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Poznajemy temat
relacji.

Uświadamiamy sobie,
że Bóg jest obecny
w każdym człowieku.

Uświadamiamy sobie, że
moja relacja z Bogiem
wpływa na inne relacje.

OBRAZ BOGAWMOIMBLIŹNIM

CELE SPOTKANIA

SŁOWOBOŻE

PROGRAM FORMACYJNY II ROK PRZYGOTOWAŃ - UCZESTNICY

SPOTKANIE - GRUDZIEŃ 2021

Pan Bóg wziął, zatem człowieka i umieścił go w og�odzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A przy
t�� Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: «Z wszelkiego drzewa tego og�odu możesz spoży�ać
wedł�g upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz,
niechybnie umrzesz». Potem Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczy�ię
mu, zatem odpowiednią dla niego pomoc». Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe
i wszelkie ptaki powiet�zne, Pan Bóg przy�rowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on
da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, ot�zy�ało nazwę "istota ży�a".
I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydł�, ptakom powiet�zny� i wszelkiemu zwierzęciu
polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że
mężczyzna pog�ążył się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapeł�ił
ciałem. Po czy� Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją
przy�rowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: «Ta dopiero jest kością z moich kości

i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została
wzięta». Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak
ściśle, że stają się jedny� ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali

wobec siebie wst�du.
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ZŁOTEMYŚLI Z KONFERENCJI

Ten kto stoi obok mnie
jest moim bratem i siostrą
w Chrystusie Panu

Relacja jaką mam z drugą
osobą jest dla mnie
przestrzenią do rozwoju

Strefy budowania relacji:

MIŁOŚĆ
↓

CHŁOPAK,
DZIEWCZYNA

RÓWIEŚNICY
↓

PRZYJACIELE

DOM
↓

RODZICE,
RODZINA

NA POCZĄTEK

Zastanówcie się.
Co pomogło tym ludziom zmienić swoje życie?

Pomyślcie o najważniejszym momencie
w waszym życiu.
Kto był przy nim obecny?

Relacje to pewne zachowania,
postawy, uczucia i emocje,
które kierujemy na drugą osobę.

Relacje kształtują
mój system wartości

Serce z Nieba -
Pięcioro ludzi - pięć
historii przemiany
serca

https://youtu.be/-CFgPY9ZeMw


Napisz list (wiadomość) do osoby, która jest dla Ciebie ważna
(może to być rodzic, przyjaciel, ktoś, kto jest Ci bliski). Podziękuj jej
za wszystko, co od niej otrzymałeś. Powiedz mu, że go kochasz.
List ten możesz zostawić pod choinką lub przekazać osobiście.

ZADANIE

Po konferencji wyślij wybraną przez
Ciebie emotkę/gifa/naklejkę do osoby
z którą jesteś blisko lub z którą dawno
nie rozmawiałeś i poczekaj na reakcję!
Warto odświeżyć stare znajomości!

AKTYWIZACJA

ZOBACZWIĘCEJ

ŚWIADECTWO

Tłumaczenie - Edeka -
klip świąteczny PL

Art. 43 - ŚDM Lizbona -
Obraz Boga w bliźnim -
Świadectwo Jacka

Langusta na palmie -
CNN [#203] Jak nie
popsuć relacji?

Tomasz Samołyk -
Niezwykła opowieść
o nawróceniu, kumplach
-bezdomnych i "jaraniu
się" ubóstwem | Jacek
Hajnos OP

Reżyser życia -
Chłopiec bez kurtki -
eksperyment
społeczny
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Ciekawostka o ŚDM

Prawie 92% ankietowanych za główny cel
uczestnictwa w ŚDM w Madrycie stawiało sobie
szerzenie nauki Chrystusa. A Ty po co jedziesz?

WŁASNE NOTATKI

lizbona.donbosco.pl

Art.43

\LizbonaDonBosco

@salezjanie.polska

https://youtu.be/zAjPvf3LfeU
https://youtu.be/hSi5xgemTrE
https://youtu.be/b752gkE_80s
https://youtu.be/MTgikv75evg
https://youtu.be/BrW_62y_HM8
https://lizbona.donbosco.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCZXFbLCurnbs1K-21TYN_3w
https://www.facebook.com/LizbonaDonBosco/
https://www.instagram.com/salezjanie.polska/

