SŁOWO WSTĘPNE
Do czasu wejścia na drogę czterech Ewangelii życie Słowem Pana w naszej Grupie miało
charakter i odniesienie indywidualne, ale teraz coraz bardziej chcemy akcentować
wspólnotowy wymiar i wprowadzać w życie duchowość komunii (Nuovo millennio ineunte).
Z tajemnicy wspólnoty zjednoczonej z Jezusem i między sobą wypływa owocne działanie
na zewnątrz. Dlatego też Słowa Pana na rok 2014/15, zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza,
dotyczą formacji „ad intra”. Rozważnie i życie tymi Słowami ma nas prowadzić do
wewnętrznej przemiany, do głębszego uczestnictwa w życiu wspólnoty, do wzrastania
w wierze i jedności z Jezusem i Jego wspólnotą.
Wspólnota ukazana w Ewangelii św. Mateusza jest wspólnotą zwykłych ludzi, zdolnych
do rzeczy wielkich, jak i upadających. Celem Ewangelii według św. Mateusza jest
katechizowanie wspólnoty i ukazywanie, że wspólnota buduje swoje istnienie na codziennym
wypełnianiu woli Bożej. Wspólnota katechizowana jest w trzech wymiarach: głębszego
poznania Jezusa Chrystusa, poznania Jego Kościoła oraz budowania codziennego życia
na Ewangelii. /na podstawie „Powierzyć się Jezusowi” Ks. Krzysztof Wons SDS/
Spotkania w rejonach w tym roku będą prowadzone metodą dzielenia się Słowem
Bożym. W spotkaniu uczestniczymy w świadomości obecności Bożej, w atmosferze wiary
i modlitwy, prosząc o pomoc i prowadzenie Ducha Świętego
Dzielenie się Słowem Bożym przebiega w następujący sposób:
Czytanie Słowa Bożego – jedna z osób odczytuje przewidziany i przygotowany fragment
Ewangelii lub innej księgi Pisma Świętego, który wszyscy obecni mają przed sobą.
Refleksja – czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i zastanowić się nad tym, jak te słowa
odnoszą się do mojego życia, postępowania. Każdy stara się usłyszeć co Bóg mówi przez
to słowo, co chce każdemu indywidualnie przez nie pokazać.
Dzielenie – kolejno lub spontanicznie, każdy dzieli się z innymi myślami, które wzbudziło w
nim usłyszane Słowo Boże, zwykle zaczynając od przytoczenia jednego z wersetów. W
zależności od przyjętego sposobu dzielenia, może to być dłuższa wypowiedź bądź krótsze
wezwanie mające charakter modlitwy dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia lub
prośby.
Modlitwa dziękczynienia – po wypowiedzeniu się wszystkich, prowadzący zbiera razem
wypowiedziane treści w formie krótkiej modlitwy. Można też odśpiewać pieśń.
Dzielenie się Słowem Bożym może przejść w modlitwę spontaniczną, w którą wszyscy
mogą się włączyć, wypowiadając swoimi słowami uwielbienie, prośby, dziękczynienie.
Zasady dzielenia się Słowem Bożym:
1. Mów zawsze w pierwszej osobie liczby pojedynczej o swoich OSOBISTYCH przeżyciach
i doświadczeniach związanych z działaniem Boga i Jego Słowa w Twoim życiu, a nie
innych osób.
2. Trzymaj się tematu dzielenia, pozwól wypowiedzieć się każdemu do końca, nie pouczaj
i nie oceniaj.
3. Zachowaj milczenie, gdy ktoś zrobił przerwę. Każdy potrzebuje chwili na zastanowienie,
by właściwie móc nazwać swoje doświadczenia. Pamiętaj – Bóg mówi w ciszy.
4. Szanuj osobiste przeżycia każdego uczestnika spotkania, jego wolność do wypowiedzi
i zachowaj dyskrecję.
5. Ucz się słuchać innych i wyszukiwać w tych wypowiedziach słów, które Bóg właśnie
dzisiaj chce skierować do Ciebie za pośrednictwem drugiego człowieka.
6. Uznaj w czasie dzielenia prowadzenie osoby, która czuwa nad całością przebiegu
spotkania i przyjmij ewentualne nakierowanie na temat rozmowy.

