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PAŹDZIERNIK - 2020 – ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM 

Kol 3,16-17  

Rozpoczynamy drogę spotkań formacyjnych – w tym roku temat „Życie w Duchu Świętym”. 

Życie w Duchu Świętym to życie żywej wiary, to droga na której dzień po dniu realizuje się nasze powołanie na 

najwyższej półce, czyli w relacji do Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Św. Paweł w swoich listach dużo mówi o życiu 

wg ducha. W 1 Kor 2 i 3 rozdz. mówi, że człowiek może być zmysłowy, cielesny lub duchowy.  

Co to znaczy?  

Człowiek zmysłowy nie zna Boga – żyje doczesnością, różne rzeczy czyni i jest skoncentrowany na sobie. Realizuje 

swoje cele i na pierwszym miejscu jest Ego – ja - moje ja.  

Człowiek cielesny to człowiek, który żyje w wierze ale jego wiara jest powierzchowna – wierzy w Boga, słyszał o 

Jezusie, a nawet Jezus jest w jego życiu ale ten człowiek ma swoje plany, ambicje, cele i chce, aby Jezus mu sprzyjał, 

pomagał mu w realizacji tych celów, jego celów. W centrum jego życia jest on sam, moje ja – Ego. Jezus jest po to, by 

spełniał moje prośby, pomagał mi w osiągnięciach, kariery sukcesów życiowych, ratował w katastrofach, chorobach: 

dał mi dobrego męża, lepszą prace, zdrowie, pieniądze itd.  

Człowiek duchowy to człowiek, który na tron swojego życia zaprosił Jezusa. Jezus jest jego Panem. Jest oddany i 

poddany Duchowi Świętemu. Żyje w świecie – realizuje cele życiowe, rodzinne, zawodowe ale czyni to na chwałę 

Boga i jest świadkiem Jezusa tam gdzie jest, w swoim środowisku, w swoim Oikos. Doświadcza wolności serca i jest 

zdolny do miłości z całym rozmachem.  

W naszej formacji chodzi o to abyśmy doświadczali paschy Jezusa. A pascha to przejście od człowieka cielesnego do 

człowieka duchowego. To przejście dokonuje się dzięki Duchowi Świętemu – jest to droga, proces.  

Będziemy w każdym miesiącu rozważali różne przestrzenie naszego życia, które będąc poddane Jezusowi jako 

naszemu Panu i poddawali je namaszczeniu Ducha Świętego. Będą to takie przestrzenie jak moja rodzina, moja 

praca, moje pieniądze, moje rozrywki, mój wolny czas, moje relacje z przyjaciółmi i z ludźmi z pracy, moje 

upodobania, moje pasje, moja seksualność, moje słabości. Duch Święty przenika wszystko. Będziemy więc słuchali 

konferencji, zgłębiali słowo Pana, dzielili się naszym życiem i modlili o namaszczenie w Duchu Świętym w tych 

przestrzeniach.  

Formacja to nie tylko spotkanie miesięczne w grupce ale to codzienny wysiłek, duchowa praca i walka. Najpierw 

namiot spotkania, czyli codzienne, osobiste spotkanie z Panem w Słowie. Proszę was, abyście codziennie odczytywali 

Słowo – otrzymujemy to słowo rana mailem na stronie dystrybucyjnej.  

Dla wspólnot rodzinnych proszę abyście nie opuszczali spotkań miesięcznych (raz w miesiącu) gdy spotykacie się w 

swoich wspólnotach - sektorach. Tam pośród modlitwy i uwielbienia będzie szczególny temat, specjalna konferencja  

– rozwinięcie tematu w wymiarze rodzinnym. Człowiek duchowy codziennie czyta Biblię i rozważa Słowo Boże, modli 

się tym słowem, dzieli się tym z małżonkiem, bo każdy dzień ma być przeniknięty modlitwą uwielbienia, chwały i  

dziękczynienia.  

Pamiętasz jak Jezus nauczał nad jeziorem Genezaret, a wielkie tłumy słuchały Pana? Potem powiedział do Piotra 

„Wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów”. Ty też usłyszysz od Pana Słowo, które będzie wezwaniem dla Ciebie. Nie 

lękaj się, słuchaj uważnie i ufaj Panu. Może usłyszysz je w cichej adoracji, może na mszy św. z ust kapłana w homilii, a 

może Pan przemówi przez kogoś nieoczekiwanego i ty zrozumiesz, że to Pan mówi do ciebie. Bóg mówi do nas - 

trzeba umieć słuchać i rozróżniać pośród różnych dźwięków, słów i myśli, które jest Słowem Pana. Bóg jest blisko, nie 

opuszcza nas. Jest dobrym Bogiem i mówi do nas – jest to Słowo życia i miłości. Szema Izrael – Słuchaj Izraelu. Tak 

rozpoczyna się modlitwa Żydów. Trzeba mieć zawsze, gdziekolwiek jesteś, przy sobie mały egzemplarz Pisma Św.     
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Otwieraj Biblię i proś Ducha Świętego, by przemówił gdziekolwiek jesteś: w podróży, w kolejce do lekarza. Pytaj 

Pana, słuchaj, dziękuj i uwielbiaj.  On jest i czuwa do nad tobą, On jest. Nie możesz przespać swojego życia. Zostałeś 

obudzony w Duchu Świętym, Jezus wszedł w Twoje życie, jest twoim Panem i Mistrzem. Uważaj abyś nie usną jak 

apostołowie w Getsemani. Jezus się tam modlił, a oni posnęli. Uważaj, czuwaj i podążaj za Panem.               

Małżeństwa mają dialog małżeński raz w miesiącu i jest to szczególny czas spotkania męża z żoną i Jezusem, 

rozmowa i dzielenie się w obliczu Pana jak realizujemy nasze życie małżeńskie podążając za Panem. Materiały do 

dialogu małżeńskiego są dostarczane w każdym miesiącu. To jest ważne spotkanie.   

Ci który przychodzą na spotkania we wtorek niech nie opuszczają spotkań jak mówi do nas Pan: „Troszczmy się o 

siebie wzajemnie by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań 

jak się to stało zwyczajem niektórych ale zachęcajmy się nawzajem i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie że 

zbliża się dzień” Hbr 10,24-25. Pretekstem może być migrena, taki jestem zmęczony, jeść się chce, po prostu nie chce 

mi się iść – tym bardziej trzeba iść, trzeba pokonać tego demona – Każdy dzień jest zwycięstwem… 

Na spotkania Wody Życia we wtorek zapraszam małżonków ze wszystkich sektorów, szczególnie z A, B i C – dawno 

nie byliście. Warto powracać do miejsca i wspólnoty gdzie się wszystko zaczęło. 

Teraz posłuchaj jeszcze raz - Kol 3,16-17. 

„Słowo Chrystusa niechaj w was mieszka w całym swym bogactwie: z całą mądrością nauczajcie i napominajcie 

siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.           

A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.” 

Wszystko zaczyna się od SŁOWA.  

Na początku było Słowo.  

Słowo stało się  Ciałem i zamieszkało wśród nas. 

Słowo to Jezus – Syn Boga żywego, to Mesjasz, nasz Pan.  

Życie w Duchu Św. to życie Słowem Pana.  

Każdy dzień, wszystko co jest, jest przeniknięte Słowem, które jest światłem na mojej ścieżce, jest życiem, jest tarczą 

obronną, jest mieczem.  

Słowo przenika do głębi, jest żywe i skuteczne, jest pokarmem codziennym.  

Jezus mówi - Nie samym chlebem żyje człowiek ale każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych.  

Pamiętaj, Słowo Pana jest dla ciebie - w tobie jest życiem miłości i nadziei.  

Dlatego Św. Paweł usilnie mówi „Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie: z całą mądrością 

nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi Ducha pod wpływem łaski śpiewając 

Bogu w waszych sercach, a cokolwiek mówcie lub czynicie wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa dziękując 

Bogu Ojcu przez Niego.”   

Teraz w spotkaniu pogłębienia i dzielenia mam kilka pytań, które chcę postawić wam, abyście mogli o tym 

porozmawiać, podzielić się. Jak przebiega twoja relacja z Pismem Świętym. tzn. czy masz Pismo Święte., czy często do 

niego zaglądasz, czy szukasz w nim natchnienia i prowadzenia. Dalej twój namiot spotkania, czyli modlitwa osobista 

Słowem Bożym, codzienna. Co usłyszałeś ostatnio – podziel się, powiedz. Twoja Eucharystia, – co Pan powiedział do 

Ciebie na ostatniej mszy świętej? Powiedz o twoich trudnościach czy wątpliwościach – poproś wspólnotę o modlitwę 

w tej sprawie.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Plan spotkania: 
 

1.  Modlitwa do Ducha Świętego – Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę … 
Uwielbienie: Psalm 119, 105 – 112 (odczytać, modlitwa wersetami) 

       Chcę wywyższać imię Twe… uwielbienie Jezusa – języki  
       Jezus najwyższe imię …  

2. Dzielenie się: Co Jezus uczynił dla mnie? Co ja uczyniłem dla Jezusa? Dotknij Panie moich oczu abym 
przejrzał… 

3. Słowo Boże i konferencja.  
Po konferencji dzielenie się w grupce i pogłębienie tematu: 

. Jak przebiega Twoja relacja z Pismem Św. tzn. czy masz Pismo Św., czy często do niego zaglądasz, czy szukasz w 
nim natchnienia i prowadzenia. Twój namiot spotkania, czyli modlitwa osobista Słowem Bożym, codzienna. Co 
usłyszałeś ostatnio – podziel się, powiedz. Twoja Eucharystia, – co Pan powiedział do Ciebie na ostatniej mszy 
świętej? Jakie tu masz trudności – poproś wspólnotę o modlitwę w tej sprawie.  
 
 4.    Modlitwa: Jak dobrze jest dziękować Ci Panie – dziękczynienie spontaniczne   

Szukajcie wpierw królestwa Bożego – prośby  
Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał… modlitwa wstawiennicza o namaszczenie w Duchu Świętym,         
w otwarciu na Słowo Pana 
Jezu jedyny Pasterzu… 
Ojcze Nasz  
Benedykcja  
Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie…   
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Wyjście z niewoli egipskiej, przymierze na Synaju, droga przez pustynię, i wreszcie wejście do Ziemi Obiecanej – to 

40 lat. Trudna droga – przymierze z Bogiem i Dekalog – próby pustyni – bunty i upadki ludzi, to wszystko jest 

obrazem rzeczywistości naszego życia – tak jest w życiu każdego z nas. Bóg wyprowadził nas z Egiptu – nasza 

niewola – wody Morza Czerwonego to nasz chrzest, Synaj to przymierze – więź miłości z Bogiem i zobowiązania; 

wreszcie droga to pielgrzymka wiary. Różnie bywa – są upadki  zwycięstwa – są kryzysy bunty i nawrócenia …  

Jezus chce być naszym Przyjacielem, chce abyśmy żyli w Jego Duchu, a tu słabość nasza, nasze ciało, żądze, pustka, 

rywalizacja i dyskwalifikacja. 

Jesteśmy we wspólnocie – tu doświadczamy spotkania z Jezusem, we wspólnym uwielbieniu, słuchaniu Słowa 

Bożemu, dzielimy się tym co do nas mówi, uwielbiamy Go, dziękujemy, modlimy się wstawienniczo.  

Wspólnota nasza jest różnorodna, jest bardzo dużo rodzin – 4 sektory, są seniorzy, studenci  i pracujący. Jest 

bogactwo różnorodności oczekiwań i problemów, z którymi przychodzimy na spotkania. Pan  nas wyprowadza z 

naszej zmysłowości i cielesności i chce, abyśmy żyli w Duchu. Każdy z nas inaczej doświadcza obecności Pana, 

jesteśmy przecież bardzo różni, ale prowadzi nas do świętości, bo takie jest powołanie każdego z nas.  

Każdego dnia otrzymujesz mailem Słowo Pana na Namiot Spotkania czyli Twoje osobiste spotkanie  z Jezusem. 

Słowo to jest w temacie nauczania – katechezy miesięcznej. Tak więc przez cały miesiąc teksty, które otrzymujesz 

codziennie do modlitwy osobistej  rozwijają temat miesięcznej konferencji. Chciałbym zapytać Ciebie – jak i na ile 

jesteś otwarty na Słowo Pana, które otrzymujesz w Namiocie Spotkania. Na ile dajesz się prowadzić Panu przez to 

Słowo. Raz  w miesiącu jest spotkanie w Twojej komórce czyli małej grupie i niezależnie czy jest w kręgu 

małżeńskim, czy jesteś singlem, czy seniorem.  Słuchasz konferencji w temacie, a potem jest dzielenie i pogłębienie 

według propozycji i pytań zasugerowanych. Jak oceniasz dziś swoje zaangażowanie, otwartość na spotkaniach w 

grupce, czy słowo jest tylko teoretyczną dywagacją – czy pozwalasz, aby ono przenikało Twoje życie i budziło w 

Tobie pewne postanowienia zmian. Czy widzisz wpływ Słowa Bożego, modlitwy i Ducha  Świętego na Twoje 

myślenie i postepowanie w życiu codziennym. Inaczej mówiąc pytam każdego z Was o formację, bowiem na tym 

polega formacja, aby Słowo Boże nadawało kierunek naszemu życiu, naszym decyzjom i naszemu myśleniu.  Czy 

chcesz, aby Duch Święty na glebie Twojego życia przynosił owoc Królestwa. Jakie zmiany postrzegasz w swoim 

życiu – a więc w swoim myśleniu, w swoim  zachowaniu, decyzjach, priorytetach. Możesz podzielić się również 

swoimi kryzysami i trudnościami, które przechodziłeś i przechodzisz. Izraelici na pustyni często się buntowali, nie 

dowierzali, że Bóg jest z nimi  - spotykały ich różne plagi, jadowite węże, ale Bóg był cierpliwy i cierpliwy jest 

dzisiaj. Jest z nami na różne sposoby. W Eucharystii jest źródłem i szczytem naszego życia. Wielu spośród nas 

odkryło Eucharystię w taki sposób, że już ją nie traktują jako obowiązek niedzielnej mszy świętej, ale Eucharystia 

stałą się dla nich codziennym spotkaniem z Bogiem, który kocha i oddaje się w całej pełni. Podziel się dzisiaj w 

grupce Twoją Eucharystią - jak doświadczasz spotkania z Jezusem i na ile jest koniecznością Twojego życia i Twojej 

drogi. W tym roku będziemy uczyć się życia w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym jest wydarzeniem, 

bardzo istotnym w naszym życiu i wywołuje w nas reakcje nowego życia, którą Pismo Święte nazywa życiem w 

Duchu Świętym, w odróżnieniu od życia zmysłowego i cielesnego. Będziemy każdego miesiąca rozważać różne 

przestrzenie naszego życia przeniknięte obecnością Ducha Świętego i rozpoznawać zmiany jakościowe, jakie Duch 

Święty w nas powoduje. Zachęcam Was, abyście nieustannie, codziennie oddawali się Duchowi Świętemu 

przywołując Go już w modlitwie porannej. Na spotkaniach w grupkach módlcie się za siebie nawzajem, aby Duch 

Święty rozlewał miłość w Waszych sercach – jak mówi Słowo Boże Rz 5,5. Przeczytajcie sobie jeszcze raz tekst z 
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Pwt 8, 2-6. Zróbcie sobie chwilę ciszy i zastanowicie się nad odniesieniem tego Słowa do Waszego życia, bo przez 

to Słowo Pan mówi do każdego z Was.  

 

 

 

 

PLAN SPOTKANIA 

1. Modlitwa do Ducha Świętego – Poruszaj się Duchu Święty w nas… 

2. Psalm 145 –   przeczytać wspólnie i modlitwa wersetami 

3. Pieśń: W Tobie jest światło… 

4. Modlitwa, spontaniczne uwielbienie, śpiewy w językach 

5. Pieśń: Mój Jezu, mój Zbawco… 

6. Dzielenie się: co Jezus zrobił dla mnie, co ja zrobiłem dla Jezusa 

7. Pieśń: Jezu Tyś jest światłością mej duszy… 

8.  Słowo Boże:  Konferencja ks. Romana – odsłuchać 

9. Pogłębienie – Rozmawiajmy o naszym doświadczeniu drogi przez pustynię życia, rozpoznawania 

obecności Jezusa. Moje doświadczenie Słowa w Namiocie Spotkania. Moje doświadczenie 

Eucharystii w codzienności. Moje kryzysy pustyni, moje zwycięstwa… 

10. Pieśń: Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu… spontaniczne dziękczynienie 

11. Pieśń: Serce wielkie naj daj, zdolne objąć świat… Modlitwa próśb.  

12. Wstawiennictwo nad każdym z członków grupy o wylanie Ducha Świętego..   

13. Ojcze Nasz i Jezu, jedyny pasterzu Twojej owczarni… 

1. Dzień wspólnoty – spotkanie w niedzielę 27 września godz. 15.00 – Eucharystia pl. Narutowicza, potem 

agapa w Faustynie. Zapraszamy wszystkich – rodziny i grupki wtorkowe… 
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LIPIEC 2020  

Każdy dzień jest zwycięstwem, jeśli w ręce Pana zechcesz oddać go… Śpiewamy często tę piosenkę – modlitwę.           

I słusznie, bo ona przypomina nam, że jesteśmy powołani do zwycięstwa. Nie możesz przegrać życia. Oddać życie w 

ręce Pana, to zaufać Mu i przyjąć moc Ducha Świętego, który przychodzi z pomocą naszej słabości. Śpiewajmy więc i 

módlmy się powierzając swoje życie Panu i otwierajmy się na Ducha Świętego. 

JA ZWYCIĘŻYŁEM ŚWIAT!  Kiedy Jezus wypowiedział te słowa?  Otóż są to ostatnie słowa tzw. mowy pożegnalnej. 

Jezus za chwilę idzie do Ogrójca i rozpocznie się Jego Pascha – tzn. męka, śmierć i zmartwychwstanie. Jezus w mowie 

pożegnalnej uprzedza uczniów i przygotowuje na to, co ma nastąpić. Zapowiada odejście i przyjście Parakleta – 

Ducha Prawdy. Będą prześladowania, doświadczą odrzucenia, a teraz rozproszą się, będą  rozbici wewnętrznie… 

Jezus mówi: „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja 

zwyciężyłem świat.”  

 Gdzie tu zwycięstwo? W oczach świata, żydów, którzy pojmali Go i skazali na śmierć to oni zwyciężyli, usunęli Go z 

powierzchni, niebezpiecznego nauczyciela, który głosił jakieś nauki i czynił cuda – był niebezpieczny i udało się szybko 

Go skasować. Tak myśli i widzi świat. Ta logika świata jest i dziś popularna i powszechna w świecie. Jest świat i jego 

mentalność i jest Ewangelia królestwa, którą głosi Jezus i dziś Kościół. Jezus prawdziwie odniósł zwycięstwo składając 

na ołtarzu krzyża swoje życie za nas, aby nas zbawić. Godzina śmierci Jezusa dla świata wydaje się tryumfem 

ciemności, tymczasem jest godziną Chwały Ojca. Jezus idąc do Ogrójca modli się: ”Ojcze, nadeszła godzina. Otocz 

swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył.” J 17,1 – Godzina Chwały to godzina, w której objawia się Miłość 

Boga. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” J 15,13 – Jest to 

godzina zwycięstwa miłości. Dla Boga zwycięstwo miłości dokonuje się w Jezusie przez ofiarę krzyża. Krzyż to jest 

miłość – miłość zwycięża.  Ofiara życia Jezusa jest aktem miłości – tu Jezus zbawia świat – człowieka. Objawia nam 

miłość samego Boga. Bóg jest miłością, jest życiem, jest naszym zwycięstwem. Wszyscy jesteśmy powołani do 

zwycięstwa. 

Jan Paweł II gdy w Warszawie 17 czerwca 1983 roku przywołał zwycięstwo Jana III Sobieskiego z odsieczy 

wiedeńskiej powiedział wtedy:  

„Trzeba było przypomnieć ten charakterystyczny szczegół, aby w pełni ocenić walor odsieczy Wiednia w 

1683 roku i zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego. O zwycięstwie król zawiadomił Stolicę Apostolską w 

znamiennych słowach: Venimus, vidimus, Deus vicit — przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Te 

słowa chrześcijańskiego władcy wpisują się głęboko zarówno w tysiąclecie naszego chrztu, jak też w 

tegoroczny jubileusz jasnogórski. Jan III pielgrzymował podczas swojej wyprawy wiedeńskiej na Jasną 

Górę i do innych sanktuariów maryjnych. Słowa królewskie wpisały w nasze historyczne „wczoraj” 

ewangeliczną prawdę o zwycięstwie, o którym mówi także drugie czytanie dzisiejszej liturgii. Człowiek jest 

powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Jest to zwycięstwo nad grzechem, nad starym 

człowiekiem, który tkwi głęboko w każdym z nas. „Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy 

stali się grzesznikami... przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi” (Rz 5, 19). Święty 

Paweł mówi o Adamie i o Chrystusie. Deus vicit (Bóg zwyciężył): mocą Boga, która za sprawą Jezusa 

Chrystusa działa w nas przez Ducha Świętego, człowiek powołany jest do zwycięstwa nad sobą. Do 

zwycięstwa nad tym, co krępuje naszą wolną wolę i czyni ją poddaną złu. Zwycięstwo takie oznacza życie 

w prawdzie, prawość sumienia, miłość bliźniego, zdolność przebaczania, rozwój duchowy naszego 

człowieczeństwa. Otrzymałem w ostatnich miesiącach wiele listów od różnych osób, między innymi od 

internowanych. Listy te były dla mnie nieraz budującym świadectwem takich właśnie wewnętrznych 

zwycięstw, o których można powiedzieć: Deus vicit — Bóg zwyciężył w człowieku. Chrześcijanin bowiem 

powołany jest w Jezusie Chrystusie do zwycięstwa. Zwycięstwo takie jest nieodłączne od trudu, a nawet 

cierpienia, tak jak zmartwychwstanie Chrystusa jest nieodłączne od krzyża. 
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„A zwyciężył już dziś, choćby leżał na ziemi podeptany, kto miłuje i przebacza — mówił kardynał Stefan 

Wyszyński — kto jak Chrystus oddaje serce swoje, a nawet życie za braci” (24 VI 1966 r.).” 

Wszyscy jesteśmy powołani do zwycięstwa. 

 Każdy dzień jest zwycięstwem. Duch Święty przychodzi z łaską pokonania lenistwa, zniechęcenia, lęku, 
urazy, smutku. Miesiące letnie to czas odpoczynku, można dłużej spać, rozpłynąć się w upałach, dogadzać 
sobie – wpaść w acedię. Uważaj – tu trzeba wziąć się za siebie, pokonać demona, który powoduje w nas 
rozluźnienie. Pokonać w sobie zmysłowość, opanować przestrzeń słów, które są obraźliwe, niegodne. 
Przebaczyć, gdy ktoś mnie znieważy, poniży, odrzuci. Trzeba być otwartym, przyjaznym, ale nie dać się  
wchłonąć przez środowisko laickie, bałamutne, hedonistyczne. Trzeba czuwać i rozeznawać, zło zwyciężać 
dobrem. Pamiętaj, że zwyciężamy nie własnym sprytem, jakąś taktyką – zwycięstwo pochodzi od Pana. 
Venimus, Vidimus, Deus vicit. Tak było w Izraelu, choćby zwycięstwo Gedeona… 

Ty siostro, bracie uznaj Jezusa Panem swojego życia i oddaj Jemu ster swego życia. Proś o Ducha Świętego 
codziennie rano, aby był światłem rozeznania, odwagą podejmowania decyzji, pokonywania 
przeszkód…Każdego dnia uwielbienie, dziękczynienie i wstawiennictwo – priorytet modlitwy, moc 
modlitwy, najlepsza cząstka twojego życia.  

Nie daj się przestraszyć, patrz do przodu z nadzieją. Jezus prowadzi nas przez pustynię świata do przystani – 
Domu Ojca. Nadzieja to cnota zwycięskich ludzi.  

 

 

PLAN SPOTKANIA 

14. Modlitwa do Ducha Świętego – Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię… 

15. Psalm 46  przeczytać wspólnie i modlitwa wersetami 

16. Pieśń: Łaską jesteśmy zbawieni... 

17. Modlitwa, spontaniczne uwielbienie, śpiewy w językach 

18. Pieśń: Mój Jezu, mój Zbawco… 

19. Dzielenie się: co Jezus zrobił dla mnie, co ja zrobiłem dla Jezusa 

20. Pieśń: Jezu Tyś jest światłością mej duszy… 

21.  Słowo Boże: 1J 5,1-13 Konferencja ks. Romana – odsłuchać 

22. Pogłębienie – rozmawiajmy o naszych porażkach i zwycięstwach. Jak możemy pomagać sobie we 

wspólnocie, wspierać jedni drugich w odnoszeniu zwycięstwa.  

23. Pieśń: Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie… spontaniczne dziękczynienie 

24. Pieśń: Szukajcie wpierw królestwa Bożego… Modlitwa próśb.  

25. Wstawiennictwo nad każdym z członków grupy o wylanie Ducha Świętego..   

26. Ojcze Nasz i Jezu, jedyny pasterzu Twojej owczarni… 

1. Zorganizujmy sobie w grupce wyjazd weekendowy do jakiegoś sanktuarium lub miasta np. 

Wadowice, Licheń, Jasna Góra, Łagiewniki, Gietrzwałd – niech to będzie pielgrzymka… 

2. Zlot Wody Życie w Czarnej Górze 5 – 13 września – zapraszamy też małżeństwa z dziećmi… 


