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FILM DO OBEJRZENIA W DOMU

Bella (2006)
Bohaterami „Belli” jest dwójka poturbowanych
przez los ludzi. Znaleźli się w ślepej uliczce, stali
się więźniami własnej egzystencji. I pewnie nic
by się już nie zmieniło, gdyby nie
ich przypadkowe spotkanie.
Odnaleźli w sobie bratnie dusze,
a spoglądając na cudze rany,
odkryli, że ich własne już się
zabliźniły i pora, by zaczęli żyć
na nowo.

KATECHEZA I

1. Dziś na wielu streamingowych platformach można obejrzeć niejeden film o nastolatkach. Jedne są bardziej pozytywne („Ania, nie Anna” -Netflix) inne bardziej mroczne
(„Euforia” - HBO Go). W życiu filmowych bohaterów pojawiają się pierwsze zakochania,
zawody miłosne, alkohol, poszukiwanie własnej tożsamości. Dotykają również trudnych
tematów np. autyzmu („Atypowy” – Netflix) To pozwala nam zobaczyć jak często
kruchymi i zagubionymi ludźmi jesteśmy. Spróbuj wypisać kilka karykatur nastoletniego życia, które mogłeś spotkać w swojej codzienności.

2. Zastanów się przez 5 min czy pragniesz być szczęśliwy? Co to dla Ciebie znaczy?
Wypisz cechy szczęśliwego życia i to, co przeszkadza Ci w osiągnięciu tego szczęścia.

CECHY SZCZĘŚLIWEGO ŻYCIA

PRZESZKODY NA DRODZE DO SZCZĘŚCIA

3. Z dzisiejszej katechezy dowiedziałeś się, że doświadczanie porażek, słabości jest
czymś naturalnym po grzechu pierwszych rodziców. Mamy dla Ciebie wyzwanie! Przez
cały tydzień, każdego dnia poproś Ducha Świętego, aby pomógł Ci zaakceptować
twoją przeszłość, słabości i napełnił Twoje serce Jezusową miłością, która wyzwala
i podnosi.

4. Jeśli dzisiejsza katecheza zrodziła w Tobie jakieś pytania zadaj je swojemu
katechecie lub napisz maila: piotrnowak@archidiecezja.pl

ŚWIADECTWO MICHAŁA

1. Zastanów się, z jakiego błędnego myślenia o Bogu potrzebujesz się nawracać.
Spróbuj to wypisać. Jeśli Ci to nie idzie, proś Ducha Świętego o światło.

2. Jakie myśli i emocje przeważają w twoim sercu po wysłuchaniu świadectwa
Michała? Niedowierzanie, radość, lęk, smutek, podziw, pragnienie ja też tak chcę,
to jest reżyserowane…?

3. Masz doświadczenie Bożego Miłosierdzia? Czego najbardziej się boisz idąc do
spowiedzi? Na czym w relacji z Bogiem najbardziej Ci zależy? Zastanów się i może
wypisz…

FILM BELLA

Św. Augustyn napisał: „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”. Wielu sportowców
powtarza to zdanie, ale to piękna myśl, która odnosi się również do życia duchowego.
Upadki mogą się zdarzać, możesz wielokrotnie przegrać z grzechem, ale ważne jest to,
byś nigdy nie zgodził się na TRWANIE w grzechu. Bóg patrzy na serce… i widzi w nim
pragnienie walki…
Człowiek może być bardzo słaby, zniewolony grzechem, nałogiem, nigdy nie pozbyć
się jakiegoś konkretnego grzechu, ale może całe życie walczyć i o taką walkę w naszym
życiu duchowym chodzi.
Zastanów się dziś proszę, czy walczysz w swoim życiu o zbawienie? Czy jest w Twoim
sercu chęć walki o uczciwość, czystość, o przyjaźń z Jezusem, o zbawienie? Czy, gdy
pojawia się w Twoim życiu upadek, grzech – korzystasz jak najszybciej z sakramentu
pokuty i pojednania? A może już się poddałeś? Straciłeś nadzieję i już nie walczysz?
Może dziś warto na nowo podjąć wezwanie Jezusa, aby brać swój krzyż i Go naśladować?

PRZECZYTA J SŁOWO BOŻE I POMÓDL SIĘ NIM:

J 15,13-17

(Bóg mówi do naszego serca w szczególny sposób przez swoje Słowo skierowane osobiście
do każdego z Nas. Jako kochający Ojciec chce sam siebie nam objawiać, ale potrzebuje
naszej zgody: Tak, chcę Cię poznać. To najintymniejsze z Nim spotkanie dokonuje się
przede wszystkim na osobistej modlitwie)
13 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 14
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 15 Już was nie
nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. 16 Nie wyście Mnie
wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i
by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię
moje. 17 To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

Instrukcja obsługi:
Przeczytaj ten fragment kilkakrotnie. Podkreśl to, co wzbudza w Tobie jakieś poruszenie umysłu czy emocji. Delektuj się Tym przesłaniem. Potem spróbuj odpowiedzieć
na poniższe pytania.

Pytania:
1 / Spróbuj wyobrazić sobie scenę, w której razem z Jezusem siedzicie nad brzegiem
morza i rozmawiacie. Przed waszymi oczami rysuje się piękny zachód słońca. O czym
rozmawiacie? Nagle Jezus mówi do Ciebie: Przyjacielu dobrze, że jestem tutaj razem z
Tobą. Co poczułeś? Czy czujesz się przyjacielem Jezusa?
2/ Co przeszkadza Ci we wzajemnej miłości w domu, szkole, wśród znajomych?
3/ Jakie myśli, grzechy najczęściej Cię powstrzymuje od pójścia do Sakramentu Pokuty
i Pojednania? Może się czegoś boisz?
4/ Jezus jest wiernym przyjacielem, mimo że apostołowie okazali się niewierni i uciekli
spod krzyża. Może czujesz się niegodny Jezusowej przyjaźni i miłości? Dlaczego? Jezus
kocha Cię bezinteresownie, zawsze. Jest zły na grzech, który stawia mur pomiędzy
tobą a Nim.
5/ Jezus Cię kocha i zbawia przez swoją śmierć. Pomyśl o tym.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
DO OBEJRZENIA :

Sakrament pojednania
| Papieża Franciszka |
Video Marzec 2021

DO OBEJRZENIA :

3MC – Co to jest spowiedź?

DO OBEJRZENIA:

3MC – Co to są grzechy?

DO OBEJRZENIA :

Kruszwickie Misterium
Męki Pańskiej 2021

DLA CHCĄCYCH CZEGOŚ WIĘCEJ
DO OBEJRZENIA :

Filmweb: Najlepszy 2017

Innym, wartościowym filmem, który trafnie obrazuje historię powstawania z upadku jest
film „Najlepszy”. Głównym bohaterem filmu jest Polak, który zachwycił świat, a który u nas,
do dziś, pozostaje osobą praktycznie nieznaną. To fascynująca, pełna morderczego wysiłku,
spektakularnych upadków i niezwykłej siły, historia inspirowana życiem Jerzego Górskiego,
który ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord świata w triathlonowych mistrzostwach
świata, zdobywając tytuł mistrza na dystansie Double Ironman z czasem 24h:47min:46sek.

DO OBEJRZENIA :

Ten rekord nie byłby jednak możliwy, gdyby w jego życiu nie pojawiły się dwie kobiety.

Na planie filmu "Najlepszy"

Jedną stracił. Druga stała się inspiracją, aby zawalczył o swoje życie.

DO OBEJRZENIA :

Wywiad z Janem Górskim

DLA CHCĄCYCH JESZCZE CZEGOŚ WIĘCEJ:

Filmy: Najlepszy, Skazany na bluesa, Wszystko
będzie dobrze
Książki: Wrona A., Ocalony. Ćpunk w Kościele;
Grisel J., Nigdy dość. Mózg a uzależnienia;
Krzosek H., Bóg znalazł mnie na ulicy i co z tego
wynikło. Historia bezdomnego alkoholika;

PODSUMOWANIE

1. Moje wnioski:

2. Co Pan mi mówi i do czego czuję się zaproszony:

Co ja chcę powiedzieć Panu, czyli moja osobista modlitwa:
Proś Ducha Świętego, aby pomagał Ci w modlitwie. Spróbuj porozmawiać z Jezusem o
twoich słabościach i o tym, czego na dziś nie potrafisz zaakceptować w życiu.
O co chcesz Go poprosić? Swoją modlitwę możesz zakończyć słowami:
Panie Ty mówisz: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni jesteście, a Ja Was pokrzepię.
Przychodzę do Ciebie, aby prosić Cię o Miłość, o siły do walki z moimi wadami,
z tymi słabościami, które nie pozwalają mi kochać siebie i drugiego człowieka. Przyjdź Panie
Jezu i przytul mnie. Amen.

Podsumowanie dnia:
Dziś przypomnieliśmy sobie o tym, jak kruchy jest człowiek i jak bardzo potrzebuje Bożego Miłosierdzia. Człowiek może upadać wielokrotnie, ale najważniejsze
jest, aby powstawać o czym mówił nam dzisiaj Michał. Miarą człowieka jest jego
walka, by powstać… trudno jest powstać samemu, często brakuje do tego sił, ale
Jezus, który jest naszym Zbawicielem mówi: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy
obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię”. Ta walka i doświadczenie miłości ludzkiej
i boskiej zmienia, odnawia, wyznacza kurs.

