
Sesja letnia: “Przyjdź... Zostań... Naśladuj...“ 

Być świadkiem Słowa Bożego. 

Ewangelizacja z Pismem Świętym 
 

Warsztaty biblijno-katechetyczno-duszpasterskie 

dla duszpasterzy, nauczycieli, katechetów i animatorów grup biblijnych. 

Odbedą sie 24 -25 sierpnia 2021 r. 

w Wilnie, w Domu Rekolekcyjnymw Trynapolu  (ul. Verkių g. 70). 
 

Osoby zaangażowane w życie Kościoła rozumieją potrzebę ciągłej ewangelizacji. Świat post-

pandemiczny – to świat nowej epoki. Wielu zadaje pytania, jak odnajdywać nowe obszary 

ewangelizacji  i ewangelizować w dzisiejszym świecie? Nie sposób mówić także o katechezie i 

nie podkreślić znaczenia Słowa Bożego. Ono jest  bowiem fundamentem wszelkich 

apostolskich działań. 

 W czasie sesji letniej zapoznamy się z nowymi metodami pracy z Pismem Świętym, które 

katecheci i duszpasterze będą mogli wykorzystać w pracy katechetycznej z dziećmi, młodzieżą i 

dorosłymi. 

 

Warsztaty poprowadzą:  

O. Waldemar Linke CP 

Kapłan z zakonu pasjonistów, biblista. Doktor habilitowany na Wydziale Teologicznym UKSW w 

Warszawie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Redaktor naczelny rocznika Słowo Krzyża. 

Przełożony polskiej prowincji pasjonistów. Autor wielu prac naukowych. 

Leszek Dembski 

Nauczyciel religii, historii i informatyki. Pracował we wszystkich typach szkół. W latach 1998-2006 doradca 

metodyczny ds. katechezy, a w okresie 2007-2018 dyrektor szkoły podstawowej. Instruktor programu 

wychowawczego Życie i miłość” Wandy Elżbiety Papis. Coach. Autor ćwiczeń do religii dla I klasy 

gimnazjum. 

Warsztaty będą prowadzone w jęz. polskim z tłumaczeniem na jęz. litewski. 

Cena wynosi 20 euro. 

Całość warsztatów wynosi 45 euro, resztę opłaca CKAW. 

 

W sesji modą wziąć udział osoby posiadające „Paszport możliwości“. 



  

Plan zajęć: 

24 sierpnia 

8.00 – rejestracja 

8.45 – rozpoczęcie 

9.00 –10.30 – Zajęcie I: W czym uczestniczymy? O czym możemy świadczyć?  

10.30 – 11.00 –- przerwa na kawę 

11.00 – 12.30 – Zajęcie II: „...znaleźli Go w świątyni“, której nie ma – konferencja z instrukcją 

do tworzenia gry edukacyjnej „Droga do kościoła“.  

12.30 –13.30 – obiad 

13.30 – 15.00 – Zajęcie III: Praca w grupach. Tworzenie gry edukacyjnej: „Droga do kościoła“  

15.00 – 15.30 – przerwa na kawę 

15.30 –17.00 – Zajęcie I: Praca w grupach. Krąg biblijny.  

I grupa: Prowadzi Waldek (dorośli: Iz 12). 

II grupa: Prowadzi Leszek (dla dzieci: Lb 13) 

17.30 – Msza Święta 

18.30 – kolacja 

  



25 sierpnia 

8.30 – śniadanie 

9.00 – 10.30 – Zajęcie I: Ewangelizator – świadek Jezusa Chrystusa  

10.30 – 11.00 – przerwa na kawę 

11.00 –12.30 – Zajęcie II: Praca w grupach. Gra diagnostyczna „W kalejdoskopie świadków“.  

12.30 –13.30 – obiad 

13.30 – 14.00 – O programine „Kurs wiary“ – V. Mikutytė 

14.00 – 15.30 – Zajęcie III: Wiara i rozum  w pracy katechetycznej i ewangelizacyjnej z 

Pismem Świętym, w tym: Nie wstydźmy się Boga Starego Testamentu – Rdz 12; 26,1-11, 

działania Jezusa niezrozumiałe bez ST. 

15.30 – 16.00 – przerwa na kawę 

16.00 –17.30 – Zajęcie IV: Czas pytań i próby odpowiedzi. Liturgia Godzin modlitwą biblijną 

Ludu Bożego – Nieszpory. 

18.00 – Msza Święta  

19.00 – kolacja 

  

 


