
Plan spotkania – styczeń 2021  

Śpiew – Przychodzisz Panie…  

Modlitwa do Ducha Świętego – Duchu Święty przyjdź…  

Ef 5,8-14 przeczytać…  

Kolęda – Gdy się Chrystus rodzi…  

Psalm 34 – przeczytać i modlitwa wersetami…  

Jezus, najwyższe Imię… uwielbienie, języki…  

Pan jest Pasterzem moim…  

Dzielenie się – Co Jezus zrobił dla mnie, a co ja dla Jezusa…  

Kolęda – Bóg się rodzi…  

Ef 5,8-14 - Konferencja ks. Romana – wysłuchać uważnie – nie ma tekstu…  

Pogłębienie – rozmowa o wspólnocie, przymierzu i stowarzyszeniu…  

Modlitwa – dziękczynienie – Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie…  

Prośby – Szukajcie wpierw królestwa Bożego…  

Modlitwa za Kościół… Ojczyznę… rządzących… za odrzucających Jezusa i 
Kościół… za naszą wspólnotę… za ludzi z naszego otoczenia (oikos)  

Ojcze nasz…  

Jezu jedyny Pasterzu…  

Benedykcja…  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRZYMIERZE WSPÓLNOTY 

„WODA ŻYCIA” 

przy parafii św. Jakuba w Warszawie 
 

 

  Wierzę, że Bóg jest Miłością, Ojcem, który stworzył mnie z miłości i do 

miłości powołał. Jego miłość do mnie jest bezwarunkowa – kocha mnie takiego jakim jestem 

dziś. 

 

  Wierzę, że Jezus jest Synem Bożym, posłanym przez Ojca, aby przez śmierć 

na krzyżu zbawić świat. Jezus jest moim Zbawicielem i Panem. 

 

  Wierzę, że Duch Święty jest Duchem Miłości Ojca i Syna, posłanym na świat, 

aby jednoczyć nas w Kościele – wspólnocie wiary, nadziei i miłości. On mieszka w świątyni 

mojego serca, jako źródło mojego nawrócenia, przemiany wewnętrznej oraz uświęcenia. 

 

 

JA, ……………………………………………………… 

ZAWIERAM PRZYMIERZE Z MOIMI BRAĆMI I SIOSTRAMI WE 

WSPÓLNOCIE „WODA ŻYCIA”. 
 

  Decyduję się żyć z nimi w bliskiej relacji, abyśmy wspierali się wzajemnie na 

drodze naśladowania naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i wspólnie dawali 

świadectwo, że „prawdziwie Bóg jest między nami”. 

  Wierzę, że do pełnego poznania Syna Bożego możemy dojść tylko razem, jako 

bracia i siostry w Chrystusie, którzy noszą nawzajem swoje brzemiona. 

 

  Zawierzam siebie i całą wspólnotę Maryi – Niepokalanej Matce Kościoła, 

pełnej łaski i darów Ducha Świętego, aby Ona przewodziła nam w wierze i uczyła życia w 

mocy Ducha Świętego.  

 
 


