
SŁOWO WSTĘPNE

W kolejnym roku formacyjnym 2016/17 chcemy rozważać i formować naszą wspólnotę 
w oparciu Ewangelię św. Jana. Ten rok formacyjny kończy nasze 4-letnie podążanie szlakiem 
kolejnych  Ewangelii  i  odkrywanie  drogi  do  wspólnoty,  na  której  Pismo  Święte  jest 
podstawowym  drogowskazem.  Nie  kończy  się  jednak  nasz  trud  budowania  wspólnoty 
chrześcijańskiej, która jest miejscem naszego spotkania z żywym Bogiem pośród braci i sióstr. 

Chcemy RAZEM głębiej wejść w tajemnicę Bożej Miłości. Człowiek zbawiony jest przez 
miłość  Ojca  w  Jezusie,  i  dlatego  powinien  wyzwolić  się  z  zapatrzenia  w  siebie  samego 
i wszelkich zniewoleń, by przyjąć z radością, że to owa Miłość daje mu istnienie, określa go 
jako „dar dla innych”. Z akceptacji tej Miłości rodzi się postawa wzajemnej służby. 

Ewangelia św. Jana kładzie nacisk na rozumienie, widzenie, poznanie i uwierzenie Słowu 
Pana,  po  to,  by  potem  miłować.  Wszelkie  działanie  chrześcijańskie  rodzi  się 
z kontemplowania tajemnicy i ma początek w radykalnej gotowości Jezusa do służenia nam. 
Tutaj  też  rozpoczyna  się  nasza  radykalna  gotowość  służenia  innym:  ponieważ  jesteśmy 
kochani  przez Boga,  stajemy się zdolni  do okazywania wobec innych radosnej   i  szczerej  
postawy służby.

Spotkania  w  rejonach  w  tym  roku  będą  prowadzone  metodą  dzielenia  się  Słowem 
Bożym. Będziemy opierać się na tekstach Pisma Świętego oraz „O naśladowaniu Chrystusa” 
Tomasz a Kempis. 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.


