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Weekend Ewangelizacyjny dla bierzmowanych 

OŻARÓW MAZOWIECKI, 14-16.05.2010. 

Ul. Zamoyskiego 19. 
 

- propozycja skupienia przygotowana przez DDE w 

Warszawie  

 
 

 

 

Wstęp:  

 

Pomysł na opracowanie Weekendu Ewangelizacyjnego (WE), powstał jako propozycja 

intensywnego skupienia dla grup przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

Obecnie wiele wspólnot korzysta w tej przestrzeni z kursów Szkół Nowej Ewangelizacji (Filip, 

Nowe Życie) opierających się na sześciopunktowym kerygmacie – lub wypracowuje autorskie 

skupienia. W Ruchu Światło-Życie kilka lat temu została wypracowana przez ks. Marka Sędka, 

propozycja 5-dniowych rekolekcji pod nazwą Oaza Ewangelizacji (OE). Propozycja opiera się na 

prezentacji treści ewangelizacyjnych na podstawie perykop ewangelicznych z Ewangelii wg św. 

Jana, które towarzyszyły katechumenom w bezpośrednim przygotowaniu do chrztu. Taki też 

schemat ewangelizacji proponował ks. Franciszek Blachnicki. Dziś te perykopy ewangeliczne 

wracają w poszczególne niedziele Wielkiego Postu roku A. Są to: Nikodem, Samarytanka, 

Jawnogrzesznica, Dobry Pasterz oraz dodatkowo uzdrowienie chromego. W programie OE każdej 

perykopie poświęcony jest poszczególny dzień rekolekcji. Dodatkowo bardzo dobrą propozycją tej 

oazy jest popołudniowe dzielenie w grupie oraz spacer (w WE z tego musieliśmy zrezygnować). 

OE w formacji Ruchu Światło-Życie znajduje swoje miejsce jako rekolekcje ewangelizacyjne 

(przeżywane często w czasie ferii zimowych) przed Oazą Nowego Życia pierwszego stopnia. 

Więcej na ten temat można przeczytać w konspekcie OE oraz podręczniku „Rekolekcje 

ewangelizacyjne”. 

Nasza propozycja weekendowego skupienia nie jest „zamiast” OE, bo więcej czasu daje 

większe możliwości przeżycia treści. Postaraliśmy się jedynie wybrać charakterystyczne (ważne, 

mocne) elementy będące w służbie orędzia ewangelizacyjnego. Naturalną propozycją po skupieniu, 

jest udział w wakacyjnych rekolekcjach oazowych (ONŻ I ST). 

Dlatego bezpośrednim źródłem spotkań, konferencji są materiały Oazy Ewangelizacji 

(konspekt, notatnik, lekcjonarz). Poniżej Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie 

archidiecezji warszawskiej prezentuje projekt weekendowego skupienia ewangelizacyjnego do 

wykorzystania w przygotowaniu grup młodzieży do sakramentu bierzmowania. Uwagi przy 

poszczególnych punktach programu są wynikiem dyskusji wewnątrz DDE. Metody, obrazy, środki 

są propozycją wypraktykowaną podczas rekolekcji ewangelizacyjnych (adwentowych i 

wielkopostnych) prowadzonych i współprowadzonych przez DDE w ciągu ostatnich dwóch lat.   

 

Niech Jezus będzie uwielbiony! 

 

Ks. Tomasz Moch, moderator DDE 
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Plan dnia 

 

 

 

 
PIĄTEK – 15.05.2010 

 

19:30 Kolacja 

20:15 Konferencja – (Nikodem)  

21:00 Spotkanie w grupach  

21:45 Modlitwa wieczorna  

22:15 Spotkanie Animatorów 

 

 

SOBOTA – 16.05.2010 

 

8:00 Nauka Śpiewu 

8:15 Modlitwa poranna (Samarytanka)  

8:45 Śniadanie 

9:45 Spotkanie w grupach 

11:00 Warsztaty Kerygmatyczne (wizualizacja). 

12:15 Przygotowanie do Eucharystii  

12:30 EUCHARYSTIA (Samarytanka) 

14:00 Obiad 

 Czas wolny [piłka, sklep, filmik, …] 

 

15:30 Konferencja – Chromy  

17:00 Spotkanie w grupach (co mnie zniewala) 

18:00 Kolacja 

19:00 Pogodny Wieczór 

20:15 Konferencja (Jawnogrzesznica) - wprowadzająca do modlitwy  

20:30 Modlitwa wieczorna  

21:00 Apel i spać 

21:30 Spotkanie Animatorów 

 

 

NIEDZIELA  – 17.05.2010 

 

8:00 Modlitwa poranna (Dobry Pasterz)  

8:30 Śniadanie 

9:15 Konferencja: Czym jest wspólnota? 

9:30 Spotkanie w grupach 

10:45 Przygotowanie do Eucharystii 

11:00 Eucharystia 
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Plan skupienia z uwagami. 

 

 
PIĄTEK – 15.05.2010 

 

19:30 Kolacja 

20:15 Konferencja – (Nikodem)  

 

Odczytanie Ewangelii: J 3, 1-18 (LOE str. 7) 

- kojarzy mi się z tematem piosenka Czarnych Fasolek - o powołaniu, z tekstem w refrenie 

"co mam robić, żeby prostą radość zdobyć?"; historia człowieka, który różne rzeczy w życiu 

robił, odnosił sukcesy, ale nie czuł się spełniony; 

- ukazanie człowieka poszukującego sensu życia, tego kim jest. Pomocą może być homilia z 

OE str. 23-26; szczególnie w odniesieniu do prawdy o Bożej Miłości (p.9 i 10)  

- może być przedstawienie "współczesnego" Nikodema (lub nawet kilku Nikodemów) - 

prosi się jednego z animatorów na środek i mówi: Oto Nikodem. Ma tyle lat, taka rodzinę, 

pracę, ...; być może pomocne będą tu - jeśliby przedstawiać Nikodema - notatki z 

przygotowań pantomimy (załączone na końcu). Warto wyakcentować współczesne obrazy 

wysokiej pozycji: netbook, komórka – ale nacisk kładziemy na postawę poszukiwania. 

 

Filmik „Ojciec”. 

 

* Pytanie: Oczy – jak patrzysz? – filmik „Otwórz oczy – nie daj sobą manipulować”. 

* Przedstawianie animatorów w stylu „ja Nikodem [przychodzę do Jezusa] studiuję to i to 

…” – podsumowuje prowadzący 

 

21:00 Spotkanie w grupach 1 

 

Na początku ważne jest wprowadzenie w metodę dzielenia (zaufanie, otwartość, zasady 

małej grupy, to czym grupa się dzieli pozostaje w grupie). 

- mapa życia, ale z zaznaczeniem ograniczonej liczby miejsc, np. 5 najważniejszych; 

przeczytać historię Bruno Ferrero, ale jednocześnie dać każdej osobie kartkę z tekstem – bo 

zmęczonym łatwiej będzie się skupić, a dodatkowo wiele osób ma lepiej rozwiniętą pamięć 

wzrokową; 

omówienie mapy – można połączyć z przedstawieniem się każdej z osób; 

- Czy potrafię dostrzec w moim życiu czas „niesienia mnie w ramionach” przez Boga? 

rozdać cytaty z Pisma św. i – jeśli starczy czasu – rozmowa o doświadczeniu Bożego 

prowadzenia mnie w życiu) 

 

do przygotowania wcześniej: ksero tekstu opowiadania i karteczki z fragmentami z Pisma 

św. 

 

+ Rozdajemy małe karteczki na których mogą napisać, za co Bogu dziękują. W czasie 

modlitwy mogą te karteczki symbolicznie złożyć przed wizerunkiem Jezusa (mogą też 

złożyć mapy życia, jako znak (akt) powierzenia tej przestrzeni Jezusowi (szczególnie jeśli 

jest jakieś trudne doświadczenie). Złożenie map można przenieść na jakiś inny moment w 

dniu następnym lub tylko zaprosić, aby w czasie modlitwy (w chwili ciszy) dokonali takiego 

                                                 
1
  Spotkanie OE (Oaza Ewangelizacji) s. 20 
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aktu zawierzenia (Jezu ufam Tobie, jesteś Panem mojej historii życia) .  

 

21:45 Modlitwa wieczorna  ( max 30 minut) 2 {na rozpoczęcie filmik „ślady na piasku”} 

 

- dziękczynienie za dar życia i za wszystko, co Bóg mi dał i daje – przepełnione 

wdzięcznością spojrzenie na życie; modlitwa dynamiczna, dużo śpiewu – ze względu na 

możliwość zmęczenia i późną porę.  

 

Można skorzystać z Psalmu 63, 2-9 (przy wyjściu rozdanie karteczek) 

 

22:15 Spotkanie Animatorów 

 

 

SOBOTA – 16.05.2010 

 

8:00 Nauka Śpiewu 

8:15 Modlitwa poranna (Samarytanka) – {na modlitwie moment złożenia karteczek} 

 

Odczytanie Ewangelii: J 4, 5-15.19b-26.39a.40-42 (LOE str. 10-11)  

- modlitwa w rodzaju: „staję przed Tobą Panie taka, jaka naprawdę jestem – nie udaję kogoś 

innego przed Tobą i przede mną samą, bo wiem, że mnie i tak przyjmiesz”; modlitwa 

zaufania. 

- Na kartkach do wykorzystania w czasie modlitwy (lub na jej zakończenie):  Ps 139,1-

18.23-24 (Przenikasz i znasz mnie Panie)3. Propozycja, aby podkreślili zdanie ważne dla 

nich. Możliwe jest również wykorzystanie „dzielenia Słowem” (zależy to od grupy), czyli 

każdy głośno może wypowiedzieć zdanie (słowo) ważne dla nich. 

 

8:45 Śniadanie 4 

9:45 Spotkanie w grupach (+dzielenie) 5 

 

(dzielenie się przeżyciami z piątkowej części WE i modlitwy porannej; 

rozdać gotowe kartki z opisanymi kręgami bliskości/otwartości; skrócenie listy pytań z 10 

do 8; dzielenie się obrazem siebie powstałym z uzupełnionego schematu; 

czym jest dla mnie przyjaźń? 

- Czy Bóg jest moim Przyjacielem? Czy moja modlitwa jest rozmowa z Bogiem o moich 

najgłębszych pragnieniach oraz intymnych doznaniach i odczuciach?) 

 

Do przygotowania: kartki z opisanymi kręgami bliskości/otwartości. 

 

11:00 Warsztaty6 Kerygmatyczne (wizualizacja)7 – propozycje. 

 

                                                 
2
  Trzeba pomyśleć o czymś co ich nie zanudzi - na spotkaniu mogliby na kartkach napisać np. za co chcą Bogu 

podziękować w ich dotychczasowym życiu, a potem to wykorzystać na modlitwie, zachęcając do przeczytania. Myślę, 

że tu warto byłoby usłyszeć 2 "animatorskie" świadectwa o doświadczeniu "nowego życia", o Bożym prowadzeniu. 
3
  OE str. 30-31. 

4
  Ewentualnie można zamienić kolejnością z warsztatami . 

5
  Spotkanie OE str. 33 plus do wyboru pytania z dzielenia ze str. 39. 

6
  Przestrzeń warsztatowa () 

7
  Na zakończenie scenka (str. 46) plus ew. świadectwo animatora o doświadczeniu miłosierdzia Bożego i przebaczenia 

grzechów (ew. doświadczenie Bożego prowadzenia) 
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 Mój osobisty list od Boga: Ułożyć swój osobisty list od kochającego Ojca powstały 

z połączenia zdań z Biblii (np. przygotowane na paseczkach) i sklejenie w jeden 

(może na podstawie Listu Miłosnego). 

 Przejście przez tor przeszkód: Jednej osobie z grupy zawiązujemy oczy. Ma ona 

przejść bezpiecznie przez przygotowany labirynt, kierując się poleceniami grupy – 

dynamika pokazuje ważność wsłuchania się w tych, którzy nam dobrze radzą. Jezus 

swoim głosem mnie prowadzi, bo często jestem „duchowo ślepy”. 1/ wszyscy 

krzyczą; 2/ 5 osób prowadzi, 3/ jedna osoba prowadzi, 4/ jedna osoba prowadzi za 

rękę. 

 Identyfikator – Napisać swoje pozytywy zaczynające się od poszczególnych liter 

swojego imienia.  

 Moje najlepsze JA – na kartce wypisać pięć cech w dwóch kolumnach (JA jako 

osoba) (JA  jako osoba w grupie). 

 Co mogę dać z siebie – każdy rysuje latawiec, torebka śniadaniówka do niej zbieram 

co mam w sobie a co mogę dać . 

 

12:15 Przygotowanie do Eucharystii  

12:30 EUCHARYSTIA (Samarytanka) – Liturgia OE str. 35. 

14:00 Obiad 

 Czas wolny [piłka, sklep, filmik, …] 

 

15:30 Konferencja – Chromy (Można wpleść fragment filmu „Opowieść o Zbawicielu” z 

wprowadzeniem). Co mnie ogranicza? „Nie mam człowieka – Bóg daje nam pomoc.  

 Film: „Bez rąk, bez nóg, ale nie bez wiary - Nick Vujicic”. 

 Filmik: onetimeblind - The Stool (krzesło). 

 Obraz: PILOT TV (wielość propozycji, jak mi nie odpowiada to “pstryk” I zmieniam kanał) 

 

Animacja : Rzeźba  

 

17:00 Spotkanie w grupach (co mnie zniewala) 8 

 

(rozdać kartki z trzema rodzajami ludzi, omówić je wraz z przeczytaniem fragmentów z 

Pisma św., stanięcie ze sobą „twarzą w twarz” – jakim jestem człowiekiem? Każdy z 

uczestników rysuje obraz siebie – rozdajemy im czyste kartki; omówienie wobec grupy) 

 

Akcentujemy swoje „plusy”. Przy obrazie siebie, może zaproponować wypisania pięć 

swoich pozytywów i pięć negatywów (albo tylko trzy negatywy). Można przygotować wzór 

z wykropkowaniem.  

 

Na koniec spotkania można rozdać przygotowaną karteczkę do wyrzeczenia się bożka z 

tekstem: „wyrzekam się …” 

 

Do przygotowania: kartki z opisanymi trzema rodzajami ludzi i zamieszczonymi tam 

fragmentami z Pisma św. oraz czyste kartki 

 

18:00 Kolacja 

19:00 Pogodny Wieczór 

 

(dobrze, gdyby ten czas relaksował, ale nie rozbijał w przeżywaniu rekolekcji; poza tym jest 

                                                 
8
  Spotkanie OE str. 64 plus dzielenie ze str. 71 (pytanie 3). 
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to tuż przed spowiedzią…; może zabawa w zestaw pytań: 

rozdać kartki podzielone na 12 okienek; w każdym okienku 1 pytanie typu tak/nie; 

podchodzimy do 1 osoby i zdajemy jej pytanie; jeśli odpowie „tak” wpisujemy w okienko z 

danym pytaniem jej imię i podchodzimy do kolejnej osoby; jeśli odpowie „nie” idziemy do 

kolejnej osoby; chodzi o to, by 1 osobie nie zadawać za 1 razem więcej niż 1 pytania; 

wygrywa osoba, która pierwsza uzyska pozytywna odpowiedzi na wszystkie pytania; potem 

– w podsumowaniu można pytać uczestników: kogo wpisaliście przy pytaniu nr 1… itp. – 

jakie pytania i jakie wnioski – zależy od prowadzącego; zabawa ma na celu lepsze poznanie 

się; może też pomóc w lepszym uświadomieniu sobie treści z dnia – jeśli przygotujemy 

odpowiednie pytania – ja nad nimi pomyślę…) 

 

Może jakiś taniec np. belgijski :) 

 

20:15 Konferencja (Jawnogrzesznica) wprowadzająca do modlitwy  

 

(parę myśli, które przychodzą mi do głowy w związku z tematem: 

Bóg nie potępia nas za każdy nasz grzech, ale wzywa do poprawy… dobro rodzi dobro, zło 

– zło; popełniam grzech, ale Bóg wychowuje mnie pozytywnie, tzn. nie potępia na wieki, 

wzywa do nawrócenia ze złej drogi poprzez pozytywną zachętę jaka jest Jego czekanie na 

mnie w sakramencie Pokuty i Pojednania; nie jest na mnie zły, ale przepełniony radością, 

gdy do Niego wracam; nie stroi fochów i nie dąsa się przez następnych kilka dni, ale stale 

jest tak samo obecny przy mnie i stale tak samo się mną cieszy – to mnie motywuje, by się 

starać być lepszą – bo jest Osoba, która we mnie „wierzy”, która powtarza: „uwierz tylko, że 

dobro jest możliwe i przemiana jest możliwa a uda ci się, uda! Ja w to wierzę, a więc uwierz 

i ty, bo cię kocham i przebaczam ci!”; i Bóg patrzy w ten sposób nie tylko na mnie, ale i na 

ludzi wokół mnie – skoro więc On ich nie potępia, to jakie prawo miałabym ja, by ich 

rozliczać?  I w imię czego – przecież sama nie jestem święta i moje życie jest łaską Boga… 

poza tym mogę stosować Jego „pozytywną taktykę”, by pomóc innym stawać się lepszymi -

> teraz czas pojednania z Bogiem i modlitwy za tych, którzy mają trudność w pojednaniu się 

z Nim…) 

 

20:30 Modlitwa wieczorna (wyrzeczenie się bożków9, Modlitwa Uwielbienia i Adoracja 

Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi). 

- Przygotować metalową miskę do spalenia kartek. Każdy podchodząc wrzuca kartkę do 

miski, zabierając jednocześnie obrazek z Jezusem (z modlitwą zawierzenia).  

- W czasie Adoracji modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne (na kartce).   

21:00 Apel i spać 

21:30 Spotkanie Animatorów 

 

 

NIEDZIELA  – 17.05.2010 

 

8:00 Modlitwa poranna (Dobry Pasterz)  

 

Odczytanie Ewangelii: J 10, 11-18. (LOE str. 20) 

(dziękczynienie i uwielbienie; za dar pojednania, za dar życia/odnowienia życia w Bogu) 

 

Na kartkach do wykorzystania w czasie modlitwy:  Ps 91 10. Propozycja, aby podkreślili 

                                                 
9
  OE Str. 72 

10
  OE str. 75-76. 
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zdanie ważne dla nich. Możliwość podzielnia się Słowem.  

 

 

8:30 Śniadanie 

9:15 Czym jest wspólnota? (konferencja)  

 

(wizualizacja: scenka z animatorami i 2 uczestnikami: jeden uczestnik stoi w kręgu, który 

tworzą animatorzy; drugi uczestnik próbuje przebić się przez ścianę z animatorów; we 

wspólnocie łatwiej się obronić – wspólnota wspiera, pomaga trwać przy Bogu, walczy, gdy 

dzieje się coś złego…; albo kilka/kilkanaście palących się wokół paschału (większej od 

pozostałych świec) świec – co łatwiej zagasić pojedynczą świecę, czy jedną z grupy 

palących się świec; nawet gdy zgasimy jedną, można ja zaraz odpalić od paschału albo od 

pozostałych świec…) 

 

9:30 Spotkanie w grupach (podsumowujące + wspólnota) 

 

(świadectwo animatora w grupie; pytanie dotyczące przeżywania Mszy św. – o 

doświadczaniu bliskości Jezusa i przyjmowaniu Komunii św. 

 

10:45 Przygotowanie do Eucharystii 

11:00 EUCHARYSTIA (liturgia, czytania z dnia) 

 (po Eucharystii rozdanie „na drogę” fragmentów Pisma Świętego) 

  

- Spotkanie dla chętnych włączenia się we wspólnotę formacyjną 19.05 (środa). 

  

 

 

Przemyślenia na temat wybranych postaci biblijnych wykorzystanych do 

ewangelizacji (wypracowane podczas przygotowań pantomim na rekolekcjach 

ewangelizacyjnych na Przyrynku). 
 

 

NIKODEM 

 

- dosłowne rozumienie Słowa; 

- jest nauczycielem – powinien przybliżać Boga, a naprawdę nie wie, o co chodzi; 

- przychodzi nocą – wstydzi się; 

- przychodzi do tego, którego potępiają faryzeusze; 

- ma wątpliwości o które nie pyta „swoich”, ale Jezusa; 

- racjonalista; 

- lubi ciemność – dobrze czuje się w swoich problemach (bo są mu znane?); 

- zważa na opinie innych (czy mnie nie odrzuca jak wybiorę Jezusa); 

- inny gdy staje przed Jezusem inny w oczach swojej grupy (środowiska) 

- boi się prawdy o sobie; 

- ślepy na miłość Bożą (bo grzech); 

- powtórne narodzenie – odłączenie od doczesności, grzechu – N. tego nie rozumie; chce 

trochę Boga, a trochę „starego człowieka”; 

- niewidoczny Duch Święty, znaki Boże nieoczywiste – N. chce dowodów, nie ufa Bogu; 

nawet jak są znaki może nie ufać (ciągle za mało…); 

- brak Światła w sercu; 



 

 

 

 

8 

- homo videns, cywilizacja obrazkowa 

- człowiek potępia siebie za coś, za co Bóg go nie potępia; człowiek nie może wybaczyć sobie 

czegoś, co Bóg chce mu wybaczyć, co wybacza; 

- w świetle nie da się nic ukryć; 

- Słowo dla współczesnych jest nieżyciowe, odległe; 

- niektórzy, którzy są w Kościele: „po co mi spowiedź” – nie widzą zła w życiu, nie chcą się 

przyznać, nie chcą poznać prawdy o sobie; 

- człowiek nie pozwala sobie na porażki, bo chce czuć się dobrze; 

- życiowa asekuracja; 

- człowiek nie wierzy, że może w ogóle dojść do spotkania ja – Bóg; 

- niewiara, że Bóg w ogóle istnieje; 

- wstyd; 

- niezrozumienie; 

- lęk; 

- dylemat: stracę czy zyskam? 

- złe myślenie o sobie samym, które prowadzi do złego myślenia o ludziach; 

- niewiara, że Bóg może mnie przemienić, uczynić cud w moim życiu; nie jestem tego godny 

– inni może tak, ale nie ja; 

 

 

SAMARYTANKA 

 

- Jezus łamie konwenanse i jest bezpośredni; 

- S. zdziwiona, zaskoczona obecnością J.; 

- S. szuka miłości; 

- pogubiła się w życiu - chce być szczęśliwa, próbuje różnych możliwości; 

- zmęczona; chce zmiany! 

- zmęczeni grzechem pragną Wody Żywej; 

- stereotypy, przypisywanie etykietek ludziom; 

- S. czuje się wykluczona, nieakceptowana; 

- istnieją podziały, kliki w społeczeństwie; 

- dosłownie rozumie Słowo (powierzchniowo), nie zagłębia się; 

- żyje w złudzeniach, idzie na łatwiznę (mężczyzna); 

- zwraca uwagę na różnice ona – Bóg; 

- Bóg pokazuje, co jest wspólne między nami (On – my); 

- nie wie, kim jest Bóg; 

- racjonalistka, praktyczna; 

- odnosi się do tradycji, kultury; 

- spotkanie z Bogiem przemienia jej życie; 

- zna Słowo (zapowiedzi o Mesjaszu) – wiedza jej nie przemienia, spotkanie – tak; 

- nie szuka rozwiązania swoich problemów; 

- Jezus robi pierwszy krok – S. daje odpowiedź; 

- J. zna ją i pokazuje, że dobrze ją zna, że może zaspokoić jej pragnienie; 

- S. odkryła swoje największe pragnienie; 

- Uwierzyła  głosiła to, czego doświadczyła, co widziała; 

- wyrachowana – chciała zaspokoić na zawsze swoje pragnienia; 

- oddawanie Bogu czci – rytuał a nie spotkanie; 

- Duch Święty – nowość; 

- S. – gdy zobaczyła, że J. jest Prorokiem, zaczęła mieć wątpliwości, zaczęła wchodzić w 

głąb; 

- wiara jest łaska, wymaga decyzji człowieka; 
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- S. jest rzeczowa, konkretna; 

- martwimy się o codzienne rzeczy, nie potrafimy bez gadania zaufać Bogu; 

- samotność; 

- wstyd; 

- niezrozumienie; 

- odrzucenie/poczucie odrzucenia (i zgoda na nie); 

- to jak inni na nią patrzą, uznała za prawdziwy obraz siebie. 


