SŁOWO WSTĘPNE
"Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój
i radość w Duchu Świętym " (Rz 14,17). Czasy ostateczne, w jakich żyjemy, są czasami
wylania Ducha Świętego. Od tej chwili rozpoczęła się decydująca walka między "ciałem"
a Duchem KKK 2819. W tym 2018/2019 roku formacyjnym chcemy rozważać List do Rzymian
i rozpoznawać działanie Bożej mocy w nas. Tylko Jezus Chrystus, poprzez swego Ducha, może
nam dać siłę do życia w wolności i łasce. Chcemy odkrywać rzeczywistość życia wiarą
w codzienności i owoce działania Ducha Świętego w nas, który nas kształtuje i uświęca.
Z Adhortacji Apostolskiej Ojca Świętego Franciszka „Gaudete et exsultate”:
„Pilna potrzeba. Dzisiaj szczególnie potrzebna stała się postawa rozeznawania. Współczesne życie daje bowiem
ogromne możliwości działania i rozrywki, a świat przedstawia je tak, jakby wszystkie były wartościowe i dobre.
Wszyscy, ale szczególnie młodzi ludzie, są narażeni na nieustanny zapping [skakanie po kanałach]. Można
poruszać się w dwóch lub trzech przestrzeniach jednocześnie i uczestniczyć w tym samym czasie w różnych
wirtualnych wydarzeniach. Bez mądrości rozeznania, łatwo możemy stać się marionetkami, będącymi
zakładnikami chwilowych tendencji. Rozeznawanie jest szczególnie ważne, kiedy w naszym życiu pojawia się
nowość, a zatem kiedy trzeba rozeznać, czy jest ona „nowym winem”, które pochodzi od Boga, czy też
zwodniczą nowością ducha tego świata lub ducha diabła. Innym razem sytuacja jest odwrotna, ponieważ moce
zła skłaniają nas do tego, aby się nie zmieniać, pozostawić rzeczy takimi, jakimi są, aby wybrać stagnację lub
surowość. Wtedy uniemożliwiamy działanie natchnieniom Ducha Świętego. Jesteśmy wolni, obdarzeni
wolnością Jezusa Chrystusa, ale On nas wzywa do badania, tego co jest w nas – pragnień, niepokojów, lęków,
oczekiwań – i tego, co dzieje się poza nami: „znaków czasu” – by rozpoznać drogi pełnej wolności.”

Spotkania w rejonach w tym roku będą prowadzone metodą dzielenia się Słowem Bożym
poprzedzonego rozmową wprowadzającą w temat danego spotkania, opartą o zaproponowany
w niniejszych materiałach lub przez prowadzącego przykład. Będziemy opierać się na tekstach Pisma
Świętego oraz Adhortacji Apostolskiej Ojca Świętego Franciszka „Gaudete et exsultate” O powołaniu
do świętości w świecie współczesnym. 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.

