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Bierzmowanie. Przewodnik dla katechetów i animatorów.

Drogi _________________,

serdecznie zapraszam Cię na spotkanie, które organizuję w najbliższą 

niedzielę. Dawno się nie widzieliśmy, dlatego bardzo się cieszę, że się 

spotkamy. Mam nadzieję, że w końcu będziesz mieć trochę czasu tylko 

dla mnie. Wiem, że masz mnóstwo zajęć, sporo kolegów i koleżanek, 

z którymi lubisz cho dzić na basen, do kina czy na imprezy. 

U mnie nie jest tak rozrywkowo jak z nimi, ale przecież to ja jestem 

Twoim  najlepszym przyjacielem. Najwierniejszym, jakiego masz! 

Nie spotykamy się dla rozrywki. Jestem zawsze dla Ciebie, 

ile razy tylko do mnie się odezwiesz. Zawsze Cię wysłucham i staram 

Ci się pomóc. Chyba już się przekonałeś, że mogę wszystko. 

Mam nadzieję, że i tym razem mnie nie zawiedziesz i przyjdziesz.

Bardzo na to liczę i już cieszę się na nasze spotkanie.

Twój przyjaciel

Jezus

PS Mam dla Ciebie bardzo ważny prezent!

Więcej w niedzielę!

D   O   B   R   Y

B                Ó                G

S E N T  S T R A I G H T  F R O M  H E A V E N
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Bierzmowanie. Przewodnik dla katechetów i animatorów.

Uprzednio przygotowane wymówki:

Już tydzień temu umówiłem się na spotkanie 
z kolegami w tę niedzielę.

Bardzo chciałbym przyjść, ale po całym 
tygodniu w szkole nie mam na nic siły.  
Ty wiesz, ile nam zadają!

W niedzielę nie mogę, bo chcę pooglądać 
telewizję.

Przecież rozmawiam z Tobą w ciągu tygodnia, 
to po co mam jeszcze przychodzić? Wiesz już 
co u mnie.

Powinieneś zrobić to spotkanie na świeżym 
powietrzu, wtedy bym przyszedł.

Przecież nie tak dawno byłem na spotkaniu 
u Ciebie, to powinno Ci wystarczyć.

Za wcześnie ta impreza. Nie możesz  
jej przesunąć?
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Bierzmowanie. Przewodnik dla katechetów i animatorów.

Ukryty obrazek: Gdzie jest Jezus?
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Bierzmowanie. Przewodnik dla katechetów i animatorów.

Jezus mówi: „Gdyż tam, gdzie dwaj 
lub trzej zbierają się w moje imię,
jestem pośród nich”.

„Następnie wziął chleb, odmówił
modlitwę dziękczynną, połamał
i dał im, mówiąc:
«To jest moje ciało
za was wydane. Czyńcie to
na moją pamiątkę!»”.

Jezus „jest obecny w swoim słowie,
albowiem gdy w Kościele
czyta się Pismo Święte,
wówczas On sam mówi”.

 Mt 18, 20

 Łk 22, 19-20

 Sobór Watykański II
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Bierzmowanie. Przewodnik dla katechetów i animatorów.

Jezus świętuje z uczniami Ostatnią Wieczerzę

Łk 22, 14-20

Co najbardziej zaskoczyło cię w opisie Ostatniej Wieczerzy?

 To, że Jezus cieszył się z tego, że będzie świętował razem z uczniami.
 To, że Jezus wiedział, że będzie cierpiał i umrze.
 To, że Jezus wyraźnie nakazał uczniom powtarzać ten obrzęd na Jego pamiątkę.
 To, że połamany chleb jest Jego ciałem.

 ___________________________________________________________________

Co wydaje ci się szczególne ważne w tym krótkim opisie?

 To, że Jezus cieszył się z tego, że mógł świętować razem z uczniami.
 To, że Jezus wiedział, że będzie cierpiał i umrze.
 To, że Jezus wyraźnie nakazał uczniom powtarzać ów obrzęd na Jego pamiątkę.
 To, że połamany chleb jest Jego ciałem.

 ___________________________________________________________________

Co ten tekst oznacza dla ciebie?

 Jezus cieszy się z tego, że będzie świętował razem ze mną.
 Msza św. była zainicjowana osobiście przez Jezusa („Czyńcie to na moją pamiątkę”).
 Przyjmując Komunię św. mogę być bardzo blisko Jezusa, ponieważ przemieniony chleb 

naprawdę jest Jego ciałem.
 Nic. To wszystko działo się 2000 lat temu i dawno minęło.

 ___________________________________________________________________
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