
GRUDZIEŃ 2021 – spotkanie domowe wspólnoty Woda Życia 

      Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości 

 Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa - wyznaliśmy, że On jest naszym Panem i Zbawcą. 

Zaprosiliśmy Jezusa do naszego życia - On jest z nami. Tak jak Szymon, Andrzej, Jakub i Jan, Filip i 

inni wyruszyli w drogę z Jezusem bo On ich wezwał: "Pójdź za Mną". Tak i my jesteśmy wezwani  

i zaproszeni aby iść z Jezusem. I to jest drogą wiary - żywej wiary, która realizuje się w naszej 

codzienności dzień po dniu. 

Szukajcie wpierw Królestwa Bożego. Postaw sobie pytanie czego ty szukasz? Jakie są twoje 

dążenia, poszukiwania - twoje troski? Ludzie szukają lepszej pracy - aby więcej zarabiać, inni 

szukają kogoś kto stałby się ich partnerem życia: mężem, żoną. Szukają miłości bo doświadczają 

samotności. Nasze poszukiwania koncentrują się wokół ważnych spraw naszego życia - praca, 

partner życia, lepsze mieszkanie. Dobrze byłoby wypisać sobie na kartce swoje poszukiwania i 

posegregować je według ważności i pilności. Ważna jest praca, ale jakże ważne jest mieć kogoś 

kogo pokocham, a on mnie i stworzymy związek, bliskość.  

Tymczasem Jezus mówi o Królestwie Bożym jako o rzeczywistości, która jest, którą możemy 

odkrywać i zdobywać. W Ewangelii Marka pierwsze słowa Jezusa zapisane to "czas się wypełnił i 

bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1, 15). Zaraz potem 

powiedział "pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi" (Mk 1,17). 

Bliskie jest - co to znaczy? Kiedyś faryzeusze przyszli i pytali Jezusa gdzie jest Królestwo Boże, 

Jezus odpowiedział: "oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest" (Łk 17, 21). A Piłatowi Jezus 

powiedział: "Królestwo moje nie jest z tego świata..." (J 18, 36). Gdy zestawimy te dwie 

wypowiedzi pośród was jest i nie z tego świata, to trzeba powiedzieć, że Królestwo Boże to sam 

Jezus Chrystus, Syn Boży, który narodził się z Maryi Dziewicy - potomek Dawida - Mesjasz, 

oczekiwany przez Izraela.  

Jezus naucza ludzi o Królestwie Bożym, ale ludzie żyją uwarunkowani rzeczywistością ziemską 

gdzie Izrael jest prowincją wielkiego imperium cesarstwa rzymskiego. Jest Cezar w Rzymie i 

namiestnik - Poncjusz Piłat w Jeruzalem. Są legiony rzymskie w Jerozolimie, które pilnują 

porządku, a celnicy zbierają podatek na Cezara. Oczekiwania Izraelitów są takie, że Mesjasz 

przywróci Izraelowi wolność, będzie królem Izraela, będzie potężnym królem jak niegdyś Dawid. 

Tymczasem Jezus mówi "jestem królem, ale królestwo moje nie jest z tego świata, ja się na to 

narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie". Tak więc misja Jezusa 

Chrystusa nie jest misją polityczną chociaż takie oczekiwania wobec Mesjasza mają Izraelici. Dać 

świadectwo prawdzie - co to znaczy? Wcześniej Jezus mówi: "poznacie prawdę, a prawda was 

wyzwoli" (J 8, 31). Od czego wyzwoli? Prawda wyzwoli od Cezara? 



Misja Jezusa Mesjasza jest misją zbawienia. Jezus przychodzi aby wyzwolić nas z niewoli 

grzechu, szatana. Dokonuje się to gdy Jezus idzie na Golgotę i umiera na krzyżu - składa ofiarę 

swojego życia - dokonuje aktu zbawienia. Królestwo Boże rozprzestrzenia się w nas przez paschę 

Jezusa czyli śmierć i zmartwychwstanie. To Duch Święty, który zstępuje na apostołów w dzień 

Pięćdziesiątnicy sprawia, że pascha Jezusa realizuje się w życiu wielu ludzi poprzez misję 

ewangelizacyjną i chrzest. Gdy człowiek uwierzy w Jezusa Chrystusa i przyjmie chrzest wchodzi 

w przestrzeń Królestwa Bożego. 

Kościół jest wspólnotą uczniów Jezusa, w których realizuje się Królestwo Boże. Tego Królestwa 

poszukujemy i odkrywamy w naszym życiu - doświadczamy je na różne sposoby i w różnych 

sytuacjach. Chciejmy – proszę - odkrywać Królestwo Boże, które jest w nas i pośród nas. 

W październiku papież Franciszek otworzył drogę synodalną, która ma zaangażować cały Kościół 

w słuchanie Słowa Bożego i dzielenie się doświadczeniem wiary. W całym Kościele odbywają się 

spotkania synodalne w parafiach i we wspólnotach, aby rozeznawać jakimi drogami Pan chce 

prowadzić nas w trzecim tysiącleciu. 

Chciejmy podzielić się doświadczeniem naszej wspólnoty, w której jesteśmy i w której poprzez 

podążanie razem, wspólne spotkania szukamy Królestwa Bożego pośród nas. Kim my jesteśmy 

jako wspólnota i czego szukamy, czego doświadczamy? Dlaczego jesteśmy tu razem?  

Komunia: Bóg w swojej łaskawości gromadzi nas razem we wspólnocie wiary poprzez 

przymierze, które ofiarowuje swojemu ludowi. Komunia, która nas łączy, ma swoje najgłębsze 

korzenie w miłości i jedności Trójcy Świętej. To Chrystus pojednał nas z Ojcem i jednoczy nas ze 

sobą w Duchu Świętym. Wspólnie jesteśmy inspirowani przez słuchanie Słowa Bożego, przez 

żywą Tradycję Kościoła i zjednoczeni w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem naszej wiary. 

Doświadczamy we wspólnocie bliskości, przyjaźni i wsparcia w podążaniu razem za Chrystusem. 

Opowiadajmy w dzieleniu o doświadczeniu komunii – jedności, bliskości z Bogiem i 

doświadczaniu bliskości, przyjaźni między nami we wspólnym podążaniu razem.  

 

 

 

 

 

 



Plan spotkania: 
1) Modlitwa do Ducha Świętego - Sekwencja do Ducha Świętego.   

 
Stajemy przed Tobą Duchu Święty 
Zgromadzeni w Imię Twoje. 
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; 
Zamieszkaj w naszych sercach, 
Naucz nas drogi, którą mamy iść 
i jak mamy nią podążać. 
Jesteśmy słabi i grzeszni; 
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. 
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, 
albo stronniczość wpływała na nasze działania. 
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, 
abyśmy razem mogli podążać do życia wiecznego, 
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy 
i tego co jest słuszne. 
O to wszystko prosimy Ciebie, 
Który działasz w każdym miejscu i czasie, 
w komunii Ojca i Syna, 
na wieki wieków, 
Amen. 

2) Uwielbienie (15 min.) 
3) Konferencja wprowadzająca – ks. Roman - film 
4) Słuchanie: przeczytać Słowo Boże – J 15,1-17 
5) Cisza - rozważanie pytań z konferencji w świetle odczytanego Słowa Bożego - 
słuchanie w Duchu Świętym 
6) Dzielenie się – nie dyskusja, ocena, krytykowanie, polemika… 
Cisza. Echo dzielenie się: co usłyszeliśmy słuchając siebie nawzajem? 
Animator lub inna osoba (wcześniej umówiona) spisuje najważniejsze natchnienia 
- proroctwa. Spisany wkład synodalny grupki animator wysyła moderacji. 
7) Modlitwa: Dziękczynienie. Prośby. Modlitwa wstawiennicza. 
8) Ojcze nasz... Jezu jedyny Pasterzu... Benedykcja... 
 
 
 
 



UWAGI DLA ANIMATORÓW: 
 

• Zadbajcie o to, żeby na spotkaniu każdy uczestnik miał kartę i długopis, 
który będzie służył zapisaniu myśli, natchnień, obrazów, które będzie miał 
podczas słuchania Ducha Świętego. 

• Wyznaczcie również osobę, która na koniec spotkania spisze główne 
natchnienia, obrazy, o których będziecie mówić podczas dzielenia. Po 
spotkaniu przekażcie notatkę ze spotkania moderacji. 

• DZIELENIE: każda osoba ma 3 minuty na podzielenie się natchnieniami, 
które zapisała na swojej kartce. Jedna osoba mówi, pozostali słuchają, mogą 
notować to, co jakoś szczególnie porusza ich serce 

• ECHO DZIELENIA: podzielcie się tym, co poruszyło Was szczególnie w 
wypowiedziach innych grupkowiczów. Poproście, aby wyznaczony sekretarz 
grupki przygotował notatkę z tej części spotkania - aby zanotować wszystkie 
Wasze wnioski. Jeśli potrzebujecie uporządkowanej formy, również możecie 
przyjąć, że każdy zabiera głos max. 3 min. 

• Spisane natchnienia przekazujemy moderacji Waszego sektora. Animatorzy 
sektora wtorkowego przesyłają na adres: moderacja@wodazycia.pl 

 
 
 
 
 


