
SIERPIEŃ 2018.   KONFERENCJA: DROGA

1. „Pozwól, by łaska twego chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól,
aby wszystko było otwarte na Boga i dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga
wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do
tego, by świętość była możliwa. Ona w głębi jest owocem Ducha świętego
w twoim życiu.”  Franciszek

Wszyscy jesteśmy powołani do świętości. „Bóg wybrał nas przed założeniem
świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.” Ef 1,3 Świętość
jest darem Boga – ale jest drogą człowieka, drogą woli Bożej, którą z pomocą
łaski realizujemy w naszym życiu. Drogowskazy nowego człowieka to znaki,
wektory  tej  drogi.  W  ostatnim  roku  poszczególne  miesiące  rozważaliśmy
drogowskazy  nowego  człowieka.  Trzeba  do  tych  treści  wracać.
Podsumowując teraz uświadamiamy sobie, że:
1. Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem oraz drogą do Ojca,
2. Niepokalana jest dla mnie najdoskonalszym wzorem nowego człowieka,

oddanemu całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi,
3. Duch Święty sprawił, że narodziłem się na nowo do życia wiary, jest moim

namaszczeniem i mocą, abym szedł drogą Jezusa,
4. Kościół jest wspólnotą przyjaciół Jezusa, środowiskiem życia, w którym

wzrastam jako nowy człowiek,
5. Słowo Boże jest  dla mnie światłem życia,  czytam, rozważam i  w życie

wprowadzam,
6. Modlitwa jest  oddechem  ucznia  Jezusa,  jest  wielkim  przywilejem  i

radością, źródłem mocy i działania Ducha Świętego w nas,
7. Liturgia,  szczególnie  Eucharystyczna,  jest  miejscem  spotkania  z

Chrystusem  w  Duchu  Świętym,  jest  źródłem  i  szczytem  życia
chrześcijańskiego,

8. Świadectwo słowa  i  życia  jest  nakazem Pana  –  w mocy Ducha mamy
świadczyć o Jezusie Zmartwychwstałym, naszym Panu i Władcy. 

9. Nowa  kultura jest  stylem  życia  i  działania  przenikniętym  duchem
Ewangelii, jest szczególną formą świadectwa i ewangelizacji,

10. Agape,  czyli  piękna  miłość,  którą  Duch  Święty  rozlewa  w  naszych
sercach  i  która  wyrażać  się  ma  w  relacjach  z  Bogiem  i  ludźmi,  ma
przejawiać się w różnych formach służby i działalności.

2. Trzeba podążać za Jezusem – jesteś  Jego uczniem – ucz się żyć nowością
życia w miłości i służbie. Trzeba wzrastać, rozwijać się – nowe życie w nas.
Dziś  posłuchajcie  o  pięciu  warunkach  duchowego  wzrostu  w  życiu
chrześcijanina – ucznia Jezusa. Wszystko służy, aby wzrastać w świętości.
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Zasada pierwsza:
Musimy codziennie  czytać  Biblię  –  Ps119,105   Mt  4,4   Jk  1,22 Słowo Boże  jest
podstawą.  Wiara  rodzi  się  ze  słuchania  Słowa  Bożego.  Czytać,  słuchać,  rozważać
Słowo Boże codziennie. Słowo to Jezus. Bóg mówi do nas – On, Jezus jest Słowem
Ojca, Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Trzeba mieć zawsze Biblię
przy sobie, Słowo Boże jest mieczem Ducha w zbroi Bożej. Ef 6,17 

Zasada druga:
Musimy  trwać  na  modlitwie  –  Łk  18,1  Mt  26,41  1Tes  5,16-18  Jezus  mówi:
nieustannie się módlcie… a więc modlitwa to oddech ludzkiej duszy Bożym Duchem.
Bóg nie potrzebuje naszych modlitw, ale to my potrzebujemy… bez modlitwy nie ma
życia.  Chrześcijanin musi  nieustannie  modlić  się  sercem, nie tylko ustami.  W sercu
rodzi się modlitwa jako relacja naszej miłości z Bogiem. Bez modlitwy nie ma wiary,
nie  ma  miłości,  nie  ma  siły  do  walki  ze  złem,  pożądliwością,  pokusą,  grzechem.
Modlitwa jest koniecznością życiową. Modlitwa nie może być uzależniona od nastroju,
kondycji psychicznej  czy problemów, które rzucają mnie na kolana.  Im bardziej nie
chce mi się modlić, tym bardziej powinienem się modlić. 

Zasada trzecia:
Musimy trwać we wspólnocie – Hbr 10, 24-25  Wspólnota jest dla nas darem Boga.
Jezus zgromadził pierwszą wspólnotę swoich uczniów i to był początek Kościoła. We
wspólnocie  nasza  wiara  umacnia  się,  wzrastamy  w  wierze,  odnajdujemy  nasze
powołanie,  uczymy  się  miłości  i  posługujemy  ludziom  z  miłością.  Mała  grupa  –
komórka – to wspólnota wokół Jezusa, otwarta na tych, którzy są w naszym oikos i
którzy w niedługim czasie przyjdą do nas. Mała wspólnota to grono przyjaciół, którzy
odkrywają, że ich przyjacielem jest Jezus i przez to mogą sobie okazywać przyjaźń i
pomoc. Nie zwalniajmy się, nie opuszczajmy naszych spotkań wspólnoty, zawsze mogą
być przeszkody zewnętrzne czy wewnętrzne w nas aby nie przyjść na spotkanie. Trzeba
przezwyciężać te przeszkody. Szczególnie trzeba przychodzić, gdy mi się nie chce, gdy
mam migrenę, dużo spraw w domu, tym, bardziej przyjdź na spotkanie wspólnoty. Tu
Duch Święty zstępuje na ciebie, abyś mógł zdać egzamin, ukończyć projekt, aby twoje
spotkanie  następnego  dnia  było  udane.  A  jeżeli  widzisz,  że  ktoś  z  twojej  grupki
opuszcza spotkania, prawdopodobnie coś się z nim dzieje, jakiś kryzys, trzeba się nim
zainteresować,  odnaleźć  go,  pomóc  mu.  I  nie  wystarczy  tutaj  sms  –  to  za  mało.
Odszukajmy tych., którzy dawno nie byli na spotkaniach, może trzeba przeprowadzić z
nimi dłuższą rozmowę i pomodlić się za nich wstawienniczo.

Zasada czwarta:
Każdego dnia być świadkiem Chrystusa –  Mt 5, 13-16   Łk 24,48  Dz 1,8 Wiara
przekazywana  jest  przez  świadectwo  uczniów.  Wiara  nasza  umacnia  się,  gdy  jest
przekazywana. Nie możemy zamykać się w sobie, lękać się ludzi, ich odrzucenia. Masz
być  codziennie  świadkiem Jezusa  na  różne  sposoby.  Terenem misyjnym jest  twoja
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praca, sąsiedzi, a dla studentów uczelnia, akademik. Odwagi – nie lękaj się! Zaangażuj
się  w  różne  akcje  ewangelizacyjne  –  kurs  Alpha,  Przystanek  Jezus…  Ale  bądź
codziennie świadkiem Jezusa w twojej codzienności.

Zasada piąta:
Musimy być posłuszni Bogu – Mt 7,21  Rz 12,2  Rz 14,7-9 Znajomość zasad wzrostu i
życia  wiary  n  a  nic  się  nie  zda,  dopóki  nie  zastosujemy  ich  w  życiu,  od  teraz.
Chrześcijaństwo nie jest teorią, ale jest praktyką. Nie wystarczy wiedzieć, znać, trzeba
wprowadzić  to  w  życie.  I  dlatego  posłuszeństwo  jest  podstawą  wzrostu
chrześcijańskiego.  Jan Paweł II  mówił  – prawdziwa wolność wewnętrzna polega na
posłuszeństwie  woli  Bożej,  chcesz  być  wolny?  Bądź  posłuszny  Bogu.  Zastosuj  te
zasady, które przed chwilą usłyszałeś. Codziennie czytaj Pismo Św., już od dziś. Módl
się na różne sposoby – psalmami, liturgią godzin, językami, medytacją Słowa Bożego,
koronką,  różańcem.  Przychodź  na  spotkania  Wspólnoty  i  czuj  się  człowiekiem
Wspólnoty – nie tylko we wtorek czy w niedzielę, ale w każdy dzień, w każdej chwili.
Wreszcie – każdego dnia dawaj świadectwo, bądź solą ziemi, światłem świata. Trwaj w
jedności z Jezusem w łasce uświęcającej, regularnie przystępuj do Sakramentu pokuty,
często  przychodź  na  Eucharystię,  aby  karmić  się  Słowem Bożymi,  Ciałem Pana,  a
będziesz  wzrastał,  rozwijał  się,  potężniał  i  twoje  życie  przyniesie  owoc,  nie  będzie
puste, banalne i beznadziejne. 
„Kto trwa we mnie, a ja w nim, przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie
możecie  uczynić.” Mamy  pięć  zasad  duchowego  wzrostu,  nie  możemy  pominąć
którejkolwiek,  bo  nic  nie  wyjdzie.  I  tak  jak  mamy pięć  palców i  każdy  ma swoją
określoną funkcję w twojej ręce, tak te zasady tworzą całość. Trzeba je przyjąć jako dar
Boga dla nas. On troszczy się o nas i chce naszego rozwoju. Rozwój – często ludzie
rozwijają się nie w tym kierunku jak trzeba, ku Bogu, i wchodzą w różne   uzależnienia
i niewolę ducha. Degradują się i samo-unicestwiają. Ty jesteś powołany do świętości,
Jezus ciebie wyzwolił, żyj według Ducha. 
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PLAN  SPOTKANIA

1. UWIELBIENIE

 modlitwa do Ducha Świętego – Niechaj zstąpi Duch Twój… języki

 Ps 119,105 – Pieśń: Jak łania pragnie wody ze strumieni… języki

 1Tes, 16-18 – Pieśń: Otwórz me oczy o Panie… języki

 Hebr 10, 24-25 – Pieśń: Święte imię Jezus… uwielbienie Jezusa

 Dz 1,8 – Pieśń: Wiele jest serc…

 Rz 12,1-2 – cisza ( 1 minuta)

Dzielenie - Co Jezus zrobił dla mnie, co ja dla Jezusa? (20 min. nie dłużej)
Pieśń: Szukajcie wpierw królestwa Bożego…

2. SŁOWO BOŻE Ef 4,11-16 
3. KONFERENCJA

Konferencja ks. Romana (wysłuchać nagrania)

4. POGŁĘBIENIE: 
1. Powiedz  coś  o  swoim  rozwoju,  jak  się  rozwijasz  duchowo?  Twoja

modlitwa,  lektura  Pisma  Św.,  Eucharystia,  Spowiedź,  uczestnictwo  w
spotkaniach Wspólnoty, zaangażowanie w ewangelizację. Które punkty są
u ciebie mocne, a które słabe? Jak przebiega twój zrównoważony rozwój? 
 

5. DZIĘKCZYNIENIE I PROŚBY
Pieśń: Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie…   
Modlitwa dziękczynna spontaniczna wokół treści konferencji:
Pieśń: Niech nas ogarnie łaska Panie Twa…
modlitwa wstawiennicza za każdego według sytuacji po naszym dzieleniu się
rozwojem duchowym
Jezu, jedyny pasterzu Twojej owczarni… 
OJCZE NASZ  i benedykcja…

– OGLOSZENIA: 
Zlot  Wody  Życia  w  górach  2-9  września,  Czarna  Góra  k.  Bukowiny
Tatrzańskiej – zapis u Justyny Borkowskiej, zaliczka 200 zł (całość 550 zł).
Marsz dla Jezusa i ewangelizacja w Zakopanem 8 września, godz. 19.00

Lektura: Jak się modlić?  Praktyczne przygotowanie do rozmowy z Bogiem – wyd.
Rafael
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