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PYTANIA ZADAWANE W FORMULARZACH SPISOWYCH 2021 

Dziękujemy Wam za hojne, terminowe i liczne wypełnienie ankiet spisowych. Chcemy 

ustosunkować się do zgłaszanych pytań i potrzeb, które mogą dotyczyć większej liczby grup  

i wspólnot. Jeśli chcecie z czymś podyskutować, dopowiedzieć, dopytać, to można!  

Zachęcamy do kontaktu (ddd@oaza.warszawa.pl / deuterokatechumenat.wwa@gmail.com )  

oraz do dołączenia do grupy „Deuterokatechumenat” na Facebook’u. Można także umawiać się  

z nami na kawkę i na rozmowy telefoniczne. 

 

PYTANIE ODPOWIEDŹ 

Brakuje mi propozycji tematów spotkań 
przed ONŻ 1 w przypadku zakończenia 
pracy z konspektami / Brakuje mi 
materiałów na ten rok formacyjny. 

Tutaj są dwie możliwości: 
1. Zgodnie z założeniami formacyjnymi po etapie spotkań nad 

ewangeliami (4x wg św. Łukasza, 8x św. Jana) a jeszcze przed 
1 st. ONŻ następuje etap PREKATECHUMENATU. Wtedy 
zadaniem animatora jest odpowiadanie na pytania  
i wątpliwości w wierze uczestników. Spotkania są planowane 
z tygodnia na tydzień na podstawie potrzeb grupy. Pytania 
można zbierać na spotkaniu lub anonimowo (np. na 
kartkach). Trudniejsze kwestie można omówić z zaproszonym 
gościem, np. z księdzem opiekunem, z jakimś moderatorem 
ruchu, z przedstawicielem DDD, itp. Ten etap wymaga  
od animatora poszukiwania nowej wiedzy, elastyczności  
i wiele czasu na przygotowania. Wydaje się jednak, że jest 
bardzo potrzebny oraz że wiele późniejszych trudności 
formacyjnych wynika z zaniedbania tego etapu (jakoś nam 
uciekł ze świadomości, prawda?) 

2. Formą realizacji etapu prekatechumenatu może być 
skorzystanie ze spotkań nad CREDO, które opracowaliśmy dla 
grup w luce formacyjnej spowodowanej pandemią. Trzeba 
jednak zadbać o to, by wszelkie pytania i wątpliwości 
uczestników zostały rozwiane (jest to zdecydowanie 
ważniejsze niż zrealizowanie konspektu). Są to też materiały 
do wykorzystania w sytuacji, gdy grupa nie pojechała na 
rekolekcje, na które miała pojechać i pojawia się „wolny” rok. 
Materiały można znaleźć tutaj: 
https://www.oaza.warszawa.pl/wp/diakonie/diakonia-
deuterokatechumenatu/diakonia-deuterokatechumenatu-
materialy-2020-21/  
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Materiały na spotkania ogólne: propozycje 
i pomysły. 

W październiku odbyło się spotkanie on-line dla animatorów  
i odpowiedzialnych, na którym omówiliśmy problemy  
i pomysły. Spotkanie zorganizowaliśmy w odpowiedzi  
na zgłaszane przez Was potrzeby w tym temacie. Plik roboczy  
z zapisem inspiracji jest dostępny pod linkiem: 
https://docs.google.com/document/d/1o76__5cEOqkf-
hYZBMxxjTURiSqIWERQjlYhEqCeBng/edit?usp=sharing .  
Zapraszamy do dopisywania swoich pomysłów i doświadczeń! 

Chciałabym dowiedzieć się,  
co zrobić z uczestnikami, którzy chcą 
chodzić na spotkania, ale nie chcą jeździć 
na rekolekcje. 

To jest materiał na dłuższą rozmowę – zapraszamy do kontaktu. 
W pierwszym kroku sugerujemy diagnozę przyczyn tego stanu 
rzeczy. Warto dotrzeć głęboko: dlaczego NAPRAWDĘ tak jest,  
jak jest? Jeśli taki problem jest częsty, chętnie zorganizujemy 
spotkanie na ten temat. Dajcie znać, czy jest potrzeba. 

Pewnie napisałbym, że potrzebuję 
pomocy w znalezieniu uczestników, ale to 
nie jest taka prosta, jednowymiarowa 
sprawa / Dajecie uczestników? XD 

Dajemy! 
Docierają do nas stale sygnały, że tu i tam potrzeba grupy lub 
animatora. Piszcie do nas, jeśli macie „wolnych” animatorów 
lub zbyt małe grupy. 

Potrzebujemy księdza do jakichś celebracji 
/ pomocy w organizacji, przygotowaniu 
celebracji. 

Osobą, która w naszej diakonii służy pomocą w organizowaniu 

celebracji jest Ula Białecka (ula.bialecka@gmail.com).  
Ula pomoże m.in.: zaprosić księdza, znaleźć lekcjonarz  
do celebracji, skontaktować Was z inną grupą na tym samym 
etapie formacji do wspólnego przeżycia nabożeństw. Piszcie 
bezpośrednio do Uli, jeśli jesteście w celebracyjnej potrzebie. 

Po przejrzeniu konspektu do rozmów 
ewangelicznych po 1* OND mam refleksję, 
że jest on mocno przestarzały, a 
momentami wręcz szokująco niewłaściwy 
(piętnuje się w nim na przykład chęć 
zostania aktorem, jako postawę 
nieodpowiedzialną). Skorzystałabym więc 
z jakichś inspiracji do formacji dla tego 
etapu, bo już widzę, że konspekt będzie mi 
służył w większości jedynie jako źródło 
tematów spotkań, a nie metod ich 
realizacji. 

O potrzebie aktualizacji konspektów można rozmawiać 
godzinami… Niestety, jest to bardzo trudny proces. Animator 
ma prawo zmieniać formy pracy zapisane w konspekcie, 
pamiętając jednak o celu spotkania – ten powinien pozostać 
bez zmian – a także o metodzie spotkania stosowanej  
na danym etapie formacji. W grupach OND pracujemy metodą 
ewangelicznej rewizji życia i tego nie należy zmieniać.  
W bieżącym roku formacyjnym nie będziemy opracowywać  
w DDD materiałów dla OND, ale możemy skontaktować 
animatorów takich grup, aby mogli wspólnie się naradzać nad 
realizacją spotkań. Życzycie sobie? 

Jeśli mam 2 osoby w grupie, to formować, 
je w parafii, czy dołączyć do innej 
wspólnoty? Mamy mało ludzi w parafii  
i obawiamy się, że w ten sposób będzie 
nas jeszcze mniej, gdy takie osoby będą 
formować się w innych wspólnotach. 

Z perspektywy dobra uczestników i oazowej „metodyki” grupa 
formacyjna powinna liczyć minimum 4 osoby + animator. 
Maksimum to 7-8 os. + animator. Z perspektywy organizacyjnej 
także malutkie grupy należy łączyć, gdyż potrzebujemy 
animatorów do podjęcia posługi wobec nowych uczestników, 
którzy chcą się formować, a nie ma dla nich grup. Być może  
na miejsce tych dwóch osób, które „oddacie” innej wspólnocie 
zaraz zjawi się cała nowa grupa. Zachęcamy do hojności,  
do odwagi i do kontaktu. Spróbujemy doradzić mądre ruchy. 

Brakuje grupy ewangelizacyjnej (przed  
1 ONŻ) w centrum Warszawy. 

Szukamy chętnych animatorów do budzenia nowych grup,  
a także do poszukiwania uczestników w Internecie  
i rozpoczęcia kontaktu z nimi w formie on-line. Być może jest 
to propozycja dla kogoś, kto studiuje w innym mieście? 
Wszystkie osoby, które są gotowe do posługi, a nie mają grupy, 
prosimy o kontakt z DDD. 

Brakuje mi pomysłów do zwabienia ludzi 
do wspólnoty :) 

Może pomoże, jeśli rozpoczniemy zbieranie pomysłów na naszej 
grupie na FB (nazwa grupy: Deuterokatechumenat)? Planujemy 
też w tym roku spotkanie on-line dla animatorów i 
odpowiedzialnych o współpracy z parafią. Postaramy się tam 
poruszyć ten wątek. 
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Potrzebuję ANIMATORA! Bo sama nie 
poprowadzę 3 grup :( Więc proszę, 
przekazujcie dalej do mnie namiary 
ludziom, którzy nie mają grupki  
do prowadzenia. 

Przekazujemy prośbę i zachęcamy: marta.aster600@gmail.com . 
Tego typu prośby, jeśli pojawią się w ciągu roku, można też 
kierować do Oli i Mateusza (patrz: kolejna odpowiedź). 

Potrzeba zebrania informacji o grupach, 
by potencjalni zainteresowani mieli jak 
natrafić na taką informację oraz zadbania 
o to, by każda wspólnota wiedziała, gdzie 
tych informacji szukać, tak aby - nie mając 
grupy dla danego człowieka – wiedzieli, 
gdzie mogą go skierować. 

Marzy się nam taka kompleksowa usługa. Póki co, mamy 
zaktualizowaną mapkę wspólnot i tworzymy mapkę grup. 
https://www.oaza.warszawa.pl/wp/roznosci/mapa-wspolnot-
rsz-aw/ Osobami z DDD do kontaktu w kategorii „poszukiwana/ 
poszukiwany” są: Ola Ambrozik (olambroo@gmail.com)  
i Mateusz Kalata (mati.kalata@gmail.com). Coroczne terminowe 
wypełnianie spisu pomoże nam w aktualizowaniu mapek. Z góry 
dziękujemy za współpracę! 

Jaki powinien być nasz stosunek do darów 
charyzmatycznych? Czy wspólnoty Ruchu 
nie utraciły otwartości na dary Ducha 
Świętego? 

W tym temacie odsyłamy do dokumentu „Ruch Światło-Życie 
wobec darów duchowych” (może warto zapoznać się z nim 
przy okazji realizacji kroku „Duch Święty” lub „Modlitwa”?)  
i zachęcamy m.in. do modlitwy o diakonię modlitwy w naszej 
diecezji. Link: http://www.oaza.pl/siloe/files/sil0307.html  

 

 

 

 

Z pozdrowieniami i życzeniami owocnego działania, 

 

Diecezjalna Diakonia Deuterokatechumenatu 
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