Młodzi w Kościele

Co jest dziś najważniejsze w Kościele? TWORZYĆ MIEJSCA MODLITWY! I przekonać
młodych ludzi, by chcieli tam być! By chcieli tam przyjechać! Trzeba dziś umieć znaleźć
przestrzeń wyciszenia, by spotkać żywego Boga!
Trzeba dziś dawać młodym szanse, okazje do spotkania w ciszy z Bogiem!

2. W ewangelizacji trzeba wychodzić od swojego osobistego spotkania z Bogiem!

3. Co można uczynić dla ludzi młodych, zagubionych:

a) dawać im miłość i wierzyć, że dawanie miłości po pewnym czasie znajdzie dostęp do
ludzkiego serca,

b) jeśli młodzi zamykają się na miłość głoszoną, na słowo, to zostaje świadectwo: TAK ŻYĆ
ŻEBY SWOIM ŻYCIEM UKAZYWAĆ, ŻE BÓG JEST! Że jedynym sensem mojego bycia dla
was, młodzi, jest Bóg!

4. Przestrzeń do młodych ludzi musi być skracana, musi być niwelowana. Trzeba być z
młodymi, bawić się z nimi, modlić się z nimi, słuchać ich, towarzyszyć im. SKRACAĆ
DYSTANS w Kościele – by być blisko ludzi, by ich słuchać, mniej głosić teorię, bardziej dzielić
się świadectwem życia z Jezusem!

5. EWANGELIZACJA W RODZINIE – jeśli ktoś nie ma doświadczenia Boga w rodzinie, nie
będzie słuchał doktryny, katechezy. Jemu trzeba podprowadzić do spotkania z Bogiem!

6. Kiedyś kultura była chrześcijańska i podtrzymywała wiarę. Dziś nie ma tej kultury, nie ma w
niej oparcia. Potrzebna jest MISJA – wyjście z Ewangelią w nowy sposób!
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7. CHODŹ SPOTKAŁEM JEZUSA! – to dziś zadanie głosiciela Ewangelii!

8. Dziś młodzi jeszcze chcą wierzyć, ale nie chcą Kościoła, czują się w nim obco. ROZMIJAMY
SIĘ Z MŁODYMI – mają inny język, a my inny.

9. Zbyt wiele informacji – BEZ ZNACZENIA, BEZ SENSU, BEZ POWIĄZANIA Z ŻYCIEM!
Informacje o Bogu giną, nie docierają do młodych. Za dużo sprzecznych informacji. Nie radzi
sobie z nimi. Jak znaleźć KLUCZ DO ŻYCIA w tym gąszczu informacji?

10. KOD WIARY dziś jest przez młodych niezrozumiały! Pomóżmy im go poznać.

11. MŁODZI PILNIE SZUKAJĄ GRUPY – gdzie doświadczą bliskości, gdzie będą przyjęci.

12. KATECHEZA W SZKOLE – przekazujemy informacje o Bogu (2 godziny katechezy od
przedszkola do końca liceum) i co z tego mamy? Jakie owoce widzimy? Coraz bardziej puste
kościoły.

13. MŁODZI przystosowują się do ról, które nie sięgają głęboko! Młodzi żyją
POWIERZCHOWNIE!

14. KTOŚ MUSI STANĄĆ PRZY MŁODYCH! Nie gniewać się na to że są tacy jacy są! Stanąć i
być z nimi! Stanąć i zacząć z nimi rozmawiać!

15. RODZICE KŁADŹCIE NA DZIECI RĘCE I MÓDLCIE SIĘ ZA NICH – świat wykańcza,
osłabia dzieci, młodzież! Stańmy przy nich, aby ich bronić! Stańmy przy nich, aby im pomoc!
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16. Ewangelia głosi jak żyć! Pokażmy młodzieży jak żyć!

17. JEST TĘSKNOTA ZA BOGIEM ale ludzie mają problem z Kościołem. Nie jest to tylko ich
wina! Ta także wina duszpasterzy!

18. KLUCZ DO SERC MŁODYCH JEST W NASZYCH RĘKACH (nas obecnych w Kościele) –
BO WIEMY O CO CHODZI JEZUSOWI, BO MAMY ŁASKĘ ROZEZNANIA!

19. Zadania rodziców:

a) być blisko z dziećmi, rozmawiać z nimi,

b) uczyć krytycznego myślenia i oceniania,

c) chronić przed demoralizacją i trucizną z zewnątrz,

d) być świadkami żywej wiary: modlić się z dziećmi, błogosławić ich,
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