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“Ja jestem z wami po wszystkie dni, 

aż do skończenia świata” 

“Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do 
skooczenia świata” – ileż nadziei przynosi ta 
dodająca nam odwagi obietnica, aby Go 
szukad na naszej drodze. 

Odkryć spotkanie

«Jeśli każdego ranka, wstając, 

pomyślimy: 

“Dziś chcę odkryć, gdzie Bóg 

chce mnie spotkać!” uczynimy 

nasz dzień czymś wspaniałym».

(Mt 28,20)
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„Gdzie On się ukrywa?‟

W rodzinie, w szkole, z przyjaciółmi, 
podczas zabawy i w momentach świętowania. 

„Jak?‟
Otwórzmy – osobiście i jako grupa – nasze serca 
i dłonie, aby Go przyjąd i dzielid z Nim nasz los.

„Gdzie?‟

On «jest za rogiem, obok mnie, obok ciebie. 

Ukrywa się w biednym, we wzgardzonym, w dziecku, 

w chorym, w potrzebującym porady, w pozbawionym 

wolności.  Jest w atakowanym przez chuliganów,  

w wyrzuconym na margines...».

Gdy spotkamy Jezusa, On zaskoczy nas radością 
i światłem, znakami swej obecności.

„Dlaczego?‟

Idziemy spotkać Go w naszym mieście:

Mocne i piękne doświadczenie 
dla wszystkich nas z Detroit!!!
Przez 5 dni grupa młodych i dorosłych 
wspólnie 'kolorowała' miasto poprzez 
uczynki miłości pełnione w 'szarych' 
miejscach naszego miasta (pracując 
w stołówce dla bezdomnych, porządkując 
alejki w parku, pieląc grządki…)

Po upływie tych dni wszyscy poczuliśmy 
się przemienieni, pełni prawdziwej 
i głębokiej radości.
Od początku staraliśmy się o miłość 
wzajemną między nami. Wiemy, 
że najważniejsze jest, by zanieść ją 
do tych wszystkich miejsc. 

Sztuka  miłowania stała się więc 
prawem między nami i od razu 
stworzyła wspaniałą atmosferę, która 
podtrzymywała nas w ciągu tych dni 
i dopingowała nas wszystkich, 
by się podarowywać i kochać. 

Doświadczenie z USA

Zanim Jezus powrócił do Ojca, zgromadził uczniów 
i powierzył im swoje dzieło, aby je kontynuowali.  To misja, 
która mogłaby ich przestraszyd! Ale Jezus zapewnia ich: 
“Nie zostawię was samych, będę z wami każdego dnia”.

Dzięki Jego pomocy będą świadkami spotkania z Nim, 
świadkami Jego słów, gestów, Jego serdeczności 
i miłosierdzia wobec wszystkich.

Gdzie dostrzegasz obecność 

Jezusa obok ciebie?

Opowiedz, czym jest dla ciebie 
spotkanie z Jezusem

Przyłącz się do przyjaciół, którzy razem z tobą dzielą ideał zjednoczonego świata, weźcie plan waszego miasta i zaznaczcie na nim punkty, 
gdzie możecie SPOTKAĆ JEZUSA: w tych, którzy cierpią, w przyjaciołach, którzy są obok...
Dzielmy z nimi radośd, albo jakąś trudnośd, czasami wystarczy uśmiech, pozytywny gest…


