A) Przedstawcie się, kończąc zdanie: Mam na
imię……jestem tu, ponieważ…………………
B) Pomyśl o haśle “przygotowania duchowe”.
Zapisz wszystkie skojarzenia, które budzi w tobie
to wyrażenie.
C) Wybierz jedno ze skojarzeń. Spróbuj
powiedzieć, dlaczego właśnie ono przyszło Ci do
głowy.
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Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz
biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby
lepiej dla niego, gdyby kamień młyński
zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż
żeby miał być powodem grzechu jednego z tych
małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój
zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu. I
jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie
i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc:
"Żałuję tego», przebacz mu”. Apostołowie prosili
Pana: „Przymnóż nam wiary”. Pan rzekł:
„Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy,
powiedzielibyście tej morwie: "Wyrwij się z
korzeniem i przesadź się w morze», a byłaby
wam posłuszna”. Łk 17, 1 - 6
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1. Przeczytaj w ciszy kilka razy tekst.
2. Zastanów się, o czym on jest. Spróbuj
nadać mu tytuł, taki, który w jakiś sposób
odnosiłby się do całości fragmentu.
Podziel się swoim pomysłem z innymi.
3. Które zdanie, słowo, fragment poruszają
cię w tym tekście najbardziej? Zapisz je na
kartce.
4. Zastanów się, dlaczego poruszają cię
właśnie te słowa. Przeczytaj je innym,
spróbuj się podzielić, dlaczego właśnie
one są ważne.
5. Weź te słowa ze sobą na osobistą
modlitwę. Pomyśl o nich w kontekście
swojej codzienności - jak mogłyby się na
nią przełożyć. Porozmawiaj o tym z
Panem Jezusem.

1. Przeczytaj w ciszy kilka razy tekst.
2. Zastanów się, o czym on jest. Spróbuj
nadać mu tytuł, taki, który w jakiś sposób
odnosiłby się do całości fragmentu.
Podziel się swoim pomysłem z innymi.
3. Które zdanie, słowo, fragment poruszają
cię w tym tekście najbardziej? Zapisz je na
kartce.
4. Zastanów się, dlaczego poruszają cię
właśnie te słowa. Przeczytaj je innym,
spróbuj się podzielić, dlaczego właśnie
one są ważne.
5. Weź te słowa ze sobą na osobistą
modlitwę. Pomyśl o nich w kontekście
swojej codzienności - jak mogłyby się na
nią przełożyć. Porozmawiaj o tym z
Panem Jezusem.

1. Przeczytaj w ciszy kilka razy tekst.
2. Zastanów się, o czym on jest. Spróbuj
nadać mu tytuł, taki, który w jakiś sposób
odnosiłby się do całości fragmentu.
Podziel się swoim pomysłem z innymi.
3. Które zdanie, słowo, fragment poruszają
cię w tym tekście najbardziej? Zapisz je na
kartce.
4. Zastanów się, dlaczego poruszają cię
właśnie te słowa. Przeczytaj je innym,
spróbuj się podzielić, dlaczego właśnie
one są ważne.
5. Weź te słowa ze sobą na osobistą
modlitwę. Pomyśl o nich w kontekście
swojej codzienności - jak mogłyby się na
nią przełożyć. Porozmawiaj o tym z
Panem Jezusem.

1. Przeczytaj w ciszy kilka razy tekst.
2. Zastanów się, o czym on jest. Spróbuj
nadać mu tytuł, taki, który w jakiś sposób
odnosiłby się do całości fragmentu.
Podziel się swoim pomysłem z innymi.
3. Które zdanie, słowo, fragment poruszają
cię w tym tekście najbardziej? Zapisz je na
kartce.
4. Zastanów się, dlaczego poruszają cię
właśnie te słowa. Przeczytaj je innym,
spróbuj się podzielić, dlaczego właśnie
one są ważne.
5. Weź te słowa ze sobą na osobistą
modlitwę. Pomyśl o nich w kontekście
swojej codzienności - jak mogłyby się na
nią przełożyć. Porozmawiaj o tym z
Panem Jezusem.

