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Poznajemy, że tym co
powinno nas jednoczyć
jako Kościół jest misja.

Doceniamy ważność
przynależności do
parafii.

Przechodzimy od
postawy „idę do
kościoła” do „jestem
Kościołem”.

Odkrywamy, że Kościół
jest wspólnotą, która
pomaga nam wzrastać
w wierze.

PO CONAMKOŚCIÓŁ?
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Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się
najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to
tym, którzy byli z Nim, pogrążonymw smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go
widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do
wsi. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.

W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary
i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.

I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

Mk 16, 9-15

Kościół to NIE INSTYTUCJA
do której „idę”, ale ŻYWY
ORGANIZM, którego, jako
ochrzczony, jestem częścią.

Jeśli krytykujesz Kościół, to zobacz z cze‐
go ta krytyka wypływa. Czy z miłości do
niego i chęci, aby było lepiej, czy wręcz
przeciwnie. Jeśli jest to tylko krytyka de‐
strukcyjna to zrezygnuj z niej.

Kochajmy Kościół, bo Chrystus go założył
i ukochał. Słuchajmy go, bądźmy posłuszni,
gdyż nie mamy innej, pewniejszej drogi do
zbawienia.

„Idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię wszelkiemu stwo‐
rzeniu” – jest to zadanie prze‐
kazane nam przez samego
Chrystusa i niezmienne od
początku istnienia Kościoła.
Jaka jest misja waszej wspól‐
noty w Kościele? Co was jed‐
noczy? Czy pragnie‐
cie nieść Ewangelię
tym, którzy żyją
wokół was?

Kościół to wspólnota ludzi
wierzących. Wspólnota jest
niezbędna do wzrastania du‐
chowego. Wiara bowiem to
wspólna wędrówka, na której
nawzajem sobie pomagamy.
Parafia to pierwsza wspólno‐
ta, którą Pan Bóg ci dał. W niej
otrzymałeś wiarę, przyjąłeś
sakramenty.

Kościół
ustanowiony przez
CHRYSTUSA

WSPÓLNOTA

MISJA

ŚRODKI DO ZBAWIENIA

ZŁOTEMYŚLI Z KONFERENCJI

Chrzest, Bierzmowanie, Eu‐
charystia, Pokuta, Namasz‐
czenie chorych, kapłaństwo,
małżeństwo. Kościół towarzy‐
szy nam na każdym etapie
naszego życia pomagając
nam poprzez sakramenty

trwać przy Bogu, umacnia
nasze życie duchowe,
aby ostatecznie pomóc

nam dojść do ży‐
cia wiecznego.

Kościół to mistyczne ciało
Chrystusa, gdzie Jezus jest
głową, a my jego członkami.

to

którą jednoczy
wspólna

i w której otrzymuję
wszystkie potrzebne
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ZOBACZWIĘCEJ

Przypomnij sobie kto przekazał Ci wiarę, który kapłan Cię ochrzcił,
który biskup udzielił bierzmowania. Podziękuj Bogu za nich oraz
za tę wspólnotę wiary, w której mogłeś wzrastać.1.

2.
3.

Dowiedz się czegoś o swojej parafii. Zainteresuj się kto jest pro‐
boszczem, kiedy powstała i jakie wspólnoty w niej działają.

Porównaj sobie odpowiedzi, których udzieliłeś na początku
odnośnie do tego czym jest Kościół z tym co usłyszałeś… spró‐
buj się z tym skonfrontować, przemyśleć.

ZADANIE

Możecie w trakcie
zapisywać pojawia‐
jące się argumenty
i później spróbować
się im przyjrzeć
i przeanalizować.

Hasło wywoławcze:

„Jezus - tak, Kościół – nie”

Grupa 1
Atakujący Kościół
- próbują przekonać
drugą do słuszności
tego stwierdzenia.

Grupa 2
Broniący Kościół
- próbują odpierać
zarzuty i przekonać
stronę atakującą, że
stwierdzenie to jest
niewłaściwe.

DEBATAŚWIADECTWO

POLSKA WERSJA
HYMNU ŚDM

WŁASNE NOTATKI

Ciekawostka o ŚDM
Światowe Dni Młodzieży mają swoje symbole?
Są nimi: Krzyż - podarowany młodym 22 kwiet‐
nia 1984 r. oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi
Romani. Pielgrzymują one po całym świecie
gromadząc przy sobie młodzież.

lizbona.donbosco.pl
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MODLITWA
Grupa którą tworzycie to wspólnota, w której pomaga‐
cie sobie nawzajem wzrastać w wierze. We wspólnocie
ważnym elementem jest modlitwa za siebie nawzajem.
Dlatego proponujemy modlitwę wstawienniczą, pod‐
czas której będziecie mogli pomodlić się za tych, których
macie obok siebie. Otwórzcie się na działanie Ducha
Świętego, aby On prowadził Was podczas tej modlitwy.

https://youtu.be/jdZIj_GIb30
https://youtu.be/jdZIj_GIb30
https://youtu.be/sW7acDIPcOg
https://youtu.be/sW7acDIPcOg
https://youtu.be/JUiBADEot90
https://youtu.be/SWo7r7PaHqE
https://youtu.be/BoRvFEy6FjY
https://youtu.be/8hVV2y1ft2U
https://youtu.be/8hVV2y1ft2U
https://lizbona.donbosco.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCZXFbLCurnbs1K-21TYN_3w
https://www.facebook.com/LizbonaDonBosco/
https://www.instagram.com/salezjanie.polska/

