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Przewodnik

MODLITWA

BIBLIA

Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment 
Pisma Świętego.

Chwila ciszy.

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło? 

STUDIUM 

1. Przeczytajcie tekst YOUCAT zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości na głos.

2. Trzy minuty ciszy.

3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie, które
szczególnie zwróciło jej uwagę, nie komentując go.

4. Następnie krótko wyjaśnia, dlaczego wybrała to
słowo/zdanie (np. z powodu napływających
wspomnień).

Panie nasz i Boże nasz!
Ty jesteś światłością. 
W Tobie nie ma żadnej ciemności. 
Rozpal swoją światłość także w nas. 
O Panie, dotknij naszych serc. 
Rozwiej nasze wątpliwości. Rozjaśnij nasze myśli!
Amen.

WYZWANIE

Przedysktujcie także swoje własne pytania 
na ten temat!

Wskazówka: Poświęćcie pięć minut na zapisanie 
tego, co chcielibyście zapamiętać.

DYSKUSJA

Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie 
zastosować w czasie waszych spotkań. Możecie je 
także zastąpić innymi zadaniami, bardziej dopasowa-
nymi do okoliczności lub po prostu lepszymi.  Wyślijcie 
swoje propozycje na adres feedback@youcat.org 
– chętnie je poznamy.

#YOUCATChallenge: Podzielcie się swoimi 
spostrzeżeniami i doświadczeniami 
na Facebooku lub Instagramie.

www.youcat.org/pl

Mk 9, 22-24 

Pewien ojciec powiedział do Jezusa: „Jeśli możesz coś uczynić, 
zlituj się nad nami i pomóż nam!”. Jezus powiedział do niego: 
„«Jeśli możesz?». Dla wierzącego wszystko jest możliwe”. Natych-
miast ojciec krzyknął: „Wierzę, uzdrów mnie z mojej niewiary!”.

Wierzyć – jak to jest?

Kto wierzy, poszukuje osobistego związku z Bogiem i jest gotowy 
uwierzyć Bogu we wszystko, co On o sobie mówi (objawia). [150-152] 

U początku wiary znajduje się często wstrząs lub niepokój. 
Człowiek doświadcza, że widzialny świat i normalny bieg spraw 
nie mogą być wszystkim. Czuje się dotknięty przez tajemnicę. 
Podąża śladami prowadzącymi go do Boga i ma coraz większą 
odwagę, by ufnie zwracać się do Boga i wreszcie dobrowolnie się 
z Nim związać. W Ewangelii Janowej czytamy: „Boga nikt nigdy nie 
widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On nam Go 
objawił” (J 1, 18). Dlatego musimy uwierzyć Jezusowi, Synowi 
Bożemu, gdy chcemy się dowiedzieć, co Bóg chciałby nam 
przekazać. Wierzyć oznacza zatem zgodzić się na Jezusa 
i oprzeć na Nim całe swoje życie.

1. Co znaczy wierzyć w Boga?

2. Co odróżnia osobę wierzącą od niewierzącej?

3. Dlaczego wiara jest bardziej relacją z Bogiem,
a mniej nauką?

4. Jak można wzmocnić swoją wiarę?

Przygotujcie pocztówkę, której przesłaniem będzie dodanie 
komuś niewierzącemu odwagi do tego, aby uwierzył w Boga. 
Podarujcie ją następnie bliskiej wam osobie.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Wasze propozycje zadań: Wasze inspiracje:
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