Drodzy Opiekunowie młodzieży!
3 maja o godz. 10.30 w programie Archidiecezjalnych Dni Młodych w Goleniowie
zaplanowano spotkanie w małych grupach – „Czas dzielenia i planowania”.
Chcielibyśmy, aby był to czas refleksji nad słowami, jakie skierował do młodzieży Papież
Franciszek z okazji obchodzonego w Niedzielę Palmową Światowego Dnia Młodzieży.
Prosimy Was, abyście byli animatorami tego spotkania w grupie młodzieży, która
przyjechała z Wami na ADM. Jeżeli jesteście małą grupą (3-4 osoby), możecie połączyć
się z podobną, małą grupą z innej parafii. Sugerujemy, żeby grupa dzielenia nie
przekraczała 10 osób (tak, aby każdy miał możliwość wypowiedzenia się podczas
spotkania).

Jak powinno przebiegać spotkanie w małych grupach?
 W czasie świadectwa (godz. 9.30, kościół pw. św. Jerzego), młodzież zostanie
poinformowana, że kolejnym punktem programu będzie spotkanie w małych grupach –
„Czas dzielenia i planowania”.
 Młodzi spotykają się w grupach, w których przyjechali na ADM (grupy parafialne lub inne
wspólnoty).
 Animatorem i prowadzącym spotkanie jest opiekun grupy, który otrzyma w recepcji ADM
scenariusz spotkania. W przypadku dużych grup animatorami małych grup są także
opiekunowie dodatkowi.
 Każda grupa wybiera sobie dogodne miejsce, najlepiej w pobliżu Stadionu Miejskiego
OSiR, gdzie o godz. 12.00 rozpocznie się Msza Święta. Pamiętajcie o karimatach!
 Czas przeznaczony na spotkanie to ok. 1 godziny (od 10.30 do ok. 11.30).
 Celem tego spotkania jest zapoznanie się z Orędziem Papieża Franciszka do młodych.
 Chcemy również zachęcić młodzież, aby doświadczenie ADM-u chciała kontynuować po
powrocie, w swojej wspólnocie parafialnej. W tym celu trzeba coś zaplanować, podzielić
się pomysłami na przyszłość.
 Opiekunowie otrzymają scenariusz spotkania, który zawiera fragmenty z Orędzia oraz
pytania do dyskusji. Cały tekst Orędzia znajduje się także w Poradniku uczestnika – można
zachęcić młodzież, aby po powrocie do domu wróciła do tego tekstu i go przeczytała.
 W ciągu 3 dni młodzi wysłuchają świadectw wielu różnych osób; w trakcie spotkania
dzielenia mogą dać własne świadectwo tego, co przeżyli na ADM-ie.
 Dziękujemy Wam, Opiekunom, że przyjechaliście z młodzieżą na ADM-y. Prosimy Was,
abyście towarzyszyli swojej młodzieży w czasie dzielenia i planowania.
Organizatorzy ADM Goleniów 2017

OFICJALNA MODLITWA
ŚDM PANAMA 2019

Ojcze miłosierny, Ty nas wzywasz, abyśmy traktowali nasze życie jako drogę zbawienia:
pomóż nam patrzeć na przeszłość z wdzięcznością, przeżywać naszą teraźniejszość
z odwagą i budować naszą przyszłość z nadzieją.
Panie Jezu, Przyjacielu i Bracie, dziękujemy, że patrzysz na nas z miłością. Spraw, abyśmy
słyszeli Twój głos, który rozbrzmiewa w sercu każdego z mocą i światłem Ducha Świętego.
Daj nam łaskę bycia Kościołem w drodze, głoszącym z żywą wiarą i młodym obliczem
radość Ewangelii; Kościołem, który pracuje nad budową społeczeństwa bardziej
sprawiedliwego i braterskiego, jakiego wszyscy pragniemy.
Prosimy Cię za Papieża, za biskupów i wszystkich, którzy wezmą udział w najbliższych
Światowych Dniach Młodzieży w Panamie, a także za wszystkich, którzy się przygotowują,
aby ich przyjąć.
Matko Boża, Patronko Panamy, spraw, abyśmy modlili się i żyli z tą samą hojnością, co Ty:
„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 38).
Amen.

Scenariusz spotkania w małych grupach
„Czas dzielenia i planowania”
1. Po znalezieniu dogodnego miejsca, rozpocznijcie spotkanie od krótkiej modlitwy. Może
to być oficjalna modlitwa ŚDM Panama 2019 (patrz wyżej).
2. Opiekun grupy odczytuje fragmenty z Orędzia Papieża Franciszka, oraz zachęca
młodzież, aby odpowiedziała na przygotowane pytania.
3. Nie musicie odpowiadać na wszystkie pytania! Jeżeli dyskusja nad którymś z pytań się
przedłuży, nie musicie spieszyć się z odpowiedzią na kolejne pytania.
4. Gdy będzie zbliżała się godz. 11.30 Opiekun kończy spotkanie, dziękuje za wszystkie
wypowiedzi i
zaprasza do krótkiej modlitwy (możecie skorzystać z modlitewnika
w Poradniku uczestnika).
Fragmenty Orędzia Papieża Franciszka na XXXII Światowy Dzień Młodzieży 2017 r.
„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49)
„Maryja jest bardzo młoda; to, co zostało jej zwiastowane jest wielkim darem, ale wiąże
się także z bardzo wielkimi wyzwaniami; Pan zapewnił Ją o swojej obecności i swoim
wsparciu, ale w Jej myślach i w sercu wiele rzeczy pozostaje jeszcze niejasnych. Jednak
Maryja nie zamknęła się w domu, nie dała się sparaliżować strachem czy też pychą.
Maryja nie jest typem kobiety, która, by czuć się dobrze, potrzebuje kanapy, gdzie
mogłaby usiąść wygodnie i bezpiecznie. Nie jest młodą kanapową! (por. Przemówienie
podczas czuwania modlitewnego, Kraków, 30 lipca 2016). Jeśli potrzebna jest pomoc dla
jej starszej kuzynki, nie marudzi i natychmiast wyrusza w drogę”.

 Co to znaczy „być młodą kanapową, młodym kanapowym”?
 Jak myślisz, czy łatwiej dziś młodemu człowiekowi być jak Maryja, czy raczej bliżej
mu do „młodego kanapowego”?
„Kiedy Bóg dotyka serca chłopaka czy dziewczyny, to stają się oni zdolni do prawdziwie
wielkich czynów (...). Powiecie mi: „Ależ Ojcze, jestem bardzo ograniczony, jestem
grzesznikiem, co mogę zrobić?”. Kiedy Pan nas wzywa, nie poprzestaje na tym, kim
jesteśmy i co zrobiliśmy. Wręcz przeciwnie, w chwili kiedy nas wzywa, patrzy na to wszystko,
co możemy uczynić, na całą miłość, jaką możemy wyzwolić. Podobnie jak młoda Maryja
możecie sprawić, aby wasze życie stało się narzędziem dla ulepszenia świata. Jezus was
wzywa, abyście pozostawili swój ślad w życiu, ślad, który naznaczyłby historię, waszą
historię i historię wielu osób (...).
Chciałbym zadać wam kilka pytań: w jaki sposób „zapisujecie” w waszej pamięci
wydarzenia, doświadczenia swojego życia? Co robicie z faktami i obrazami wyrytymi
w waszych wspomnieniach? Niektórzy, zwłaszcza zranieni przez okoliczności życiowe,
chcieliby „zresetować” swoją przeszłość, aby skorzystać z prawa do zapomnienia.
Chciałbym wam jednak przypomnieć, że nie ma świętego bez przeszłości, ani grzesznika
bez przyszłości. Perła rodzi się z rany ostrygi! Jezus, ze swoją miłością, może uzdrowić nasze
serca, przekształcając nasze rany w prawdziwe perły. Jak powiedział św. Paweł, Pan
może ukazać swoją moc poprzez nasze słabości (por. 2 Kor 12, 9)”.
 Czy widzisz w swoim życiu działanie Pana Boga?
 Czy możesz podzielić się takim wydarzeniem z Twojego życia, kiedy to namacalnie
doświadczyłeś działania Pana Boga?
 Jaki ślad chciałbyś zostawić w życiu najbliższych Ci osób?
„Jest powiedziane, że Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim
sercu (por. Łk 2,19.51). Ta prosta dziewczyna z Nazaretu swoim przykładem uczy nas
zachowywania pamięci wydarzeń życiowych, ale także ich łączenia, odtwarzając
jedność fragmentów, które razem mogą tworzyć mozaikę. Jak możemy konkretnie się
w tym ćwiczyć? Dam wam kilka wskazówek.
Pod koniec każdego dnia możemy zatrzymać się na kilka minut, aby sobie
przypomnieć chwile dobre, wyzwania, to, co się udało i to, co się nie udało. W ten sposób
przed Bogiem i samymi sobą możemy wyrazić uczucia wdzięczności, skruchy i zawierzenia,
a jeśli zechcecie, to także zapisując to w zeszycie, prowadząc swego rodzaju duchowy
dziennik (...).
Podstawowe znaczenie dla tego, abyście również wy młodzi mogli śpiewać w pełni
swoje Magnificat i uczynić z waszego życia dar dla całej ludzkości, ma połączenie
z tradycją historyczną i modlitwą tych, którzy byli przed wami. Stąd znaczenie dobrej
znajomości Biblii, Słowa Bożego, czytania go codziennie, konfrontując je ze swoim życiem,
odczytując codzienne wydarzenia w świetle tego, co Pan mówi do was w Piśmie
Świętym”.
 Nad którą ze wskazówek Papieża chciałbyś popracować po powrocie do domu:
A) codzienny rachunek sumienia;
B) codzienna lektura Pisma świętego;
C) udział w niedzielnej Eucharystii;
D) regularna spowiedź?
 Która z tych praktyk sprawia Ci największą trudność?

„Prawdziwe doświadczenie Kościoła nie jest jak flashmob, w którym ludzie wyznaczają
sobie spotkanie, przeprowadzają krótkotrwałe zdarzenie, a potem każdy idzie w swoją
stronę. Kościół nosi w sobie długą tradycję, która jest przekazywana z pokolenia na
pokolenie, jednocześnie ubogacając się doświadczeniem każdej osoby. Także wasza
historia znajduje swoje miejsce w obrębie historii Kościoła”.
 Jak chciałbyś kontynuować to, co przeżyłeś na Archidiecezjalnych Dniach
Młodych, po powrocie do domu, wspólnoty, w Twojej parafii?
 Jak powinny wyglądać spotkania dla młodzieży w parafii? Jak je przygotować, aby
były interesujące dla młodzieży?
 Jak można zachęcić Twoich kolegów i koleżanki do spotkań młodzieżowych
w parafii? Podziel się swoimi pomysłami...
„A czy wy zdajecie sobie sprawę z niezwykłego źródła bogactwa, jakim jest spotkanie
ludzi młodych i osób w podeszłym wieku? Jak duże znaczenie mają dla was osoby starsze,
wasi dziadkowie? Słusznie dążycie, by „poderwać się do lotu”, niesiecie w waszym sercu
wiele marzeń, ale potrzebujecie mądrości i wizji starszych. Ważne, abyście, szykując się do
lotu, odkryli swoje korzenie i podjęli pałeczkę od osób, które były przed wami. Aby
budować sensowną przyszłość, trzeba znać wydarzenia minione i zająć wobec nich
stanowisko (por. Posynod. adhort. ap. Amoris laetitia, 191. 193). Wy, młodzi macie siłę,
osoby starsze mają pamięć i mądrość. Podobnie jak Maryja wobec Elżbiety patrzcie na
osoby w podeszłym wieku, na waszych dziadków. Powiedzą wam o tym, co rozbudzi
entuzjazm waszej myśli i poruszy wasze serce”.
 W jaki sposób mogę wyrazić wdzięczność i miłość moim dziadkom, gdy wrócę do
domu?
 Jeżeli moi dziadkowie żyją to …
 Jeżeli mój dziadek albo babcia już umarli to …

