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TWORZY JEDNO Z NAS
„Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; 
różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich”. /1 Kor 
12, 4-6/
To jest wielki cud i możliwy tylko dzięki Bożej łasce, że tak rożni ludzie tworzą jedną wspólnotę. Osoby  
nie tylko w różnym wieku, ale i  mające za sobą różne doświadczenia, różną historię życia, budują  
jeden Kościół, nie według własnych możliwości czy planów, ale mocą Ducha Świętego. Komunia rodzi  
się właśnie  z  wzajemnego  dzielenia  się darami  Ducha,  z  dzielenia  się  wiarą  i  w  wierze.  Taka  
komunikacja  uczy  sztuki  dzielenia  się własnymi  przeżyciami,  co  w  życiu  codziennym  pomaga  
„wyznawać wiarę” w sposób łatwy i prosty, tak aby wszyscy mogli ją zrozumieć i poznać jej smak. 

Dla św. Pawła kryterium w ocenianiu darów i  ustalaniu zasad posługiwania się  nimi,  jest  zawsze  
budowanie  wspólnoty  chrześcijańskiej.  Formy  przekazywania  darów duchowych  mogą być  różne.  
Oprócz dzielenia się  słowem i doświadczeniem Boga, rozeznania wspólnotowego, wspólnotowego  
planowania, jest też upomnienie braterskie, rewizja życia. Są to konkretne sposoby oddania innym do  
dyspozycji  i przekazania wspólnocie darów Ducha  Świętego, których On tak obficie udziela dla jej  
zbudowania i  dla jej misji  w świecie.  Mocą Ducha św. poszczególni  członkowie wspólnoty zostają  
przemienieni,  nie żyją  już jakby  obok  siebie  i  niezależnie  od  siebie,  ale  w  łączności,  wzajemności  
i jedności miedzy sobą i z Bogiem.

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Wprowadzenie w temat spotkania 
Jaki sport zespołowy / drużynowy lubię? Na czym polega jego „drużynowość”? 
Co w tym sporcie buduje „ducha zespołu”?
Pytanie wprowadzające w temat spotkania, ma zwrócić nasz uwagę na to, czym jest wspólnota, zespół,  
drużyna.

3. Dzielenie się Słowem Bożym 
3.1. Czytanie Słowa Bożego oraz Karty Grupy 33

Z Pisma Świętego:
„Nie  tylko za nimi  proszę,  ale  i  za  tymi,  którzy  dzięki  ich  słowu będą wierzyć we Mnie;  aby 

wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby  
świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.” J 17, 20-21 

„Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w obfitości te z nich,  
które się przyczyniają do zbudowania Kościoła" 1 Kor 14,12

Z Karty Grupy 33:
„Pragniemy  z  pomocą  Ducha  Świętego  przyjmować  dar  wspólnoty  i  nią  się  stawać.  

Jesteśmy gotowi przyjmować wszystkie dary i charyzmaty Ducha Świętego, rozeznawać je,  
uczyć się korzystania z nich oraz posługiwać nimi dla budowania naszej Grupy oraz całego  
Kościoła.”.

3.2. Chwila refleksji Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i pozostałe teksty oraz zastanowić się nad tym,  
jak te słowa odnoszą się do mojego życia, postępowania. 

3.3. Dzielenie  Krótkie wypowiedzi uczestników spotkania dotyczące przemyśleń i refleksji, które wzbudziło  
w nich usłyszane Słowo Boże i pozostałe teksty. 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:

Co jest bogactwem wspólnoty Grupy 33? Co otrzymuję od niej?
Co sprawia i kiedy czuję się jej częścią?
4. Modlitwa na zakończenie spotkania
Uwaga
Tekst pisany małymi literami kursywą, jest tekstem wyjaśniającym dla osoby prowadzącej spotkanie, ma być pomocą dla  
niego ukierunkowującą na cel spotkania. Nie jest on przeznaczony dla pozostałych uczestników spotkania (nie należy go  
czytać na spotkaniu.


