
Opracowanie: Magdalena Leczkowska 

Spotkanie wprowadzające 2020/21 

(można rozbić na dwa spotkania) 

 

1. MODLITWA 

a. Modlitwa spontaniczna do Ducha Świętego, 

b. Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał.  

Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. 

Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte.  

Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre.  

Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.  

(św. Augustyn) 

 

2. ŚWIADECTWA (trzy poniższe wskazówki trzeba przekazać uczestnikom przed spotkaniem,  

by przyszli na nie przygotowani) 

a. Jeśli byliście na rekolekcjach „Planu B” lub na jakimkolwiek innym wyjeździe  

o charakterze formacyjnym, podzielcie się owocami. 

b. Opowiedzcie sobie o jednej wyjątkowej modlitwie z okresu wakacji. Może być ona 

znacząca pod jakimkolwiek względem. 

c. Podzielcie się fragmentem Pisma Świętego, który wpłynął na Was w okresie  

od rozpoczęcia pandemii. Jaki to był wpływ? Co wyniknęło ze spotkania z tym 

Słowem? (akcent na działanie, nie na wzruszenie). 

 

3. PLANOWANIE FORMACJI OSOBISTEJ 

W tym roku w szczególny sposób możemy zauważyć, że sami jesteśmy za siebie odpowiedzialni. 

Fakt, że wypadliśmy z utartych torów formacji, może nam pomóc w dojrzewaniu i w braniu 

odpowiedzialności za swój rozwój duchowy. Dodatkowo: hasło tego roku formacyjnego to 

„Dojrzałość w Chrystusie”. Mamy okazję, by zastanowić się, czego potrzebujemy, by postąpić 

krok naprzód w kierunku tej dojrzałości. 

 

a. Alfabet dojrzałej wiary – każdy z uczestników wypisuje na kartce pionowo kolejne 

litery alfabetu. W czasie ok. 10 min. ma do każdej z nich intuicyjnie dopisać dowolną 

ilość haseł, skojarzeń, pojęć, itp. które uważa za warte rozwinięcia w ramach 

realizacji ogólnego hasła „dojrzałość w Chrystusie”.  

 

Można doprecyzować: Jakimi konkretnymi zagadnieniami powinniśmy się zająć, aby 

zbliżyć się do realizacji celu, którym jest dojrzała wiara / dojrzałość w Chrystusie? 

 

Po przedstawieniu wszystkich pomysłów na forum grupy animator stara się spisać 

jeden alfabet, w którym zawarte są koncepty najbardziej istotne i najczęściej się 

powtarzające. Tutaj warto, by do każdej litery dopasowane było już tylko jedno 

pojęcie, ale nie trzeba się bardzo upierać. 

 

Jeśli materiał realizujecie w ciągu dwóch spotkań, tutaj należy zakończyć pierwsze z nich i polecić uczestnikom 

odbycie w tygodniu Namiotu Spotkania dookoła tematu „Do czego zaprasza mnie Chrystus w tym roku?”  

na podstawie fragmentu: Łk 6, 27-49. Drugie spotkanie należy rozpocząć od dzielenia tym Słowem. 
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b. Wyznaczanie celów osobistych  

✓ Animator zaznacza, że ćwiczenie z alfabetem pomogło określić ważne tematy 

dla grupy, jednak każdy z uczestników ma także specyficzne potrzeby i może 

mieć inne cele w swojej formacji.  

✓ W dowolnej formie (rebus, gra w „szubienicę”?) animator prezentuje grupie 

akronim, informujący o zasadach wyznaczania sobie celów, tj.  

KWOKA: konkretne, wymierne, osiągalne, korzystne, ambitne. 

✓ Na kilku przykładach grupa ćwiczy zrozumienie poszczególnych cech dobrego 

celu, np. 

 

Cel sformułowany nieprawidłowo Rodzaj nieprawidłowości Poprawne sformułowanie celu 

Będę zawsze dla wszystkich miła. 

Cel jest niekonkretny (za ogólny), 
niewymierny (nie wiemy, kiedy 

można taki cel uznać za 
osiągnięty), nieosiągalny (przez 
użycie „zawsze” i „wszystkich”). 

Każdego dnia przez cały 
październik powiem coś miłego  

i prawdziwego jednej osobie  
z mojej rodziny. 

Będę modlić się przez 5 min. raz  
w tygodniu. 

Cel nie jest ambitny,  
czyli nie popchnie rozwoju tej 

osoby do przodu. 

Będę uczestniczyć w adoracji 
Najświętszego Sakramentu 
minimum raz w tygodniu. 

Za każdym razem, gdy o kimś źle 
pomyślę, wypiję szklankę octu. 

Cel jest nierealny (lub zakończy się 
pobytem w szpitalu) oraz 
niekorzystny dla osoby. 

Co wieczór szczerze pomodlę się  
za tych, o których źle myślałam  

w ciągu dnia. 

 

✓ Na kilku przykładach grupa ćwiczy zamienianie celów w formie przeczącej 

(„Nie będę kłamać”) na zdania twierdzące („Zawsze powiem prawdę lub 

odmówię odpowiedzi na pytanie, na które z ważnych powodów nie chcę dać 

prawdziwej odpowiedzi”). 

✓ Każda osoba z grupy w oparciu o swój „alfabet” i poznane zasady 

wyznaczania celów określa, nad czym i jak chce pracować w tym roku, by 

zbliżyć się do dojrzałej wiary. Grupa pomaga sformułować cele twierdząco, 

jak najbardziej konkretnie i zgodnie z ww. zasadami. Koniecznie trzeba je 

zapisać (robi to i uczestnik, i animator). 

 

UWAGA! Cele te nie muszą dotyczyć tylko praktyk religijnych. Warto, by przynajmniej jeden z nich 

dotykał nawyków, osobowości lub sfery relacji. Nie może być ich też więcej niż 3. Jeśli ktoś upiera 

się na więcej, warto zaproponować, że zaplanujecie realizację kolejnych celów po tym, jak osiągnie 

3 pierwsze. Warto rozpoczynać od wymagań najłatwiejszych. 

 

4. DZIAŁANIE, rozmowa: 

a. Jakiej pomocy możemy sobie nawzajem udzielić, abyśmy wszyscy osiągnęli nasze 

cele? 

b. Jakie fragmenty Pisma Świętego przychodzą nam do głowy w kontekście naszych 

celów? Jakie Słowo może być dla nas umocnieniem w ich realizacji? Jakie fragmenty 

możemy „polecić” innym osobom w grupie? 

 

5. MODLITWA Ps 127, 1-2 i ewentualnie fragmentami Pisma Świętego, o których przed chwilą 

mówiliśmy; modlitwa prośby. 

Alfabet Twojej grupy  

oraz najczęściej 

pojawiające się cele 

osobiste będą podstawą 

określenia tematyki 

spotkań w tym roku.  

Do dn. 30.09 wypełnij 

formularz, prosimy. 

https://forms.gle/jqTuwgaMohYA1jqUA

