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Wspólnota ma właściwą hierarchię wartości 

Starajcie się naprzód o królestwo <Boga> i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie  

wam dodane. Mt 6,33

Potrzebna jest nam hierarchia wartości. Właściwy i zdecydowany wybór wartości, dla których 

zdecydowaliśmy  się  żyć,  gwarantują  harmonię  i  ład.  Jezus  jasno  mówi  co  powinno  być 

kryterium naszych wyborów.  /na podstawie „Powierzyć  się Jezusowi” Ks.  Krzysztof  Wons 

SDS/. 

Jeżeli wspólnota ma jasno określony cel - budowanie Królestwa Bożego - o wszystko inne 

troszczy się Bóg.  Jeżeli wspólnota zatrzymuje się na codziennych problemach i trudnościach, 

traci siły i zamyka na Boże działanie. Wspólnota nie istnieje dla siebie samej, dla realizacji 

celów i  zaspokajania potrzeb indywidualnych członków wspólnoty,  ale dla Boga,  dla Jego 

miłości.  Istnieje  po,  to  by  w  niej  i  przez  nią  objawiała  się  Boża  chwała.  Jeżeli  w  życiu 

wspólnoty najważniejszy będzie Bóg, będzie wspólnotą żywą i owocującą.

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Czytanie Słowa Bożego 

Bo królestwo  Boże to  nie  sprawa tego,  co  się  je  i  pije,  ale  to  sprawiedliwość,  pokój  
i radość w Duchu Świętym. A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu  
i  ma uznanie  u ludzi.  Starajmy  się  więc  o  to,  co służy  sprawie  pokoju  i  wzajemnemu
zbudowaniu. /Rz 14, 17-19/

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują  
się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie 
złodzieje nie  włamują się,  i  nie  kradną.  Bo gdzie  jest  twój  skarb,  tam będzie  i  serce  
twoje. /Mt 6,19-21/

Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo  
Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: "Oto tu jest" albo: "Tam". Oto bowiem 
królestwo Boże pośród was jest» /Łk 17, 20-17/

3. Refleksja
 Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i zastanowić się nad tym, jak te słowa odnoszą się 

do mojego życia, postępowania. 

4. Dzielenie 
 Wypowiedzi  uczestników  spotkania  dotyczące  przemyśleń  i  refleksji,  które  wzbudziło 

w nich usłyszane Słowo Boże. Wypowiedzi zwykle zaczynamy od przytoczenia jednego 

z  wersetów, którego dotyczy ta refleksja.  Wypowiedź w oparciu o przeczytane Słowo 

Boże i osobiste doświadczenie niech się łączy z odpowiedzią na pytanie:

 Dlaczego przychodzę na spotkania, co jest moim celem? 

Jaki skarb mogę znaleźć / znajduję we wspólnocie budowanej na Jezusie?

5. Modlitwa 
 Nasze spotkanie zakończymy wspólną modlitwą prośby - zaproszenia, by Boże Królestwo 

było  w  nas,  by  Jezus  był  naszym  Królem,  każdą  prośbę  kończmy  wezwaniem: 

„Marana tha” - Przyjdź Panie Jezu!


