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Wytłumaczenie czym jest
życie duchowe i w jaki
sposób działa Bóg

Pogłębienie modlitwy
i zachęta do regularnego
życia modlitwy

Ukazanie relacji
z Bogiem jako kluczowej
w rozwoju osoby

Uświadomienie sobie,
w oparciu o kerygmat, że
Bóg już zaprosił mnie do
żywej i prawdziwej relacji

MOJA RELACJA Z BOGIEM

CELE SPOTKANIA

SŁOWOBOŻE

ZŁOTEMYŚLI Z KONFERENCJI

JAK BYĆWRELACJI Z KIMŚ, KOGONIEWIDZĘ?

Relacja z Bogiem to kluczowa relacja w naszym życiu,
trwanie w relacji z Bogiem przemienia nas na lepsze

Bóg pierwszy zaprosił mnie do relacji,
czas na moją odpowiedź.

Bóg jest bytem duchowym i relacja z Nim jest duchowa,
inna niż pozostałe relacje w moim życiu

Bóg działa w moim życiu na różne sposoby:
duchowy (niewidzialny), widzialny i przez ludzi

PROGRAM FORMACYJNY I ROK PRZYGOTOWAŃ - LIDERZY

SPOTKANIE - STYCZEŃ 2021

Ja jestem prawdziwy� krzewem winny�, a Ojciec mój jest t��, któr� go uprawia. Każdą latorośl,
która we Mnie nie przy�osi owocu, odcina, a każdą, która przy�osi owoc, oczyszcza, aby przy�osiła
owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wy�owiedziałem do was. Wy���ajcie we
Mnie, a Ja [będę t��ał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przy�osić owocu sama z siebie - jeśli
nie t��a w winny� krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie t��ać nie będziecie. Ja jestem krzewem
winny�, wy - latoroślami. Kto t��a we Mnie, a Ja w nim, ten przy�osi owoc obfit�, ponieważ beze
Mnie nic nie możecie uczy�ić. Ten, kto we Mnie nie t��a, zostanie wy�zucony jak winna latorośl i
uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do og�ia, i płonie. Jeżeli we Mnie t��ać będziecie, a słowa moje w
was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się speł�i. Ojciec mój przez to dozna chwał�, że owoc
obfit� przy�iesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem. Wy���ajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowy�ać moje przykazania, będziecie
t��ać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i t��am w Jego miłości. To
wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była peł�a.

J 15, 1-111

Włącz serce – modlitwa
to nie magiczne formułki,
ale serdeczna rozmowa

z Przyjacielem.

Pamiętaj o źródle
- modlitwa swoje źródło ma
w Kościele, w sakramentach

i czytaniu Pisma Świętego.

Znajdź specjalny
czas imiejsce na
modlitwę - to jak

umówienie się
z Kimś ważnym na

kawę, wtedy liczy się
tylko ta osoba.

Małe kroki – jak
już podejmiesz

decyzję
o regularnej

modlitwie zacznij
od czegoś małego,

ale konkretnego.
Na coś więcej
przyjdzie czas.

Nie jesteś sam – możesz
zapytać spowiednika, albo
prowadzącego spotkanie
o radę, masz też innych

członków wspólnoty z którymi
możesz się dzielić swoim

doświadczeniem.



ART.43 - ŚDM
Lizbona - Moja
relacja z Bogiem -
świadectwo Agaty

ZOBACZWIĘCEJ

MODLITWA

MIEJSCE NAWŁASNE NOTATKI

Jakie wrażenie zrobiło na Tobie świadectwo ?
?

?

?
?

?
?

Co myślisz o tym, czym się dzieliła
Masz podobne doświadczenia
Czy doświadczyłeś Bożego działania

Jak się modlisz Jak

Modlitwa jest dla Ciebie prosta czy trudna

DYSKUSJA

lizbona.donbosco.pl

\LizbonaDonBosco

@salezjanie.polska
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Podczas spotkania: przygotujcie kartki, coś do pisania dla każdego i
słuchajcie poleceń prowadzącego, który będzie jakby „głosem Boga”.

Potem sprawdźcie czy udało Wam się wykonać Jego polecenia i
komu jak to wyszło.

W domu: Wybierz jakąś formę modlitwy i módl się nią do następnego
spotkania, jeśli już modlisz się regularnie możesz kontynuować.

Możesz skorzystać z naszego
salezjańskiego zbioru różnych

modlitw „na start”.

Zeskanuj lub klikn
ij

Warto zapisać postanowienie.
Za miesiąc, jeśli będziecie

chcieli,możecie podzielić się
z resztą wspólnoty swoim

doświadczeniem modlitwy.

ZADANIE

ŚWIADECTWO

fra3pl
- Bp Ryś: Modlitwa

lirykald - Ks. Piotr
Pawlukiewicz - Dobra
relacja z Bogiem, czyli
owocująca

Langusta na palmie
- Jak się modlić, żeby
być wysłuchanym?

Najpierw w chwili ciszy stańcie w obecności Boga. Możecie zamknąć
oczy i zaprosić Jezusa do swojego serca.
Odsłuchajcie „Listu od Boga do młodych”. Słuchając go, pomyślcie
o Waszej relacji do Boga.
Pomódlcie się krótką spontaniczną modlitwą, spróbujcie
wypowiedzieć ją na głos, podziękujcie za to, co dziś się wydarzyło,
przepraszajcie i proście. Może chodzić o proste, ale i o wielkie rzeczy,
wystarczy kilka słów, może być więcej, jeśli jest taka potrzeba.

Np. Dziękuję za tych ludzi z oratorium; albo: Proszę o zdrowie dla taty;
albo: Proszę, Boże, żebyś umocnił moją relację z Tobą i pomógł mi się
modlić, itp.
Wypowiedz to na głos, niech inni, poczują się zbudowani Twoją
modlitwą, a Ty ich.

Zakończcie wspólnie modlitwą Pańską (Ojcze Nasz)

Posłuchajcie
świadectwa Agaty.

Serce z Nieba - List od
Boga do młodych

https://youtu.be/B8_kiMZES_Y
https://www.youtube.com/channel/UCZXFbLCurnbs1K-21TYN_3w
https://lizbona.donbosco.pl/
https://www.facebook.com/LizbonaDonBosco/
https://www.instagram.com/salezjanie.polska/
https://www.instagram.com/salezjanie.polska/
https://www.youtube.com/channel/UCZXFbLCurnbs1K-21TYN_3w
https://www.facebook.com/LizbonaDonBosco/
https://youtu.be/wRR0FMpmZwQ
https://youtu.be/dlZh66sZyrA
https://youtu.be/7cFF11leMoQ
https://youtu.be/j7IRyhnBlxg
https://lizbona.donbosco.pl/Spotkania/Modlitwy_na_start.pdf

