
Spotkanie 8.                                                                                        Rok I
Trwanie w Ŝyciu duchowym

Celem spotkania jest pomoc w odnowieniu pragnienia trwania we wspólnocie
UCZNIÓW Chrystusa i uświadomienia sobie, Ŝe ta wspólnota dana nam jest jako
miejsce spotkania z Panem i rozwoju naszego Ŝycia wiary. Dzięki temu moŜemy być
UCZNIAMI Chrystusa.

Na spotkaniu najpierw robimy punkt II, a potem I.

I. PoniŜsze fragmenty czytamy dokładnie w ciszy. Następnie na forum grupy
dzielimy się tym, co w tej Ewangelii było dla mnie szczególnym światłem, co mnie
poruszyło, co zachwyciło.

Łk 10, 1-12
Łk 10, 17-24

II. Ta część spotkania ma formę ankiety.

Uzupełnioną odrywamy i oddajemy animatorowi.

1. Dlaczego przyszedłem na spotkanie wspólnoty dorosłych?
........................................................................................................................
........................................................................................................................

2. Jak moja motywacja się zmieniła – dlaczego jestem dzisiaj?
........................................................................................................................
........................................................................................................................

3. Co daje mi trwanie we wspólnocie?
........................................................................................................................
........................................................................................................................

4. Czy to jest miejsce, w którym chcę rozwijać, kształtować swoje Ŝycie
wiary w przyszłości (za rok, dwa...)?
........................................................................................................................

5. Co chciałbym zmienić? Czy mam jakieś sugestie co do spotkań,
prowadzących?
........................................................................................................................
........................................................................................................................

POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ

formacja w domu

1. Słowo Ŝycia:

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, i przeznaczyłem was na to, abyście
szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o
cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie
miłowali.”  J 15,16-17

2. Korzystając z poniŜszych fragmentów na mojej modlitwie osobistej wypiszę
cechy UCZNIA Chrystusa: 

● Mt 23, 8-9..........................................................................................................

● Łk 8, 21.............................................................................................................

● Mt 10, 8b...........................................................................................................

● Łk 6, 40............................................................................................................

● J 14, 12.............................................................................................................

● Mt 28,19...........................................................................................................

● 2 Kor 2, 14........................................................................................................

● Kol 2, 6-8 .......................................................................................................

● Kol 2, 13-14......................................................................................................

3. Pytania do refleksji na modlitwę osobistą w tym miesiącu:

● Czy mam świadomość, Ŝe jestem UCZNIEM Chrystusa?

● Co to dla mnie oznacza?

● Czy bycie uczniem Chrystusa ma jakiś wpływ na moje Ŝycie rodzinne,
zawodowe?

● Czego Jezus oczekuje od swoich uczniów, ode mnie?

● Czy pozwalam się Jezusowi kształtować, wychowywać?

● Czy jestem wiernym uczniem?


