




czyli  inaczej... 



Atmosfera WIARY i MODLITWY 
 

Atmosfera przeniknięta ŚWIADOMOŚCIĄ 
OBECNOŚCI BOŻEJ 

 
W MAŁEJ GRUPIE 

 (kilku lub kilkunastoosobowej) 

 
KAŻDY uczestnik ma 

 EGZEMPLARZ  PISMA świętego 
 

Na stole wokół tego zbierają się 
uczestnicy może palić się ŚWIECA  

(znak obecności Pana) 

 
 Można też ustawić FIGURKĘ  

lub OBRAZ MATKI BOŻEJ  
(Maryja jako wzór doskonałego otwarcia się na Słowo 

Boże w Duchu Świętym)  



Rozpoczęcie od gorącej MODLITWY do 
DUCHA ŚWIĘTEGO  

(zalecana sekwencja Przybądź Duchu Święty) 

 
ODCZYTANIE przewidzianego FRAGMENTU 

Pisma świętego 
 

Kilka minut ROZWAŻANIA w MILCZENIU 
usłyszanego tekstu 

 
Potem SPONTANICZNIE każdy dzieli się z 

innymi MYŚLAMI, które WZBUDZIŁO w nim 
usłyszane SŁOWO BOŻE 

 

UWAGA! NIE WYSUWA SIĘ TRUDNOŚCI 
 czy wątpliwości dotyczącego tekstu, bo nie chodzi tu 

ani o dyskusje, ani o egzegetyczne czy filozoficzno-
teologiczne dociekania, ani o refleksje na marginesie 

słyszanego tekstu. CHODZI O PODZIELENIE SIĘ tym czym 
zostaliśmy wzbogaceni przez Słowo Boże, co 

odebraliśmy jako oświecenie natchnienie lub wezwanie. 



Po wypowiedzeniu się wszystkich, 
PROWADZĄCY spotkanie ZBIERA w formie 
modlitwy dziękczynnej GŁÓWNE MYŚLI,  

które były wypowiedziane. 
 (Uwaga! Nie może być przymusu, ktoś może nie odczuwać 

potrzeby mówienia albo zrobi to później w czasie modlitwy.) 

 
Do tej modlitwy 

 WSZYSCY MOGĄ SIĘ DOŁĄCZYĆ, 
 wypowiadając swoimi słowami prośby 

 czy dziękczynienia.  
(Uwaga! Spontaniczna modlitwa, to również istotny element 
dzielenia się Ewangelią, jest to odpowiedź na Słowo Boże!) 

 

Modlitwa kończy się odmówieniem 
TAJEMNICY RÓŻAŃCA Z DOPOWIEDZENIAMI. 
 (Dobór tajemnicy różańcowej jest ukierunkowany przez 

rozważany tekst biblijny.) 



Doprowadzić do 
OSOBISTEGO SPOTKANIA  

z Chrystusem 
 

ODSZUKAĆ  JEGO  WZROK, 
który na nas spoczywa; 

 jest to droga do tego spotkania 
 i zarazem jego owoc 

 (Pomocą może być rozważanie fragmentów 
Ewangelii, mówiących o spojrzeniu Chrystusa.) 



Jeżeli kilka grup w tym samym czasie 
dzieli się Ewangelią, to można zrobić 

WSPÓLNE  ZAKOŃCZENIE  MODLITEWNE 
w kaplicy lub innym miejscu. 

 
PRZEDSTAWICIEL  KAŻDEJ  GRUPY 

wypowiada modlitwę dziękczynną,  
 która jest zarazem ŚWIADECTWEM tego, 
 czym grupa została wzbogacona w czasie 

dzielenia się Ewangelią. 
 

Modlitwy mogą być PRZEPLATANE 
odpowiednio dobranymi ŚPIEWAMI. 

 
WSZYSCY obecni również 

 MOGĄ SIĘ WŁĄCZYĆ do modlitwy. 



Tekst do pierwszego dzielenia się Ewangelią 
 np. Gal 5, 13-26 

(Tekst o właściwej wolności chrześcijańskiej) 

 
Staramy się WSTAWIAĆ  SIEBIE  W  MIEJSCE  

OSOBY, o której mówi Ewangelia. 


