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Poniższe pytania są propozycją do indywidualnej refleksji uczestnika formacji deuterokatechumenalnej  

lub do wykorzystania przez animatora na dodatkowych spotkaniach grupy, gdy formację 10 kroków odbywa się  
w cyklu dwuletnim.  Wówczas warto rozważyć realizację każdego kroku na 3 spotkaniach. Uczestnik niezwłocznie 
powinien podejmować próby realizacji wymagań każdego z drogowskazów. Pomiędzy realizacją dwóch spotkań  

z podręcznika a celebracją Słowa Bożego jak najbardziej warto pytać o wprowadzanie treści do życia. 

 

JEZUS CHRYSTUS 

1. Kto głosił Ci Jezusa i w jaki sposób przekonało Cię to świadectwo? 

2. Jaką konkretną decyzję podjąłeś ostatnio ze względu na Jezusa? Do czego skłoniłbyś się  

w tamtej sytuacji NIE będąc osobą wierzącą? 

3. Kochać Pana całą duszą, całym sercem, całym umysłem, całą wolą, całym życiem… W jaki 

sposób może objawiać się wiara w każdej sferze Twojego życia? O czym marzysz dla swoich 

uczuć, rozumu, duszy, relacji, ciała, siły woli, aby każdy z tych obszarów był poddany wierze? 

NIEPOKALANA 

1. Czy masz doświadczenie współpracy z Duchem Świętym? Może kiedyś zdarzyło się, że brałeś 

udział w jakimś dziele lub podjąłeś zadanie, o którym byłeś przekonany, że to wola Jezusa  

i natchnienie Ducha Świętego? Czy widziałeś wtedy, że to podobieństwo do Niepokalanej? 

2. Która z tajemnic różańca jest Twoją ulubioną i dlaczego? 

3. Jaką cechę Maryi szczególnie podziwiasz? Która z cech jej wiary jest teraz Tobie potrzebna? 

DUCH ŚWIĘTY 

1. O co najczęściej prosisz Ducha Świętego? Jak często się do niego zwracasz? 

2. Jak dzisiaj postrzegasz Ducha Świętego? Który Jego symbol jest Ci bliski? (ogień, woda, wiatr, 

gołębica, …?) 

3. Jakie doświadczenie w Twoim życiu widzisz jako przykład poddania się natchnieniu i mocy 

Ducha Świętego? 

4. Co może się zmienić jeśli przyjmiesz, że to Duch Święty (a nie np. Twoje postanowienia  

i pokuty) jest źródłem Twojej miłości do Boga Ojca, do Jezusa i do drugiego człowieka? 

5. Czy łatwo Ci uznać, że każde chcenie i działanie oraz łaska wiary płyną od Ducha Świętego? 

Nawet jeśli oznacza to, że wiara nie jest Twoim „osiągnięciem”? (to współpraca z łaską) 
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KOŚCIÓŁ 

1. Jak często idziesz na spotkanie grupy/wspólnoty z radością? Jak często po spotkaniach grupy 

czujesz się pokrzepiony, podniesiony na duchu? 

2. Czy coś w naszej grupie/wspólnocie chciałbyś zmienić, by Twoja formacja mogła przebiegać  

w bardziej odpowiedni dla Ciebie sposób lub w lepszej atmosferze?  

3. Jak widzisz swoją rolę w naszej wspólnocie? Czy widzisz dla siebie (wstępnie) jakieś miejsce 

zaangażowania i służby w parafii? 

SŁOWO BOŻE 

1. Co ostatnio zrobiłeś tylko ze względu na Słowo Boże (czyli z inicjatywy Słowa)? 

2. Gdybyś miał zdecydować, jaki fragment Słowa Bożego znajdzie się na Twoim nagrobku,  

który byś wybrał? Co chciałbyś przez to wyrazić? 

3. Czy bliższe jest Ci osobiste, czy wspólne z braćmi studiowanie Słowa Bożego? Co ułatwia  

a co utrudnia tę praktykę w samotności i w grupie? 

4. Który fragment Pisma Świętego służy Ci jako osobista modlitwa, jest bliski Twojemu sercu? 

MODLITWA 

1. Jaką modlitwę z całego swojego życia uważasz za najbardziej istotną, przełomową? 

2. Czy dokonujesz ocen modlitwy pod kątem jest użyteczności / przyjemności / skuteczności? 

Na ile pamiętasz, że modlitwa jest zawsze owocna, jeśli tylko JEST? 

3. Jakie trudności w modlitwie chciałbyś powierzyć grupie, aby się za Ciebie… pomodliła?  

LITURGIA 

1. Co Ci pomaga, a co przeszkadza uważnie przeżywać Eucharystię? Jakie miewasz trudności?  

2. Czy podejmowanie służby w zgromadzeniu liturgicznym jest dla Ciebie proste, czy raczej 

budzi stres albo inne trudności? 

3. Czy możesz podzielić się zdjęciem ulubionego kościoła lub nagraniem ulubionej pieśni 

liturgicznej? (Może być też obraz lub inny element sztuki sakralnej, który pomaga Ci  

w przeżywaniu liturgii lub wiąże się z nim jakieś Twoje przeżycie duchowe.) 

ŚWIADECTWO 

1. Kto z Twojego najbliższego otoczenia zna, a kto nie zna Chrystusa? Czy umiesz wymienić  

z imienia osoby, którym potrzebne jest poznanie Go? 

2. W jaki sposób możesz przyznawać się do wiary w świecie realnym, a jak w wirtualnym?  

3. Które praktyki chrześcijan w Internecie wydają Ci się dobre, a które raczej zniechęcają  

do wiary? Czy możesz polecić wartościowe strony, nagrania, media, aplikacje, itp.? 

NOWA KULTURA 

1. Jak najczęściej poniża się ludzką godność w środowisku, w którym się obracasz? Jakie są tam 

przejawy braku szacunku do człowieka? 

2. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się przeciwstawić jakieś formie poniżania człowieka? 

3. Kto z Twojego otoczenia jest dla Ciebie przykładem osoby wolnej? Po czym to poznajesz? 

AGAPE 

1. Od kogo otrzymałeś kiedykolwiek dar pięknej miłości? Jakie były tego przejawy? 

2. Kto kiedyś zranił Cię w miłości lub potraktował Cię interesownie? 

3. W jaki sposób lubisz, by okazywać Ci miłość, przyjaźń, wdzięczność? Czy uważasz, że w naszej 

wspólnocie dostatecznie okazujemy sobie wsparcie i doceniamy się wzajemnie? 


