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Opowiedzieć komuś
o Bogu i o tym co
zdziałał w moim życiu.

Na zakończenie spotkania chcieliśmy zaproponować Wam modlitwę
dziękczynienia. Na zakończenie Waszej modlitwy będziecie mogli odmó‐
wić AKT ZAWIERZENIA, który znajduje się na osobnej kartce.

TIP:
Poproś Boga, żeby
wskazał Ci tę osobę
i módl za nią najpierw!

lirykald - Ks. Piotr
Pawlukiewicz - Kim jest
Duch Święty?

Archidiecezja Łódzka -
Abp Grzegorz Ryś na
Niedzielę Zesłania
Ducha Świętego | Łódź
2021

Katecheza bez granic -
9. Czym jest
ewangelizacja?
- O. Tomasz Nowak OP
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Przedstawienie roli
Ducha Świętego
w chrześcijaństwie Ukazanie, jak ważne,

cenne i potrzebne jest
dawanie świadectwa
i ewangelizacjaWyjaśnienie jak

świadczyć życiem
i słowem

„DUCH ŚWIĘTY IMY”

CELE SPOTKANIA

SŁOWOBOŻE

PROGRAM FORMACYJNY I ROK PRZYGOTOWAŃ - LIDERZY

SPOTKANIE - CZERWIEC 2021

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy ra-
zem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby ude-
rzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Uka-
zały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich
spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mó-
wić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Wtedy stanął Piotr
razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem. „Mężowie
izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego po-
słannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami,
jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża,
który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybili-
ście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Tego właśnie Jezusa wskrzesił
Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami.”

Dz 2, 1-4. 14. 22-23. 32

https://lizbona.donbosco.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCZXFbLCurnbs1K-21TYN_3w
https://www.facebook.com/LizbonaDonBosco/
https://www.instagram.com/salezjanie.polska/
https://youtu.be/b5dDQsmX9Pg
https://youtu.be/3UqQfqFnAq0
https://youtu.be/fvzsned_yGc


ZŁOTEMYŚLI Z KONFERENCJI

Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest trzecią Osobą
Trójcy Świętej.

Otrzymaliśmy Go na Chrzcie
Świętym i zostaliśmy umocnieni
Jego przyjściem na Bierzmowaniu.

Jest Bogiem wciąż obecnym
i przenika nas nieustannie mimo
ze nie zawsze o tym pamiętamy.

Jest PARAKLETEM (Obrońcą) -
mocą dana nam przez Boga do
dojrzałego wyznawania naszej
wiary

Duch Święty rozwija w nas wiarę,
nadzieję i miłość

Duch Święty umacnia i poucza

Objawia prawdę i wolę Boga

Jest mocą z wysoka

Rola Ducha Świętego w życiu
Czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego jak ważna jest
rola Ducha Świętego w życiu wiary

W dzień Pięćdziesiątnicy Apostołowie doświadczyli szczególnej
obecności Ducha Świętego i stali się głosicielami Ewangelii
i świadkami Zmartwychwstania Jezusa i miłości Boga.
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AKTYWIZACJA

Moja historia życia z Bogiem

Świadectwo

Jak głosić świadectwo?

1. Dzielenie

2. Dyskusja

Historia każdego z nas jest
historią świętą, bo wkroczył
w nią Bóg.

Jeśli będziemy pielęgnować
w sercu te momenty kiedy
doświadczyliśmy miłości
Boga - nic nie powstrzyma
nas przed tym żeby dzielić
się z innymi naszą wiara.

to opowieść o tym, jak kerygmat wypełnia się
w moim życiu. Każdy dojrzały chrześcijanin
jest do niego wezwany.

Świadectwo życia - żyć
tak żeby pokazywać
Boga innym

Zabawa, którą zaproponowaliśmy wam na początku
miała zaprosić Was do tego żeby odkryć przed innymi
jakąś tajemnice - historie ze swojego życia. Teraz zapra‐
szamy Was abyście zwięźle podzielili się ze sobą mo‐
mentem, kiedy najbardziej doświadczyliście Bo‐
żego działania w swoim życiu, świadectwem
jakiegoś kluczowego momentu życia wiary i
poznawania Boga, oraz co to wniosło i zmie‐
niło w Twoim życiu?

Czy zdarzało Wam się ewangelizować, mówić komuś o Bogu, pragnąć
żeby też Go doświadczył ? Jakie mieliście trudności?

Świadectwo głoszone słowem -
podejmować trud opowiadania
ludziom o Bogu i moim
doświadczeniu wiary

1„Apostołowie nigdy nie
zapomnieli chwili, gdy
Jezus poruszył ich serca:
«Było to około godziny
dziesiątej» (J 1, 39).”
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