POWSTAŃ!

spotkanie NO. 1

Droga przygotowań do ŚDM Lizbona 2023, przygotowana
przez Dyrekcję ds. Duszpasterstwa i Wydarzeń Centralnych
w Lizbonie, proponuje drogę pogłębiania wiary w oparciu o
czasownik "powstać". Czasownik ten jest wspólny dla tematów
orędzi Światowych Dni Młodzieży, które zabiorą nas do
Lizbony:
Tłumaczenie: Aleksandra Zawadzka, Monika Nawrot
Opracowanie graficzne: Monika Nawrot
Konsultacja i opieka duchowa: ks. Marcin Boryń

Cele spotkania:
Zmotywowanie młodych ludzi do duchowego
przygotowania się do ŚDM 2023 w Lizbonie
Zapoznanie się z katechezą
przygotowującą do ŚDM w Lizbonie
rozpoznanie siebie jako adresata Ewangelii
wg św. Łukasza.

POWSTAŃ
I ROZPOCZNIJ SWOJĄ DROGĘ!

POSŁUCHAJ...
Ewangelia wg św. Łukasza (1, 1-4)

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o
zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak
jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli
naocznymi
świadkami
i
sługami
słowa.
Postanowiłem
więc
i
ja
zbadać
dokładnie
wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po
kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać
o
całkowitej
pewności
nauk,
których
ci
udzielono.

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA
XXXV ŚWIATOWY DZIEŃ
MŁODZIEŻY 2020 R.
Najdrożsi młodzi,
w październiku 2018 r., wraz z Synodem Biskupów na
temat „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”,
Kościół podjął proces refleksji nad waszą sytuacją
we
współczesnym
świecie,
nad
waszym
poszukiwaniem sensu i projektu życia, waszą relacją
z Bogiem. W styczniu 2019 roku spotkałem setki
tysięcy waszych rówieśników z całego świata,
zebranych w Panamie na Światowym Dniu Młodzieży.
Wydarzenia tego typu – Synod i ŚDM – wyrażają
zasadniczy wymiar Kościoła: „podążać razem”.
Na tej drodze, za każdym razem, gdy osiągamy
ważny punkt, jesteśmy wezwani przez Boga i przez
samo życie, by zacząć od nowa. Wy, ludzie młodzi,
jesteście w tym biegli! Lubicie podróżować, stawać
przed
miejscami
i
twarzami,
których
nigdy
wcześniej
nie
widzieliście,
przeżyć
nowe
doświadczenia.
Wybrałem
więc
jako
miejsce
docelowe
waszej
następnej
pielgrzymki
międzykontynentalnej, w 2022 roku Lizbonę, stolicę
Portugalii. Stamtąd w piętnastym i szesnastym
wieku liczni młodzi ludzie, w tym wielu misjonarzy,
wyjechali do nieznanych krajów, aby podzielić się
również swoim doświadczeniem Jezusa z innymi
ludami i narodami.

ZAPYTAJ SIEBIE

Czy jestem gotów by wyruszyć?

PLECAK
Do naszych plecaków pakujemy to,
czego potrzebujemy najbardziej. Do
niego wkładamy nasze doświadczenia
nabyte podczas podróży, które stają
się częścią naszego psychicznego i
duchowego bagażu.

Co masz w „plecaku swojego życia”
na początku tej drogi?
Co jest twoją Motywacją do odbycia
pielgrzymki na ŚDM Lizbona 2023?

ZAŁOGA

Jest wsparciem w najtrudniejszych
etapach
drogi
i
walki
z
nieprzewidzianymi wydarzeniami.
Towarzysze podróży są pomocą,
która pozwala nam iść dalej.
Na kogo chcesz liczyć w tej podróży?
Kim są twoi towarzysze podróży?

KRZYŻ
Krzyż wskazuje nam, że pielgrzym
jest kimś, kto wybiera ścieżki.
Ścieżką
chrześcijanina
jest
podążanie za Jezusem do końca,
oddając MU swoje życie.

W jakie prawdy wierzysz?
Jakie przekonania dają Ci siłę by iść?

BIBLIA

Pielgrzymi często zwracają uwagę
na
otoczenie
wokół
nich
oraz
wydarzenia wokół nich i pozwalają
by to wszystko nimi kierowało.
Słowo Boże jest wielkim kompasem
na
ścieżce,
którą
teraz
rozpoczynasz.
Ty
również
zostałeś
pouczony
prawdą naszej wiary.
Przypomnij sobie naukę Jezusa,
które było częścią Twojego życia.
Podziel się tym z innymi.

DZIENNIK PIELGRZYMA
Być pielgrzymem to móc opowiedzieć,
jak minął Twój dzień, na każdym etapie
pielgrzymki.
Na koniec każdego dnia zrób krótki
wpis do dziennika, tworząc w ten
sposób historię swojej pielgrzymki.

PIelgrzymka na Światowe Dni
Młodzieży jest twoją historią
pielgrzymowania.

Młodzieńcze, tobie mówię wstań! (Łk 7, 14)
Ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem
się tobie po to, aby ustanowić cię sługą i
świadkiem tego, co zobaczyłeś, i tego, co ci
objawię. (Dz 26, 16)
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z
pośpiechem w góry do pewnego miasta w
[pokoleniu] Judy (Łk 1, 39)

