najważniejsze. Wierzymy, że Ty nas doskonale rozumiesz, ponieważ sama
zgubiłaś Jezusa, gdy byłaś razem z Nim i Józefem na pielgrzymce w Jerozolimie. Pomóż nam
zatrzymać się w naszym życiu i poszukać tego, co jest w nim najważniejsze – Boga.

Szukaliśmy Boga na
ulicach Warszawy. Zobacz
co się stało! SONDA

Gdzie można spotkać
Jezusa?

Chrześcijaństwo w 12
minut - Kerygmat List od Boga do młodych

www.lizbona.donbosco.pl

\LizbonaDonBosco

@salezjanie.polska
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