
WODA ŻYCIA

PLAN SPOTKANIA W MAŁYCH GRUPACH (LISTOPAD 2021)

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.

● Dla ułatwienia warto wydrukować GŁÓWNE PYTANIE synodu lub wyświetlić je, aby
każdy członek grupki miał do niego łatwy dostęp podczas kolejnych etapów
spotkania.

● 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

● Gdyby w grupce pojawiły się trudności związane z uzyskaniem wniosków lub
zakotwiczeniem ich w jakimś kontekście możecie użyć 10 obszarów wskazanych
przez osoby przygotowujące synod. Są one zacytowane w filmiku. Starajmy się
jednak w pierwszej kolejności słuchać tego, co Duch Boży mówi do nas w kontekście
PYTANIA GŁÓWNEGO (w konspekcie poniżej)

● Gdybyście chcieli poczytać więcej o założeniach synodu zapraszamy do Vademecum
o synodzie https://www.ekai.pl/dokumenty/vademecum-synodu-o-synodalnosci/
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PLAN SPOTKANIA:

1. MODLITWA
- modlitwa do Ducha Św.

Pieśń do Ducha Św., modlitwa litanijna, równoczesna, wspólne odmówienie
modlitwy zalecanej dla każdej grupy synodu:

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 mogli razem 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.

- Uwielbienie

2. KONFERENCJA WPROWADZAJĄCA

(konferencję w tym miesiącu należy wspólnie obejrzeć video (nie tylko audio))

3. SŁUCHANIE

- Przeczytać Słowo Boże Mk 8, 34-37 i Mk 6, 53-56

PYTANIE GŁÓWNE SYNODU:



Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, „podąża razem”; jak owo
„podążanie razem” realizuje się dzisiaj w waszym Kościele
partykularnym? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty,
abyśmy wzrastali w naszym „podążaniu razem”?

W celu udzielenia odpowiedzi prosimy o:
a) zadanie sobie pytania, jakie doświadczenia z waszego Kościoła przywodzi na
myśl to fundamentalne pytanie;
b) głębsze odczytanie tych doświadczeń; jakie radości wywołały? Jakie trudności
i przeszkody napotkały? Jakie rany wydobyły na światło dzienne? Jakie wzbudziły
intuicje?
c) zebranie owoców, by się nimi podzielić; gdzie w tych doświadczeniach
rozbrzmiewa głos Ducha Świętego? O co nas prosi? Jakie są punkty, które należy
potwierdzić, jakie są perspektywy zmian, jakie kroki należy podjąć? Gdzie
dostrzegamy zgodność? Jakie drogi otwierają się dla naszego Kościoła
partykularnego?

4. CISZA
(rozważenie PYTANIA GŁÓWNEGO, słuchanie Ducha Św.)

5. DZIELENIE
- dzielenie co Duch Św. mówi do mnie w temacie pytań synodalnych

- cisza

- echo dzielenia - co usłyszałem w dzieleniu innych
- w czasie “echa dzielenia” animator lub inna osoba wcześniej umówiona

spisuje najważniejsze natchnienia, myśli, proroctwa
- spisany wkład synodalny grupki animator wysyła moderacji sektora

6. MODLITWA
- Dziękczynienie

- Prośby i modlitwa wstawiennicza

- Zakończenie


