Przygotowujesz się do matury i potrzebujesz wsparcia
modlitewnego?
Społeczność akademicka Papieskiego Wydziału
Teologicznego we Wrocławiu chce Cię zaprosić do
swojej duchowej wspólnoty. Pod internetowym adresem: www.pwt.wroc.pl/matura znajdziesz formularz zgłoszeniowy. Wypełnij go i wyślij, a my w odpowiedzi skontaktujemy Cię z osobą, która będzie się za
Ciebie modlić każdego dnia.
Bądźmy razem!

Taizé – mała wioska na południu Francji i nazwa
ekumenicznej wspólnoty braci, którzy tam mieszkają.
Każdego lata odwiedzają ją tysiące młodych ludzi z całego świata.
Będziemy tam od 15-22 lipca 2018
– zapisy na stronie www.ddmwroc.pl od maja 2018.
Wyjazd organizowany przez Diecezjalne Duszpasterstwo
Młodzieży we Wrocławiu.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
zaprasza do studiowania na kierunkach

Twój pierwszy studencki obóz. 700 osób przez dwa
tygodnie w kameralnych studenckich wspólnotach.
Tatry, przyjaźń, imprezy i modlitwa.

Biały Dunajec, początek września 2018.r.
Szczegóły na www.bialydunajec.org

• TEOLOGIA
• FILOZOFIA
• PEDAGOGIKA

„

Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga,
pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie

Przygotowanie do matury to nie tylko nauka i ślęczenie nad książkami. Człowiek to nie tylko intelekt,
człowiek to również serce, o którego pokój warto się
zatroszczyć. Wszak pokój serca jest warunkiem
jasności umysłu.

Jak osiągnąć
pokój serca?
To jest właśnie sedno duchowego przygotowania
do matury:
• P
 okój serca to zwrócenie się do Tego, który jest
naszym Pokojem (Por. Ef 2, 14)
• Pokój serca to pełna wiary modlitwa
• Pokój serca to pojednanie
• Pokój serca to ufne zawierzenie
• Pokój serca to Komunia

DLATEGO
• n
 a stronie obok znajdziesz tekst pięknej modlitwy,
módl się nią codziennie!
• jeśli potrzebujesz wsparcia życzliwych ludzi, MWM
jest właśnie dla Ciebie!
• skorzystaj z Sakramentu pokuty i pojednania.
Tu znajdziesz pomocne rady.
• wybierz się 9 marca br. na pielgrzymkę do Jasnogórskiej Królowej Polski i zawierz Matce Bożej Twoją
przyszłość! Szczegóły na www.ddmwroc.pl
• Przed maturą przyjdź razem z Twoimi bliskimi na
uroczystą Eucharystię do kościoła Najświętszego
Imienia Jezus (pl. Uniwersytecki 1, Wrocław),
3 maja br., o godz. 18.00.

SERDECZNIE CIĘ ZAPRASZAMY!

Modlitwa
zawierzenia matur

Sakrament
pojednania

Przyjdź Duchu Święty,
otwórz moje serce i umysł
na czas zdawania egzaminu dojrzałości.
Duchu Święty,
potrzebuję Twojego światła,
który rozproszy mroki mojej niewiedzy,
oddali niepotrzebne lęki
i pokusę nieuczciwości.
Duchu Święty
spraw, by moja wiedza
była rzetelna i użyteczna.
Niech nauka przyniesie radość i mądrość
odkrywania dzieł Bożych i Bożej miłości.
Duchu Święty,
zabierz egoizm i pychę,
bo wszystko, co wiem jest Bożym darem.
Duchu Święty,
orzeźwiaj moja duszę i umysł,
gdy słabną siły i wola.
Duchu Święty,
daj moc, pokój
i nie pozwól poddać się,
gdy przyjdzie porażka.
Duchu Święty,
oddaję Ci całego siebie.
Chcę służyć moją wiedzą
Tobie i braciom.
Przyjdź Duchu Święty!
Maryjo, Ty która jesteś pełna Bożej Mądrości,
wstawiaj się za mną i wypraszaj mi łaskę
dobrego przygotowania
i zdania egzaminu dojrzałości.
Skarbnico Bożej Mądrości, weź mnie w opiekę,
czuwaj nad moim umysłem i sercem.
Tobie zawierzam moją teraźniejszość i przyszłość.
Stolico Mądrości – módl się za nami.
Amen.

Spowiedź to spotkanie z miłosiernym Jezusem.
Aby było dla Ciebie owocne, trzeba się do niego dobrze przygotować. Przejdź 7 kroków ku pojednaniu
z Bogiem i ludźmi.

KROK I

Szczerze zapragnij bliskości z Bogiem i przemiany
swojego życia. Wezwij pomocy Ducha Świętego.

KROK II

Rozpoznaj, które z Twoich myśli, słów i czynów są
grzechami w świetle nauki Chrystusa. Zrób dokładny
rachunek sumienia.

KROK III

Uznaj, że znieważyłeś Boga i skrzywdziłeś człowieka
swoimi myślami, słowami, uczynkami i zaniedbaniami.
W modlitewnym skupieniu przeproś za wszystko
i żałuj za grzechy.

KROK IV

Pomyśl, co konkretnie zrobisz, by trwać w bliskości
z Bogiem. Podejmij mocne postanowienie poprawy.

KROK V

W czasie spotkania z księdzem szczerze wyznaj
Bogu wszystkie swoje grzechy i określ najważniejsze trudności duchowe.

KROK VI

W czasie osobistej modlitwy podziękuj Bogu za dar
przebaczenia oraz wypełnij zadaną pokutę. Jest to
znak autentyczności Twojej spowiedzi.

KROK VII

Postaraj się zadośćuczynić bliźnim, przebacz urazy
i pojednaj się oraz napraw wyrządzone im krzywdy.

