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MODLITWA

Łk 1, 38

Maryja odpowiedziała: „Jestem służebnicą Pana; 
niech mi się stanie według twego słowa”. 
Wtedy odszedł od Niej anioł.

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).

Czego możemy się nauczyć z modlitwy Maryi?

Panie nasz i Boże nasz!
Zanim zdecydowaliśmy się być z Tobą, 
Ty już wcześniej zdecydowałeś się być z nami. 
Pozwól nam, abyśmy tak jak Maryja 
byli całkowicie otwarci na Ciebie 
i z pełną ufnością przyjmowali Twoją wolę.
Amen.

WYZWANIE

Przedysktujcie także swoje własne pytania 
na ten temat!

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

DYSKUSJA
1. Dlaczego Maryja jest zaraz po Jezusie najważniejszym wzorem

do naśladowania dla każdego chrześcijanina?

2. Czy możecie wyobrazić sobie, co by było, gdyby Maryja
powiedziała: „Nie rozumiem, więc się nie zgadzam”?

3. Czy należy modlić się do Maryi, czy przez Maryję do Boga?

4. Czy macie odwagę mówić Bogu zawsze „tak” w waszym życiu?
Kiedy jest to trudne?

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.

Być prawdziwym człowiekiem to być szczerym wobec siebie, 
wobec innych ludzi i wobec Boga.
Pomódlcie się modlitwą „Zdrowaś Maryjo”, 
a potem postarajcie się zapisać swoje osobiste świadectwo życia.  
Podzielcie się nim z innymi, odpowiadając na pytania: 
Co cię ukształtowało? Co cię zraniło? Na czym ci zależy?

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Wasze propozycje zadań: Wasze inspiracje:

Nauczyć się modlić od Maryi znaczy złączyć się z Jej 
„niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1, 38). 
Modlitwa to ostatecznie poświęcenie, 
które otwiera na miłość Bożą. 
Gdy na wzór Maryi mówimy „tak”, 
Bóg ma możliwość wkroczyć w nasze życie. 
[2617-2618, 2622, 2674]
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W jaki sposób 
mówimy Bogu „tak”?
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