
SŁOWO WSTĘPNE 
Łącząc się z całym Kościołem w Roku Wiary chcemy w 2013 roku rozważać tajemnice 
naszej wiary. Słowa Pana rozważane przez nas od stycznia do czerwca 2013 opierać 
się będą na Głównych Prawdach Wiary. Chcemy nasze rozważania oprzeć jak zwykle 
na Słowie Bożym, ale w tym roku również szczególnie na Katechizmie Kościoła 
Katolickiego. Benedykt XVI w Liście apostolskim „Porta Fidei” zachęca nas: 
„[...]Rok Wiary powinien być wyrazem wspólnego zobowiązania do odkrycia na 
nowo i zgłębiania podstawowych treści wiary, których systematyczna i organiczna 
synteza znajduje się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W nim bowiem staje się 
widoczne bogactwo nauczania, które Kościół przyjął, zachował i przedstawiał na 
przestrzeni dwóch tysiącleci swej historii. Od Pisma Świętego po ojców Kościoła, od 
mistrzów teologii po świętych, którzy żyli na przestrzeni wieków, Katechizm stanowi 
trwały zapis wielu sposobów, w jakie Kościół medytował nad wiarą i rozwijał 
nauczanie, aby dać wiernym pewność w ich życiu wiary.” 
Na spotkaniach w rejonach będziemy rozważać i odkrywać Słowo Pana w grupach wg 
metody: Rozmowa Ewangeliczna. 
 
ROZMOWA EWANGELICZNA 
 

Rozmowa ewangeliczna jest rodzajem katechezy biblijnej, która powinna nie tylko 
przekazać elementy doktryny chrześcijańskiej dla oświecenia wiary, ale kierować 
serce ku Bogu, pobudzać serce do działalności apostolskiej i kształtować całe życie 
według Ducha Chrystusa. 
 

Spotkania przebiega według następującego planu: 

1. Wprowadzenie – polega na przedstawieniu tematu, celu oraz problemu 
spotkania. Przedstawione w materiałach spotkań wprowadzenia mają na celu 
ukazanie osobie prowadzącej problematyki całego spotkania i pokazują treści, 
które na spotkaniu mają być omawiane i odkrywane. Nie chodzi o to by w trakcie 
spotkania czytać uczestnikom treść wprowadzenia, ale o to by osoba prowadząca 
mogła podeprzeć się tymi treściami przy naprowadzaniu na prawdy, które 
podczas spotkania odkrywamy. 

2. Odkrycie – przybiera formę rozmowy kierowanej. Uczestnicy odczytują 
wyznaczone fragmenty Pisma Świętego i poprzez swobodną wypowiedź 
komentują je. Zadaniem członków grupy jest takie odpowiadanie na pytania 
stawiane przez prowadzącego spotkanie, aby wypowiedzi koncentrowały się na 
odkrytych prawdach cytowanego tekstu Biblii. 

3. Zrozumienie – wszyscy członkowie grupy podejmują wysiłek wspólnej analizy 
tekstu. Odkrycie prawd Bożych ma prowadzić do zrozumienia wezwania Boga 
kierowanego do każdego człowieka w Słowie Bożym, zrozumienia wymagań, jakie 
stawia ono wszystkim wierzącym. W tej części spotkania, każdy może wyrazić 
swoje odczucia, obawy, potrzeby i problemy związane z wiernością powołaniu 
chrześcijańskiemu. 

4. Zastosowanie – uczestnicy spotkania zobowiązani są do sprecyzowania                   
i zapisania postanowienia, jakie podejmują w związku z poznaną prawdą, 
określając zarazem, co chcieliby zmienić we własnym życiu oraz jak 
urzeczywistniają te zamierzenia. 

 


