Temat: Powołani czy przegrani ?
Cel: Ukazanie młodzieży konieczności odkrywania swojego powołania, kształtowanie
postawy wielkodusznej odpowiedzi Bogu na Jego wezwanie.
Pomoce: karteczki samoprzylepne, mazaki, fragmenty przemówień Ojca Świętego do pracy
w grupach, plakat ze schematem:
.......................

..........................................................
Modlitwa:
Przyjdź do nas Duchu Święty, napełnij nasze serca swoim światłem i miłością.
Chcemy usłyszeć dziś słowa, które kierujesz do nas przez Pismo Święte i nauczanie Ojca
Świętego. Prosimy Cię o tę łaskę, byśmy potrafili wielkodusznie odpowiedzieć na Boże
powołanie, byśmy w Twojej mocy potrafili budować nową cywilizację miłości na progu
trzeciego tysiąclecia.

Widzieć
•

Czy widziałeś kiedyś orszak żałobny?
Jak wyglądają idący w nim ludzie?
Co wypełnia ich serca?

Młodzież na plakacie z lewej strony w zarysach drogi wpisuje słowa, którymi określiłaby ów
orszak (np.: smutek, żal, łzy...)
W Piśmie Świętym znajdujemy opis takiego orszaku idącego za zmarłym
młodzieńcem z Nain. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas jednego ze swoich spotkań z
młodzieżą mówi: Również dzisiaj, młodzi przyjaciele, można się znaleźć w tym smutnym
orszaku, który podąża drogą miasteczka Nain. Dzieje się tak, jeśli poddajecie się rozpaczy,
jeśli złudzenia świata konsumpcji pociągają was i odrywają od prawdziwej radości, aby
wepchnąć was w przelotne przyjemności, jeśli oplątują was obojętność i
powierzchowność, jeżeli w obliczu zła i cierpienia wątpicie w obecność Boga i Jego
miłość do każdej osoby, jeżeli próbujecie w nieuporządkowanej uczuciowości zaspokoić
wewnętrzne pragnienie miłości prawdziwej i czystej.
Uzupełnijmy charakterystykę ludzi idących w orszaku używając określeń Ojca
Świętego.
•

Czy ty doświadczyłeś kiedyś uczestnictwa w takim duchowym „orszaku”?

W jakich sytuacjach twojego życia?
Młodzież w ciszy odpowiada na te pytania, chętni uczestnicy mogą podzielić się
swoimi przeżyciami.

Osądzić
Ojciec Święty mówi, że w takich chwilach Chrystus zbliża się do każdego z nas i – jak
do młodzieńca z Nain – kieruje słowo, które wstrząsa i budzi. Znajdujemy je w Ewangelii
według Św. Łukasza:
Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i
tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna
matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad
nią i rzekł do niej: Nie płacz! Potem przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli
- i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań! Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego
matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas,
i Bóg łaskawie nawiedził lud swój.
Łk 7, 11-16.
• Jakie słowo, wezwanie Chrystus kieruje do młodego człowieka?
Na końcu drogi na plakacie po prawej stronie rysujemy krzyż i wpisujemy słowo:
„WSTAŃ!”
• Co to wezwanie może znaczyć dziś w Twoim życiu?
Posłuchajcie jak na wezwanie Chrystusa odpowiedział Papież:
Również i ja, podobnie jak wy (...) lubiłem uprawiać sport, jeździć na nartach, czytać.
Uczyłem się i pracowałem. Miałem pragnienia i troski. W tamtych latach tak dziś odległych,
w czasach, w których moja ziemia ojczysta była zraniona wojną a później reżymem
totalitarnym, szukałem sensu, aby nadać go swojemu życiu. Znalazłem go w pójściu za Panem
Jezusem.
• Jak Ojciec Święty odpowiedział na wezwanie Pana Jezusa?
• W jaki sposób ty możesz pójść za Jezusem?
• Czy zastanawiałeś się już nad swoim powołaniem, to znaczy nad planem, jaki od
zawsze Bóg w swej miłości przeznaczył dla Ciebie?

Działać
Posłuchajmy znów Papieża, który wskazuje nam drogi odpowiedzi na Chrystusowe
wezwanie.
Młodzież w grupach odczytuje fragment przemówienia Ojca Św. Następnie na karteczkach
samoprzylepnych swoimi słowami jak najprościej charakteryzuje drogę powołania:
Grupa I:
I będziesz mógł założyć rodzinę, opartą na małżeństwie jako umowie miłości między
mężczyzną a kobietą, którzy się zobowiązują do wspólnoty życia trwałego i wiernego.
Będziesz mógł potwierdzić swym osobistym świadectwem, że mimo wszelkich trudności i

przeszkód możliwe jest przeżycie w pełni małżeństwa chrześcijańskiego jako doświadczenia
pełnego sensu i jako „dobrej nowiny” dla wszystkich rodzin.
Grupa II
Będziesz mógł zostać, jeżeli takie jest twoje powołanie, kapłanem, zakonnikiem lub
będziesz mogła zostać zakonnicą, oddając niepodzielonym sercem swoje życie Chrystusowi i
Kościołowi i stając się w ten sposób znakiem pełnej miłości obecności Boga w świecie
dzisiejszym. Będziesz mógł być, jak tyle osób przed tobą, nieustraszonym i niezmordowanym
apostołem, czuwającym na modlitwie, radosnym i serdecznym w służbie dla wspólnoty. Tak,
również ty będziesz mógł być jednym z nich! Wiem dobrze, że w obliczu takiej propozycji
odczuwasz wahania. Ale mówię ci: Nie bój się! Bóg nie da się pokonać w wielkoduszności!
Grupa III:
„Wyrusz w drogę!”. Nie zadawalaj się dyskutowaniem; nie czekaj, aby zrobić coś
dobrego, na okazje, które może nigdy się nie pojawią. Już nadszedł czas działania!
Na początku tego trzeciego tysiąclecia wy, młodzi, jesteście powołani do głoszenia orędzia
Ewangelii świadectwem życia. Kościół potrzebuje waszej energii, waszego entuzjazmu,
waszych młodzieńczych ideałów, aby Ewangelia mogła przenikać w tkankę społeczeństwa i
wzbudzać cywilizację prawdziwej sprawiedliwości i miłości (...). Dziś bardziej niż
kiedykolwiek przedtem w świecie często bez światła i bez odwagi szlachetnych ideałów, nie
ma czasu, aby wstydzić się Ewangelii. Jest to raczej czas głoszenia jej (...).
Uczestnicy prezentują swoją pracę i przylepiają swoje karteczki na zarysie dróg
odchodzących od krzyża.
Animator podsumowuje spotkanie: Spójrzmy jeszcze raz na nasz plakat.
Charakteryzowaliśmy na nim smutny orszak żałobny ludzi żyjących bez Boga, wątpiących w
Jego miłość, szukających sensu swojego życia w świecie konsumpcji. Tym ludziom i
każdemu z nas wychodzi naprzeciw Chrystus, mówiąc: „Wstań!” I składa w twoim sercu
powołanie: czy to bycia w rodzinie, czy stania się szczególnym Jego sługą w Kościele, a
przede wszystkim to, które winien realizować każdy chrześcijanin - powołanie do głoszenia
orędzia Ewangelii świadectwem życia. Jeżeli odkryjemy drogi naszego powołania i z
Chrystusem będziemy je realizować, będziemy budowniczymi nowej cywilizacji, cywilizacji
miłości na progu trzeciego tysiąclecia.
Na dole plakatu zapisujemy słowa : „CYWILIZACJA MIŁOŚCI”.
• W jaki sposób już teraz możesz realizować swoje powołanie i budować cywilizację
miłości?
Propozycja plakatu:

„WSTAŃ!”

CYWILIZACJA MIŁOŚCI
Na zakończenie słowa Papieża:
Po prawie sześćdziesięciu latach kapłaństwa cieszę się, że składam tutaj, przed wami,
moje świadectwo: jak to pięknie działać od początku do końca dla sprawy Królestwa Bożego!
Wyruszcie w drogę! Pan idzie razem z wami. Miejcie w rękach Krzyż Chrystusa. Na
ustach słowa Życia. W sercu zbawczą łaskę Pana Zmartwychwstałego! To Chrystus do was
mówi! Wysłuchajcie Go!
Modlitwa pieśnią:
Barka
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim
By łowić serca słów Bożych prawdą
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś
Twoje usta dziś wyrzekły me imię
Swoją barkę pozostawiam na brzegu
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
2. Jestem ubogim człowiekiem
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą i samotności. Ref...
3. Ty potrzebujesz mych dłoni
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu i samotności. Ref...
4. Dziś wyruszymy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią i Słowem Życia Ref ...
W domu podejmę modlitwę o rozpoznanie drogi mojego powołania.
•

Spotkanie opracowano na podstawie przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II
do młodzieży w Bernie 5 czerwca 2004 r.

