SŁOWO WSTĘPNE
„Jednym z głównych celów misji jest gromadzenie ludu na słuchanie Ewangelii
w braterskiej komunii, na modlitwie i Eucharystii. Przeżywać «braterską komunię» (koinonia)
znaczy mieć «jednego ducha i jedno serce» (Dz 4,32), tworząc wspólnotę pod każdym
względem: ludzkim, duchowym i materialnym.” /Redemptoris missio/
W roku formacyjnym 2017/18 Grupy 33 chcemy uczynić kolejny krok na drodze do
budowania wspólnoty uczniów Jezusa uczestniczącej w Jego misji.
Według św. Jana Pawła II, jedynym źródłem nadziei dla Europy i całego świata jest „Jezus
Chrystus żyjący w swoim Kościele”. Człowiek współczesny potrzebuje nie tylko o Jezusie
usłyszeć od Kościoła, lecz musi Go także w Kościele zobaczyć. Ciągle aktualnym wzorem
takiego Kościoła jest pierwotna wspólnota chrześcijan ukazana w księdze Dziejów
Apostolskich, które w tym roku będą wyznaczać naszą drogę formacyjną.
Nasza tegoroczna formacja ma prowadzić nas do pełniejszego i świadomego udziału
w misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Kościoła. Zaangażowanie w tą misję jest
odpowiedzią na wezwanie Jezusa „Idźcie i głoście”, które jest skierowane osobiście do
każdego z nas, ale także do nas jako do wspólnoty Kościoła.
Spotkania w rejonach w tym roku będą prowadzone metodą dzielenia się Słowem
Bożym poprzedzonego rozmową wprowadzającą w temat danego spotkania.
Będziemy opierać się na tekstach Pisma Świętego oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego.
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:
Jak się wypowiadać, aby być jak najlepiej usłyszanym i zrozumianym, innych nie ranić, czuć
się bezpiecznie i dać poczucie bezpieczeństwa innym…
1. Mów wyraźnie i zwięźle 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. Słuchaj jednocząc się z mówiącym, uszanuj milczenie, gdy ktoś zrobił przerwę. Kto
skończył wyraźnie to zaznacza. Rozmowa jest możliwa po dzieleniu się doświadczeniami.
4. Zachowaj całkowitą dyskrecję.
5. Uznaj w czasie dzielenia prowadzenie osoby, która czuwa nad całością przebiegu
spotkania i przyjmij ewentualne nakierowanie na temat rozmowy.

