WiaryGodni – program do pracy
z młodzieżą w klasie 8 - październik
Celebracja – Wspólna modlitwa w kościele
Cel: Doprowadzenie do doświadczenia Bożej Miłości.
Materiały: Sprzęt do wyświetlenia obrazu Boga Ojca (Załącznik 3), paschał, chrzcielnica
(jeżeli jest taka możliwość), „List od Boga” dla osoby prowadzącej (Załącznik 7).

W widocznym miejscu ustawiamy ekran, na którym wyświetlamy obraz Boga Ojca, który
będzie punktem odniesienia w czasie tej modlitwy. Warto, żeby w kościele zadbać o
odpowiedni „klimat” do modlitwy – np. przygasić nieco światła, wyeksponować chrzcielnicę i
paschał itp.
Piosenka
Dobry Boże, stajemy dziś przed Tobą, aby doświadczyć Twojej pięknej Miłości, aby
spotkać się z Tobą i pozwolić Ci się przytulić. Na początku chcemy słuchać, co Ty
masz nam do powiedzenia.
Osoba prowadząca modlitwę, lub osoba przez nią wyznaczona odczytuje list od Boga
(Załącznik 7).
Piosenka
Osoba prowadząca modlitwę, lub osoba przez nią wyznaczona odczytuje fragment Pisma
Świętego:
„Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem
cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię». I
rzekłem: «Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!» Pan zaś
odpowiedział mi: «Nie mów: ‘Jestem młodzieńcem’, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i
będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę” (Jr 1, 4-7).
Czy masz w swoim życiu taką osobę, na którą byś wszystko postawił? Której bez
wahania byś wszystko zostawił? Której zaufałbyś bezgranicznie? Bóg ma taką od
dawna i jest ich bardzo wielu. Ma ciebie…, każdego z was…, na których postawił już
od momentu poczęcia, a w chwili chrztu świętego zanurzył w swojej Miłości.
Chrzest święty to moment, w którym Ty Boże zamieszkałeś w moim sercu, w którym
stałem się Twoim dzieckiem, a Ty moim najlepszym Ojcem. Ty mnie wymarzyłeś i
tak pięknie stworzyłeś nadając mi imię.
W czasie dzisiejszej modlitwy chcemy wszyscy razem powrócić do tamtego
momentu. Chcemy odnowić nasze chrzcielne przyrzeczenia, by na nowo przyjąć

Twoją Miłość, którą chcesz nas otaczać. Bez względu na to, czy widzimy Cię teraz w
swoim życiu, czy nie, chcemy dać się Tobie przytulić.
Piosenka
Osoba prowadząca modlitwę, lub osoba przez nią wyznaczona przypomina, co odpowiadamy
przy poszczególnych fragmentach. Ważne jest, aby podkreślić pełną wolność uczestników.
K: Wpatrzeni w światło Chrystusa, by w sposób pełny i świadomy, poprzez
szczególne oddanie się Niepokalanej, szerzyć królestwo Chrystusowe, odnawiając
teraz przymierze chrztu świętego, wspomnijmy na wiarę i miłość, którą
otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a którą nasi rodzice i chrzestni wyznali razem z
Kościołem w dniu naszego chrztu.
A zatem pytam każdego z Was:
K: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
W: Wierzę.
K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, Pana naszego,
narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z
martwych i zasiada po prawicy Ojca?
W: Wierzę.
K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie
świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
W: Wierzę.
K: Wyznajcie teraz, że chcecie praktykować przymierze chrzcielne w waszym
codziennym życiu.
Pytam zatem każdego z was:
K: Czy chcesz z całych sił dążyć do świętości, do której zostałeś powołany łaską
chrztu świętego?
W: Chcę.
K: Czy chcesz z pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boskie i
kościelne, i pogłębiać swoją wiarę?
W: Chcę.

K: Czy chcesz wiernie wypełniać wolę Bożą na drodze życiowego powołania –
kapłańskiego, małżeńskiego, na drodze rad ewangelicznych – które wyrasta z
sakramentu chrztu?
W: Chcę.
K: Czy chcesz dawać godne świadectwo wiary w swoim otoczeniu?
W: Chcę.
K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą
chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
W: Amen.
Piosenka

DYNAMIKA:
W trakcie trwającego uwielbienia zapraszam Cię, JEŻELI CHCESZ pokazać Panu
Bogu, że chcesz doświadczyć Jego Miłości, abyś podszedł do paschału (lub
chrzcielnicy) i powiedział: Boże chcę przyjąć dziś Twoją miłość!
Jr 1, 8-9
Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić» - wyrocznia Pana. I wyciągnąwszy rękę,
dotknął Pan moich ust i rzekł mi: «Oto kładę moje słowa w twoje usta».
Dziękujemy Ci Boże za łaskę chrztu świętego, w którym uzdalniasz nas do tego,
byśmy świadczyli o Tobie naszym braciom i siostrom. Wiesz jednak, że nasza relacja
z Tobą nie zawsze przypomina prawdziwe i szczere więzi, ale niekiedy niestety
więzy, które utrudniają nam relację z Tobą. Chcemy Ci je w czasie tej modlitwy
oddać, byśmy kochali Cię prawdziwą i nieprzymuszaną miłością.
Pomyśl teraz jak wygląda Twoja relacje Bogiem. Czy są to więzi czy więzy. Powiedz
Mu o tym…
Piosenka
Maryja jest tą, która przyjęła do swojego serca Boga, która przyjęła Jego Miłość i
która pomaga nam tę Miłość przyjąć. Jest miesiąc październik, czyli miesiąc, który w
szczególny sposób jest jej poświęcony, dlatego na zakończenie tej modlitwy polećmy
się jej opiece odmawiając dziesiątek różańca.
Osoba prowadząca modlitwę, lub osoba przez nią wyznaczona prowadzi część różańca.
Tajemnica „Chrzest Pana Jezusa w Jordanie”.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

