
zaproszenie



1. Modlitwa KSM-owicza   3 str.

2. Mt 4, 12-23     4 str.

3. Zobaczyć drogę    6 str.

4. Jak odczytać zaproszenia?   7 str.

5. Kto zostaje zaproszony?   8 str.

6. Do czego jesteśmy zaproszeni?  9 str.

7. Kiedy zostaje zaproszony?   10 str.

8. Odpowiedź na zaproszenie  11 str.

9. Modlitwa na zakończenie spotkania 11 str.

10. Materiały dodatkowe:

 Załącznik1    12 str.

 Załącznik2    13 str.

 Załącznik3    14 str.

 Załącznik4    14 str.

 Załącznik5    15 str.



*Czas trwania spotkania- ok. 45 min.

*Na początek spotkania dobrze jest przeprowadzić zabawę integracyjną.

Propozycja w załączniku. (załącznik 1).

 Temat spotkania:
Zaproszenie



 Ojcze wszechmogący i miłosierny Boże, przez Twego 

Syna Jezusa Chrystusa prosimy Cię, obdarz nas Duchem 

Prawdy, Miłości i mocy. Spraw, abyśmy byli wierni Ewangelii, 

Krzyżom, wierze naszych ojców i ideałom Katolickiego Stowa-

rzyszenia Młodzieży. Niech Duch Święty Pocieszyciel wzbudza 

w nas gorliwość apostolska, abyśmy z pokorą i odwagą budo-

wali Królestwo Chrystusowe w sobie, w rodzinach i otoczeniu 

oraz byśmy w życiu społecznym szerzyli cywilizację miłości. 

Niech nas wspomaga orędownictwo i przykład Matki Naj-

świętszej Królowej Polski, św. Stanisław Kostki i Błogosła-

wionej Karoliny Kózkówny. Na Twoja miłość, wezwanie

i Twoje posłanie odpowiadamy: Gotów!

1. Modlitwa KSM-owicza
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Pole działalności

12Gdy [Jezus] posłyszał, że Jan został 
uwięziony, usunął się do Galilei. 
13Opuścił jednak Nazaret, przyszedł
i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na 
pograniczu Zabulona i Neftalego. 14Tak 
miało się spełnić słowo proroka Izaja-
sza: 15Ziemia Zabulona i ziemia Neftale-
go. Droga morska, Zajordanie, Galilea 
pogan! 16Lud, który siedział w ciemno-
ści, ujrzał światło wielkie, i mieszkań-
com cienistej krainy śmierci światło 
wzeszło. 17Odtąd począł Jezus nauczać
i mówić: «Nawracajcie się, albowiem 
bliskie jest królestwo niebieskie».

Powołanie pierwszych uczniów

18Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora 
Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szy-
mona, zwanego Piotrem, i brata jego, 
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; 
byli bowiem rybakami. 19I rzekł do 
nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was 
rybakami ludzi». 20Oni natychmiast zo-
stawili sieci i poszli za Nim. 21A gdy po-
szedł stamtąd dalej, ujrzał innych 
dwóch braci: Jakuba, syna Zebede-
usza, i brata jego, Jana, jak z ojcem 
swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi 
swe sieci. Ich też powołał. 22A oni na-
tychmiast zostawili łódź i ojca i poszli 
za Nim.

Dalsza działalność Jezusa

23I obchodził Jezus całą Galileę, na-
uczając w tamtejszych synagogach, 
głosząc Ewangelię o królestwie
i lecząc wszystkie choroby i wszelkie 
słabości wśród ludu.

2. Mt 4, 12-23
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W jaki sposób Jezus zaprasza uczniów?

Jak reagują uczniowie?

Czy coś Cię zaskoczyło Cię w tym fragmencie Ewangelii?

 Komentarz: Jezus zapraszając uczniów, pokazuje im, że 

jest kimś kto pomaga znaleźć dobrą drogę. Uczniom nato-

miast zapowiada, że będą „rybakami ludzi”, czyli tymi, którzy 

wydobywać będą innych z trudnych i złych sytuacji. Pokazuje 

im, że tak naprawdę człowiek może przyjąć zaproszenie tylko 

wtedy kiedy sam o tym zdecyduje, w wolności. My zaś jako 

Jego uczniowie powinni śmy nieść światło i wsparcie w odna-

lezieniu drogi do Jezusa. Aby w człowieku nastąpiła zmiana, 

musi zostać obdarowany Prawdą i Miłością.

Pytania:
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 • Wyobraź sobie sytuacje w której pewien chłopak za-

prasza dziewczynę do restauracji, na kawę/obiad randkę. Spo-

tkanie to być może zapoczątkuje relacje między tymi osobami. 

Spróbujmy zastanowić się nad poszczególnymi aspektami 

związanymi z zaproszeniem.



 Dyskusję należy pokierować w taki sposób, żeby dojść 

do wniosku, że zaproszenie w relacji z drugą osobą (w relacji

z Bogiem) nie jest zaproszeniem tylko do jednego wydarzenia, 

ale do pewnego procesu. Bóg ma nadzieję że człowiek odpo-

wiadając na Jego zaproszenie w jakiejś jednej, konkretnej sy-

tuacji rozpocznie swoją „przygodę wiary” która zakończy się 

życiem wiecznym. Różne mogą być motywacje takiej decyzji, 

ale zawsze jest to zobaczenie w relacji z Bogiem, w procesie 

formacji, we wspólnocie KSM-u jakiegoś konkretnego dobra, 

niekoniecznie od razu bardzo „wysublimowanego”.

• Dlaczego chłopak zaprosił dziewczynę? Od czego 

zależy ich dalsza relacja? Do czego może ta relacja pro-

wadzić?

3. Zobaczyć drogę
         do której jesteśmy zaproszeni, relacji, pracy, formacji.
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• Jak dziewczyna może odczytać to zaproszenie, jeśli nie 

jest zaproszeniem „wprost”?

• Po co Jezus nas zaprasza? Christus vivit 25 (załącznik 

2). Jak mogę rozpoznać, że zaprasza mnie do szczegól-

nej misji i rozpoznania w sobie dziecięctwa Bożego?

• (Po-wołanie/Zaproszenie, to coś co następuje po woła-

niu Jezusa)

• Zaproszenie podobnie jak powołanie, należy rozeznać, 

przyjąć i rozwijać.

• Do czego może zapraszać nas świat? (negatywne za-

proszenia, nie zawsze jesteśmy zaproszeni do dobrych 

rzeczy)

 W świecie słyszymy wiele głosów zapraszających nas 

do różnych działań, różnych dróg. Jeśli dokładnie wiemy do 

czego Jezus nas zaprasza, to łatwiej wychwycić to zaproszenie 

spomiędzy innych dróg, niekiedy kierujących w zupełnie inną 

stronę. Pan Bóg zaprasza do bliskości ze sobą przez konkret 

życia, przez nasze pragnienia, bliskie osoby, wspólnoty. 

Jednak odczytanie i podjęcie decyzji nie wystarczy, trzeba 

trwać w swojej decyzji, trwać na swojej „drodze” – rozwijać 

swoje powołanie.

4. Jak odczytać zaproszenia?
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 Zaproszenie Pana Boga może być skierowane do poje-

dynczej osoby, ale również do wspólnoty. Jezus w opisach po-

wołań indywidualnie zaprasza konkretnych uczniów, jednak 

buduje z nich wspólnotę, która ma iść tą samą drogą. W taki 

sposób można spojrzeć również na wspólnotę KSMu. Jednak 

należy podkreślić, że KSM to jedna z dróg, jedno z rodzajów za-

proszeń do bliskości z Bogiem. Powołanie np. do Ruchu Świa-

tło-Życie czy innych wspólnot ma taką samą wartość, jeśli 

tylko zostało właściwie rozeznane. Nie możemy ciesząc się 

z naszego zaproszenia, traktować zaproszenia do innych 

miejsc w kościele jako gorsze czy mniej doskonałe. W podob-

ny sposób można popatrzeć na zaproszenie do poszczególnych 

stanów życia w Kościele.

• W jaki sposób Jezus może nas zapraszać? (każda 

wspólnota to inny rodzaj zaproszenia, ale żadna nie 

ma „monopolu” na odpowiedź)

5. Kto zostaje zaproszony?
         z kim jesteśmy zaproszeni (sami, jako wspólnota)?
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 W „historii miłości” nie ma przymusu. Jest dobrowol-

ność, samodzielność w podjęciu decyzji, żeby wejść na drogę 

miłości koniecznie jest przynajmniej minimalne zaufanie jej, 

pragnienie poznania. W taki sposób podjęta decyzja młodego 

człowieka o pójściu za Jezusem jest najlepszym początkiem za-

żyłej i szczerej relacji z Nim. Nawet jeśli został on wychowany 

w atmosferze chrześcijańskiego domu, to musi w pewnym mo-

mencie życia autonomicznie, podjąć decyzję o zaufaniu Bogu, 

o samodzielnym wkroczeniu na „drogę miłości”

• Czy te osoby znały się wcześniej? A może to ich pierw-

sze spotkanie? Czym zaryzykuje przyjmując zaprosze-

nie?

• Zaproszenie do Bycia uczniem Jezusa (Kościół, wspól-

nota).

• Zaproszenie do myślenia, do samodzielności, do wol-

ności w podejmowaniu decyzji

• Zaufanie: Od kogo chętniej przyjmujemy zaproszenie, 

czy chcemy przyjąć zaproszenie od osoby, której nie 

znamy? Czy chcemy ją poznać?

6. Do czego jesteśmy zaproszeni?
         Christus vivit 252 (załącznik 3) – do „historii miłości”
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Czy jestem już zapraszany?

Czy może dopiero czekam na zaproszenie?

Spodziewam się zaproszenia?

A może byłem zapraszany i na to nie odpowiedziałem.

 Każde zaproszenie wymaga decyzji „dziś”. Często 

młodzi ludzie w wielu sferach życia, np. w podjęciu decyzji

o małżeństwie kierują się zasadą „jutro zadecyduję”. Jezus za-

praszając (na drogę wiary, do konkretnej wspólnoty, do stanu 

życia) chce konkretnej odpowiedzi „dziś”.

• Jezus wchodzi w naszą codzienność (dziś, tu i teraz) - 

Ps 95,7 „Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego”

7. Kiedy zostaje zaproszony?

10



• Czy dziewczyna przyjmie zaproszenie, co jeśli nie 

przyjmie?

• Przyjęcie osoby zaproszonej przez wspólnotę (niekie-

dy to wspólnota jest odpowiedzialna przez swoje 

świadectwo lub antyświadectwo, czy ktoś przyjmie 

zaproszenie Jezusa np. do KSM-u, czy nie)

• Jaką drogą idę? Jakie zaproszenia już przyjąłem? Chri-

stus vivit 209 (załącznik 4)

• Czy kierunek w jakim idę jest dobry? Christus vivit 237 

(załącznik 5)

• Czy przyjęcie Chrztu postrzegam jako drogę, na którą 

zaprosił mnie Jezus, która ciągle trwa?

8. Odpowiedź na zaproszenie
         - czy ja przyjmuję zaproszenia Jezusa? (moja decyzja)

9. Modlitwa na zakończenie spotkania
         odśpiewanie hymnu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
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 • „Sałatka owocowa”. Na początku wszyscy siedzą na 

krzesłach w kręgu. Prowadzący stoi wewnątrz kręgu i ma za za-

danie podzielić uczestników na równe grupy, które od tej 

chwili są zbiorami owoców. Następnie prowadzący wymienia 

grupy owoców np. śliwki i jabłka, wtedy osoby przyporządko-

wane do tych nazw owoców muszą szybko zamienić się miej-

scami. Na hasło sałatka owocowa wszyscy zamieniają się 

miejscami (miejsc jest o jedno mniej niż uczestników 

zabawy). Osoba pozostająca bez miejsca siedzącego staje się 

prowadzącym. Zabawę można powtarzać kilkakrotnie. Spraw-

dza się w każdej grupie: zarówno dorosłych, jak i dzieci.

 • „Łańcuch talentów”. Jest to klasyczna zabawa, którą 

zaczynamy pytaniem o talent posiadany przez każdego 

z uczestników. Po takiej wymianie informacji rozdajemy każ-

demu kilka pasków kolorowego papieru i prosimy, aby wypi-

sali jeden talent na jednym pasku. Następnie każdy kolejno 

opowiada o swoich talentach. W trakcie opowiadania łączy je 

taśmą klejącą i przekazuje dalej. Wynikiem zabawy jest długi 

łańcuch talentów jednoczących wszystkich uczestników szko-

lenia. W ten sposób nie tylko ożywiamy osoby, które szkoli-

my, ale też integrujemy grupę.

 • „Wszyscy, którzy...” Polega na tym, że wszyscy uczest-

nicy siadają na krzesłach wokół zaczynającego grę. Liczba 

uczestników standardowo musi być o jeden większa niż krze-

seł. Osoba, która nie ma krzesła wypowiada szereg stwier-

dzeń, np. „Niech wstaną wszyscy, którzy noszą krawaty!”. Na-

stępnie, ci którzy noszą krawaty muszą wstać i poszukać sobie 

nowego krzesła. Zaczynający grę też oczywiście szuka miej-

sca. Ten uczestnik, który został bez swojego miejsca wypo-

wiada kolejne stwierdzenie i tak można bawić się aż do 

skutku...

ZAŁĄCZNIK 1
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ZAŁĄCZNIK 2
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 • „Dżungla”. Podczas zabawy rozdajemy uczestnikom 

karteczki z nazwami zwierząt. Musimy pamiętać, że każde 

zwierzę powinno się powtórzyć dwa razy. Na sygnał prowadzą-

cego wszyscy zaczynają naśladować głosy swoich zwierząt, 

szukając w tym czasie tego samego zwierzęcia. Zabawa jest 

dość śmieszna i pozwala się rozluźnić, a o to przede wszystkim 

chodzi.

 • „Ludzie do ludzi”. Uczestnicy zostajątu podzieleni na 

pary. Jedna osoba pozostaje sama. To ona wydaje kilka pole-

ceń, np.: ręce do rąk – uczestnicy w parach podają sobie ręce; 

stopy do stóp – zwalniają trzymanie za ręce i dotykają się sto-

pami; nosy do nosów – dotykają się nosami; plecy do pleców – 

stają do siebie plecami. Praca w parach trwa do momentu, aż 

osoba prowadząca wydaje polecenie „ludzie do ludzi”. Wtedy 

szybko należy znaleźć sobie nowego partnera. Wówczas pro-

wadzący ma okazję właczyć się do zabawy, a zatem ktoś inny w 

grupie zostaje bez pary, staje się prowadzącym zabawę

i wydaje nowe polecenia. „Ludzie do ludzi” to genialna gra ze-

społowa, pozwala oczyścić umysł i pozbyć się znużenia.

 25. Ów chrzest nie był taki jak nasz, który wprowadza 

nas w życie łaski, ale był konsekracją przed rozpoczęciem 

wielkiej misji Jego życia. Ewangelia mówi, że Jego chrzest był 

powodem radości i upodobania Ojca: „Tyś jest mój Syn umiło-

wany” (Łk 3, 22). Natychmiast Jezus został napełniony Duchem 

Świętym i poprowadzony przez Ducha na pustynię. W ten 

sposób był gotowy, aby wyjść, głosić królestwo Boże i czynić 

cuda, aby wyzwalać i uzdrawiać (por. Łk 4, 1.14). Każdy młody 

człowiek, gdy czuje się powołany do wypełnienia pewnej misji 



ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4
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na tej ziemi, jest zaproszony, aby rozpoznać w swoim wnętrzu 

te same słowa, które kieruje do niego Bóg Ojciec: „Tyś jest 

mój syn umiłowany”.

 252. Ponieważ „życie dane nam przez Jezusa jest histo-

rią miłości, historią życia, które chce się połączyć z naszym 

życiem i zapuścić korzenie w ziemi każdego z nas. To życie nie 

jest zbawieniem zawieszonym «w chmurze», czekającym na 

pobranie, ani nową «aplikacją» do odkrycia lub ćwiczeniem 

umysłowym będącym owocem technik rozwoju osobowego. 

Życie, które daje nam Bóg, nie jest też tutorialem pomagają-

cym poznać ostatnie nowości. Zbawienie, które daje nam Bóg, 

jest zaproszeniem do udziału w historii miłości, która przepla-

ta się z naszymi dziejami; która żyje i chce się zrodzić wśród 

nas, abyśmy mogli przynosić owoce tam, gdzie jesteśmy, 

będąc takimi, jakimi jesteśmy i z kim jesteśmy. Tam Pan przy-

chodzi, aby siać i by być zasiewany”[138].

 209. Chciałbym tylko pokrótce podkreślić, że duszpa-

sterstwo młodzieży obejmuje dwie główne linie działania. 

Jedną jest poszukiwanie, zaproszenie, wezwanie, które przy-

ciągałoby młodych ludzi do doświadczenia Pana. Drugim jest 

wzrost, rozwój procesu dojrzewania tych, którzy już przeżyli to 

doświadczenie.



ZAŁĄCZNIK 5
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 237. „Jezus idzie z dwoma uczniami, którzy nie zrozu-

mieli znaczenia Jego historii i oddalali się od Jerozolimy i od 

wspólnoty. Aby być w ich towarzystwie, przebywa z nimi 

drogę. Zadaje im pytania i cierpliwie słucha ich wersji faktów, 

aby pomóc im rozpoznać to, co przeżywają. Następnie, z czuło-

ścią i energią, głosi im słowo Boże, prowadząc ich do interpre-

towania wydarzeń, które przeżyli w świetle Pisma Świętego. 

Przyjmuje zaproszenie, by zostać z nimi, gdy się ściemnia: 

wkracza w ich noc. Gdy słuchali, ich serce się rozpalało, a ich 

umysł się rozjaśniał, w łamaniu chleba otworzyły się ich oczy. 

To oni sami postanawiają bezzwłocznie podjąć drogę w prze-

ciwnym kierunku, by powrócić do wspólnoty, dzieląc się do-

świadczeniem spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym”[129].

 238. Różne przejawy pobożności ludowej, zwłaszcza 

pielgrzymki, przyciągają ludzi młodych, którzy niełatwo włą-

czają się w struktury kościelne, i są konkretnym wyrazem za-

ufania Bogu. Te formy poszukiwania Boga, szczególnie obecne 

w najuboższych młodych, ale także w innych sferach społe-

czeństwa, nie powinny być otaczane pogardą, ale proponowa-

ne i pobudzane. Ponieważ pobożność ludowa „jest uprawnio-

nym sposobem przeżywania wiary”[130] i jest „wyrazem spon-

tanicznej działalności misyjnej Ludu Bożego”[131].
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