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MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS

„Zresztą niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do czego Bóg go  
powołał.” /1 Kor 7,17a/ 

Każdy z nas ma wyznaczone zadania, niektóre wybrane przez nas, niektóre nam zadane. Każdy ma  
też swoje miejsce, na dziś, na teraz. Rozpoznanie i przyjęcie tego, czego chce ode mnie Bóg dzisiaj,  
prowadzi do umiejętności życia codziennością. Często żyjemy przeszłością, zmarnowanymi szansami  
lub wspomnieniami „dobrych czasów”, często też zajmuje nas myślenie o jutrze, żyjemy w niepokoju  
i niepewności. A przecież wydarzenia z przeszłości nie powtórzą się po raz drugi, a przyszłość tylko  
w małej mierze należy do nas i jest pod naszą kontrolą. Natomiast teraźniejszość, każda chwila dnia  
jest nową szansą, nową łaską, żeby wypełniać Boże powołanie. 
Bóg  zna  nasze  warunki  osobiste,  zdolności,  możliwości,  predyspozycje  i  skłonności,  marzenia  
i  zainteresowania. Jest w tym wszystkim obecny, czasami bardziej niż my sami. Niektórzy unikają  
zaangażowania, w obawie, że wrastając w jakiś grunt ograniczą swoją wolność i nie będą w stanie  
otworzyć się na inne możliwości, czy nie wykorzystają „lepszej” okazji. A właśnie odkrycie zamiarów  
Bożych  wobec  nas  i  przyjęcie  ich,  czyni  nas  szczęśliwymi.  Świadomość  wypełniania  powołania  
i podjęcia zaangażowania, daje nam radość i ludzką satysfakcję, której też potrzebujemy, a przede  
wszystkim pewność bycia na właściwej drodze do nieba. 

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Wprowadzenie w temat spotkania 
W jakich miejscach lubię przebywać? Gdzie się najlepiej czuję?
Pytanie  wprowadzające  w temat spotkania,  ma zwrócić  nasz  uwagę  na to czy umiemy znaleźć swoje  
miejsce w świecie, czy lepiej wciąż poszukiwać, czy uczynić swoim to co mnie otacza.

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

Z Pisma Świętego:
 „Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona 
zapisane są w niebie” /Łk 10,20/

„Panie,  przenikasz  i  znasz  mnie, Ty  wiesz,  kiedy  siadam  i  wstaję.  Z  daleka  przenikasz  moje 
zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane” /Ps 139, 1-3/

Z Karty Grupy 33
„Grupa 33” jest propozycją dla osób żyjących w stanie wolnym, które chcą czegoś więcej, które 

nie lękają się wymagać od siebie, i które chcą swoje życie przeżyć pięknie. 

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 daje mi satysfakcję na co dzień (moja praca, rodzina, hobby, wiara)?
Jak realizuję się w Grupie 33? Jakie jest moje miejsce w małej grupie, w całej wspólnocie?

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.


