KONSPEKT SPOTKANIA W GRUPACH PODCZAS JERYCHA MŁODYCH 2019

TEMAT: „Wspaniała wieść dla wszystkich młodych – Bóg cię kocha; na podstawie Christus Vivit”.
CEL:
Dydaktyczny:
Zapoznanie się z tekstami z Pisma Świętego mówiącymi o miłości Boga do człowieka. Poznanie
nauczania papieża Franciszka zawartego w treści adhortacji apostolskiej „Christus Vivit”.
Wychowawczy:
Pomoc w doświadczeniu Bożej miłości, otwarcie się i pogłębienie przyjaźni z Jezusem.
METODA: Praca z tekstem Pisma Świętego, dzielenie się Słowem, dyskusja.
CZAS TRWANIA: ok. 30 minut
TREŚĆ:
A. Modlitwa:
Spontaniczna do Ducha Św., z prośbą o pomoc w otwarciu się na Słowo i odwagę
do dzielenia się i dawania świadectwa o Jezusie swoim życiem.
B. Wprowadzenie animatora:
Krótka pogadanka na temat czym jest dokument, którego fragmenty za chwilę będziemy rozważać.
(Pomoc)
Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Franciszka „Christus vivit” do młodych
i całego Ludu Bożego, stanowi podsumowanie XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu
Biskupów, obradującego od 3 do 28 października 2018 r. na temat: „Młodzi, wiara
i rozeznawanie powołania”. Jest o dokument w którym papież Franciszek dokonuje zbiorowego
podsumowania i przekazania treści, które poruszane były podczas Synodu Młodych.
Odtwarzamy fragment adhortacji w aplikacji mobilnej: Jerycho Młodych.
C. Krótkie wyjaśnienie metody:
Spotkanie będzie podzielone na trzy części; podczas pierwszej wprowadzającej usłyszymy fragment z
adhortacji „Christus Vivit”, który pomoże nam wejść w temat. Druga cześć będzie oparta na
metodzie dzielenia się słowem Bożym. Będziemy po kolei, wolno, czytać pięć fragmentów z Pisma Św.
po przeczytaniu nastąpi czas na rozważenie tych fragmentów. Po rozważeniu podzielimy się ze sobą
tym, co teraz odkryliśmy dla siebie w tych fragmentach. Można w czasie dzielenia się przeczytać
ponownie na głos fragment lub jego część by zwrócić uwagę na to która jego część w szczególności
nas dotyczy. Trzecia część natomiast będzie czasem na dyskusję nad tematem.

D. Odczytanie fragmentów:
Każdy z uczestników powinien dysponować fragmentami, a najlepiej Pismem Św., by móc wrócić
do nich w trakcie rozważania
Fragmenty:
1. Oz 11, 4.
2. Iz 49, 15.
3. Iz 49, 16.
4. Iz 54, 10.
5. Jr 31, 3.
Dla animatora
(komentarz papieża do poszczególnych fragmentów – pomoc w ukierunkowaniu młodych)
1. W Jego słowie znajdujemy wiele wyrazów Jego miłości. Jakby szukał różnych sposobów, aby to
ukazać,

chcąc

dostrzec,

czy

któreś

z

tych

słów

może

dotrzeć

do

twojego

serca.

Na przykład czasami ukazuje się, jak owi kochający rodzice, którzy bawią się ze swoimi dziećmi:
"Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do
swego policzka niemowlę" (Oz 11, 4).
2. Niekiedy jawi się pełen miłości tych matek, które szczerze kochają swoje dzieci, z miłością
wypływającą z głębi serca, która nie może zapomnieć i porzucić: "Czyż może niewiasta zapomnieć o
swym niemowlęciu, ta która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie
zapomnę o tobie!" (Iz 49, 15).
3. Ukazuje się nawet, jak ktoś zakochany, kto tatuuje ukochaną osobę na dłoni, aby mógł mieć
zawsze blisko jej twarz: "Oto wyryłem cię na obu dłoniach" (Iz 49, 16).
4. Innym razem podkreśla siłę i stanowczość swej miłości, której nie da się pokonać:
"Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi ciebie i nie
zachwieje się moje przymierze pokoju" (Iz 54, 10).
5. Albo mówi nam, że od zawsze na nas czekał, bo nie pojawiliśmy się na tym świecie przez
przypadek. Zanim zaistnieliśmy, byliśmy w planach Jego miłości: "Ukochałem cię odwieczną
miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość" (Jr 31, 3).
E. Czas na przemyślenie tekstów (w formie medytacji)
F. Czas na dzielenie się:
Teraz nastąpi czas dzielenia się. Chciałbym, aby każdy z Was, podzielił się swoimi refleksjami z
innymi.
Podczas dzielenia nie komentujemy, nie zadajemy pytań, jest to czas który uczestnicy mają na
podzielenie się swoimi przemyśleniami.

G. Podsumowanie animatora:
Każdy z nas wyciągnął inne rzeczy z tych fragmentów, a wszystko czym dzieliliśmy się tutaj jest także
naszym małym świadectwem. Ważne dla nas aby miłość Boga do każdego z nas odkrywać i żyć nią
na co dzień.
H. Zachęta do dyskusji (można posłużyć się pytaniami)
1. Jak rozumiesz słowo „miłość”?
2. Czujesz się kochany przez Boga? Jeśli tak to podaj przykład tego doświadczenia.
3. Jaka jest według Ciebie Boża miłość?
4. Czemu młodemu człowiekowi tak trudno dziś uwierzyć w to, że Bóg go kocha?
5. Co może stać na przeszkodzie w doświadczeniu Bożego kochania, a co może temu pomóc?
6. Jak dzisiaj można dotrzeć do Twoich kolegów/koleżanek z informacją: „Bóg Cię kocha!”?
Sekretarz zapisuje odpowiedzi na powyższe pytania oraz spostrzeżenia uczestników spotkania.
E. Dyskusja
Dyskusję można zakończyć odczytaniem fragmentu z adhortacji i zachętą by podczas dalszej części
dnia/tygodnia znaleźć chwilę na to o co w tym fragmencie prosi papież.
Dla Niego jesteś naprawdę cenny, nie jesteś nieznaczący, jesteś dla Niego ważny, bo jesteś dziełem
Jego rąk. Dlatego poświęca ci uwagę i pamięta o tobie z miłością. Powinieneś zaufać "pamięci
Boga. Jego pamięć nie jest «twardym dyskiem», który rejestruje i zachowuje wszystkie nasze dane,
Jego pamięć jest czułym, współczującym sercem, które raduje się, gdy trwale usuwa wszelkie ślady
naszego zła" . Nie chce wyliczać twoich błędów, a w każdym razie pomoże ci nauczyć się czegoś
również z twoich upadków. Ponieważ cię kocha. Postaraj się znaleźć chwilę na milczenie,
pozwalając się być przez Niego kochanym. Spróbuj uciszyć wszystkie głosy i krzyki wewnętrzne i
pozostań przez chwilę w Jego objęciach miłości.
F. Krótka modlitwa: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
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