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SENSEM ŻYCIA JEST ŻYCIE

„do Kościoła Bożego w Koryncie,  do tych, którzy zostali  uświęceni w Jezusie Chrystusie 
i powołani o świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana”. /1 Kor 1,2/

„Sensem życia jest życie - radowanie się nim i doświadczanie we wszelakich przejawach”. Naszym zadaniem jest  
po prostu żyć, żyć dobrze, żyć pięknie. Dla nas na dziś miejscem, gdzie uczymy się tak żyć, jest Grupa 33. Każdy  
z nas jest powołany do świętego życia już teraz, w tym miejscu gdzie jest, gdzie żyje, jednak nie jest powołany  
sam, ale wspólnie z innymi. Chcemy odkrywać i dzielić się pięknem życia, również pięknem wspólnoty Grupy 33.  
Największym marzeniem Boga wobec każdego z nas jest to, żebyśmy stawali się coraz bardziej święci, jak On  
jest święty. Świętość to nie doskonałość, nie chodzi o to by być jak Bóg, lecz by naśladować Boga. 
Na dzisiejszym spotkaniu chcemy odkrywać sens swojego życia, poprzez zobaczenie jego piękna, różnorodności  
i znaków Bożej obecności w nim.  Każdy z nas ma swoją „historię świętą”. Spójrzmy na nasze życie oczami Pana  
Boga, by odkryć, że już w dawno weszliśmy w historię zbawienia. Odczytajmy na nowo nasze życie, a odkryjemy  
w nim działanie Boże i sens każdej chwili w historii naszego życia. Życie nie jest przypadkiem!!!      

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Wprowadzenie w temat spotkania 
Jaki dzień jest dla mnie dniem pięknym? Jak powinien wyglądać piękny dzień?
Pytanie wprowadzające w temat spotkania, ma nas zachęcić do uważnego patrzenia i dostrzegania piękna  
w codzienności.

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

Z Pisma Świętego:
„Zalecam  więc  przede  wszystkim,  by  prośby,  modlitwy,  wspólne  błagania,  dziękczynienia 

odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli  
prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła  
w oczach Zbawiciela naszego,  Boga,  który pragnie,  by wszyscy ludzie zostali  zbawieni  i  doszli  do  
poznania prawdy” /1 Tm 2,1-4/

„Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański — tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą  
wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego coraz bardziej  
jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu” /2 Kor 3, 17-18/ 

Z Karty Grupy 33
„Życie jest piękne i warto je pięknie przeżyć z Jezusem” - to hasło „Grupy 33”. Pięknie to znaczy 

z Bogiem i w komunii z drugim człowiekiem. Bo spodobało się Bogu zbawić człowieka nie pojedynczo, 
lecz we wspólnocie (por. „Gaudium et spes”, nr 32). 

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 jest sensem życia? Kiedy bycie we wspólnocie nadaje sens życiu?
Jakie piękno widzę i doświadczam w Grupie 33? 

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.


