
KONSPEKT DLA MŁODZIEŻY 

1. Modlitwa na rozpoczęcie 

Panie Jezu, po raz kolejny gromadzisz nas razem. Pragniesz do nas mówić, 
jak przed laty mówiłeś do zgromadzonych tłumów, chcesz nas uczyć jak 
kiedyś swoich uczniów. Prosimy otwieraj nasze serca na te słowa i tę naukę. 
Niech Twój Duch zabiera wszystko to, co nas rozprasza, niech działa w nas 
w czasie tego spotkania, abyśmy byli po nim jeszcze bardziej ubogaceni. 
Amen.


2. Powtórzenie 

Animator nawiązuje do ostatniego spotkania dotyczącego posłania. 


- Czym jest posłanie?

- Jakie postacie biblijne poznaliśmy, które zostały powołane przez Boga do 

jakichś rzeczy?

- Która część mszy przypomina nam o posłaniu?

- Dokąd możemy być posłani?


3. Wprowadzenie 

- Czy byliście kiedyś na sali sądowej?

- Czy widzieliście rozprawę sądową, np. W telewizji? (jeśli uczestnicy 

odpowiedzą nie na pierwsze pytanie)

- Jak wygląda taka rozprawa?

- Jakie osoby występują podczas rozprawy sądowej? (dla dalszej części 

spotkania ważne aby wymienili postać ŚWIADKA)

- Jakie jest zadanie świadka? (przedstawić wersję wydarzeń, których był 

świadkiem, wydać opinię jako ekspert w danej dziedzinie, zaświadczyć o 
winie lub niewinności oskarżonego)


Jak wiecie z różnych filmów czy historii rola świadka jest czasem bardzo 
ważna, gdyż jedno jego słowo bądź zdanie może zmienić czasem przebieg 
rozprawy. Słowa świadka mogą kogo uniewinnić albo oskarżyć


4. Posłani do najbliższego świata 

Ostatnio mówiliśmy o posłaniu, o tym, że jesteśmy posłani przez Jezusa do 
różnych miejsc i zadań. Można powiedzieć inaczej, że jesteśmy jego 
świadkami wszędzie tam, gdzie nas pośle. Ale co to znaczy być świadkiem 
Chrystusa, o czym i gdzie mamy o nim świadczyć?




Pierwszym miejscem, gdzie Bóg nas posyła jest nasza rodzina, nasz dom.


Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z 
człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, 
wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, 
bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie 
wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój 
zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i 
rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».  

Budowa każdego domu zaczyna się od fundamentów, które muszą być 
porządne, aby dom się nie zawalił. Nasze posłanie do najbliższych to także 
budowanie domu, domu, w którym będzie panował pokój, radość, 
uczciwość, miłość itd. To budowanie to nie tylko zadanie rodziców, ale 
każdego członka rodziny. Fundamentem o którym mowa jest Jezus 
Chrystus. Ważne, aby ten dom budować właśnie na Nim. Dlaczego? Bo jeśli 
budujemy na Nim, to żadne życiowe burze, które dotkną nasz dom, nie będą 
w stanie go zburzyć. Budowanie na fundamencie to przede wszystkim 
uczestnictwo w Eucharystii. Jezus karmi nas swoim Ciałem, abyśmy mieli 
siły do budowania, umacnia nas, kiedy jest ciężko, dodaje siły, cierpliwości, 
wytrwałości.


5. Podsumowanie 

- Jak możesz być świadkiem Chrystusa w swoim domu?


Animator stawia pytanie następnie uczestnicy albo w rozmowie albo za 
pomocą dużego plakatu z narysowanym domem zastanawiają się w jaki 
sposób mogą być świadkami Chrystusa w domu, w rodzinie, w parafii.


Ważne, aby znalazły się wśród tych rzeczy/czynności takie jak modlitwa za 
siebie wzajemnie, wspólne uczestnictwo w Eucharystii, czytanie Pisma 
Świętego np.


6. Modlitwa na zakończenie 

Animator zachęca uczestników, aby w chwili ciszy opowiedzieli Bogu o 
jednej osobie z rodziny, która bardzo potrzebuje modlitwy i aby pomodlili się 
za nią. Następnie kończy modlitwę modlitwą „Pod Twoją obronę”.



