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Odkrywamy, że nasza
wiara powinna mieć
odzwierciedlenie w
naszych uczynkach

Poznajemy
chrześcijańską
koncepcję wolności Dowiadujemy się na ja‐

kiej podstawie Kościół
wypowiada się w kwe‐
stiach moralności

BÓG ZNIEWALA
CZY DAJEWOLNOŚĆ?

CELE SPOTKANIA

SŁOWOBOŻE

PROGRAM FORMACYJNY II ROK PRZYGOTOWAŃ - UCZESTNICY

SPOTKANIE - KWIECIEŃ 2022

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo
pod jarzmo niewoli! (…) Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie
tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie
sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował
bliźniego swego jak siebie samego.

Ga 5, 1. 13-14

ZŁOTEMYŚLI Z KONFERENCJI

W centrum nauczania Kościoła jest
ZBAWIENIE, a nie grzech; nie to czego
„nie możesz robić”, ale co robić, aby być
szczęśliwym, aby bezpiecznie przejść

przez życie, które przecież tu na ziemi nie
trwa wieczne, ale jest tylko wstępem do
tego właściwego Życia, które czeka nas

po śmierci.

Jeśli będę czuł
się kochany
przez Boga, to
będę chciał dzie‐
lić się z innymi

tą miłością, będę
czynił dobro,

a unikał wszyst‐
kiego, co będzie
osłabiało moją
relację z moim

Ojcem.

Bycie chrześcijaninem
ma wpływ na całe nasze
życie, również na nasze

postępowanie.

Bóg dał nam
wolność, abyśmy
z własnej woli Go
szukali, bo miłość
domaga się wol‐

ności.

Wybór nieposłuszeństwa i zła jest naduży‐
ciem wolności i prowadzi do niewoli grzechu.

Im więcej czynimy dobra, tym bardziej
stajemy się wolnymi.

Wolność oderwana
od prawdy staje się
dla nas zagrożeniem.

Wolność w koncepcji
chrześcijańskiej nie zakła‐
da prawa do mówienia
i czynienia wszystkiego.
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ZOBACZWIĘCEJŚWIADECTWO

ZADANIE

DYSKUSJA

Wypiszcie na kartce tematy, które pojawiały
się podczas waszej dyskusji. Następnie niech
każdy z was wybierze sobie jeden z nich
(możecie się dobrać w kilka osób) i spróbuje
na następne spotkanie zebrać argumenty
z nauczania Kościoła w danej kwestii. Warto
zajrzeć do źródeł, aby samemu przekonać się
co tak naprawdę mówi Kościół i co przemawia
za tym, że dany problem ocenia w ten sposób.

Z woli bowiem Chrystusa Kościół katolicki jest nauczycielem prawdy
i ciąży na nim obowiązek, aby głosił i autentycznie nauczał Prawdy,
którą jest Chrystus, a zarazem powagą swoją wyjaśniał i potwierdzał
zasady porządku moralnego, wynikające z samej natury ludzkiej.

- św. Jan Paweł II „Veritatis splendor”

Temat do opracowania
na następne spotkanie:

zirakzakil - Sex Poezja
Czy Rzemiosło cz 1/2 -
ks. Piotr Pawlukiewicz

„ ”
To dobry czas, żeby wspólnie zastanowić się nad
tym, co może od dawna was nurtuje. Może są rze‐
czy, których nie rozumiecie w kwestii nauczania mo‐
ralnego Kościoła. Tematy aborcji, in vitro, życia
w niesakramentalnych związkach, są żywo obecne
w publicznych dyskusjach. Warto zastanowić się
dlaczego Kościół wypowiada się tak a nie inaczej,
na czym się opiera, jakie ma argumenty. Warto to
sobie samemu rozważyć, aby później w towarzy‐
stwie innych osób potrafić obronić swojego poglądu
na dany problem.

2ryby.pl - ks. Marek
Dziewiecki | Czy jesteś
wolny?

ART.43 - ŚDM Lizbona -
Życie moralne -
świadectwo Jakuba

WŁASNE NOTATKI

Ciekawostka o ŚDM
Bóg, Honor, Ojczyzna. Podczas ŚDM w Krako‐
wie pomagało Wojsko Polskie, które pod ha‐
słem „Bóg jest moim sztandarem” pokazało
przywiązanie do wojskowego sztandaru i po‐
staw chrześcijańskich.

lizbona.donbosco.pl

Art.43

\LizbonaDonBosco

@salezjanie.polska

MODLITWA
Bóg daje człowiekowi wolność, która płynie
z krzyża. To tam Jezus uwolnił nas z niewoli zła
i grzechu. On spłacił za nas dług, który zacią‐
gnęliśmy poprzez grzech. Podczas tej adoracji
krzyża, spróbuj zobaczyć na to, co jeszcze Cię
w życiu zniewala. Pozwól Jezusowi, aby uwolnił
Cię od tego, aby pomógł Ci odzyskać utraconą
wolność. Napisz na kartce wszystko to, od cze‐
go chcesz się uwolnić i połóż przy krzyżu.

https://youtu.be/HfhYCn_t21U
https://youtu.be/5VfOp553xJo
https://youtu.be/2i4lq0kVYQg
https://lizbona.donbosco.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCZXFbLCurnbs1K-21TYN_3w
https://www.facebook.com/LizbonaDonBosco/
https://www.instagram.com/salezjanie.polska/

