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RAZEM CZY OSOBNO? CZYLI PO CO NAM WSPÓLNOTA
Przewidywany czas spotkania: 1 h 30 min
Cel spotkania: Ukazanie wartości wzrastania we wspólnocie. Uczestnicy spotkania powinni
wiedzieć, że trwanie we wspólnocie to droga do osiągnięcia zbawienia.
Potrzebne materiały: komputer ( najlepiej z rzutnikiem), kartka A3 do stworzenia mapy myśli,
pisaki, długopisy, szalik lub chustka, kartki do notowania refleksji grup nad fragmentami
a) Zapalenie świecy
b)Modlitwa
Ś
piew pieśni: „Gromadzisz nas i łączysz nas w jedno”

Duchu Święty prosimy przyjdźdo nas na czas tego spotkania. Ześlij nam Twoje dary, dar
otwartości, miłości, otwartości na drugiego człowieka. Dopomóżnam ubogacaćsięwzajemnie.

Krótki wstęp rozmowa i naprowadzenie na temat spotkania
Spotykamy siędzisiaj jak co tydzień. Co sprawia, że po raz kolejny spotykamy sięw podobnym
gronie?
 wspólny cel, tworzymy ze sobąpewne relacje
Zazwyczaj spotykamy sięw podobnym gronie, które często siępowiększa. Jak inaczej możemy
nazwaćnaszągrupę?
 wspólnotą
1. Tworzenie mapy myśli
Hasło przewodnie wspólnota
Skojarzenia, które między innymi powinny pojawićsięna schemacie ( można naprowadzićna nie
uczestników zadając dodatkowe pytania)
 wspólny cel, relacje, troska o innych, miłość, wyrozumiałość, zaufanie, ludzie, jedność
2
. Zabawa „Zaufaj mi”
Zaufaj mi
Należy znaleźćdwóch ochotników, najlepiej osoby dośćruchliwe, nie potrafiące usiedziećw
miejscu. Jednemu dziecku zawiązujemy oczy przepaską. Wyznaczmy cel – np. przejście przez salkę,
w której odbywa sięspotkanie, ale z elementami utrudniającymi to zadanie można postawićpare
krzesełjako przeszkody. Dziecko, które nie ma przepaski musi tak pokierowaćruchami dziecka z
przepaską, żeby ominęło wszelkie przeszkody na drodze (progi, drzwi, meble, szafki). Dziecko,
które kieruje może udzielaćwskazówek wyłącznie głosem, nie może prowadzićdziecka, które ma
zamknięte oczy. Zabawa ta uczy nie tylko zaufania, ale równieżodpowiedzialności – dziecko, które
kieruje – musi bowiem bardzo uważać, aby jego współtowarzysz nie przewróciłsięlub nie nabił
sobie siniaka. Jeżeli dzieci sąstarsze – można wprowadzaćutrudnienia.
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ROZMOWA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW Z ZABAWY ( można wskazywaćdo odpowiedzi, szczególnie
osoby, które mało mówią, aby zachęcićje do wypowiedzi na forum) :
Dlaczego osoba z zawiązanymi oczami słuchała osoby mówiącej?
Bo jej ufała i miała nadzieję, że bezpiecznie przeprowadzi jąprzez ścieżkę.
Czy to zadanie byłoby możliwe do wykonania, gdyby osoby nie ufały sobie wzajemnie?
Nie, ponieważosoba z zawiązanymi oczami cały czas stałaby w miejscu z obawy przed
potknięciem lub nawet jeśli odważyłaby sięruszyćbyłaby narażona na „wypadek”
Jak ten przykład ma siędo relacji we wspólnocie, czy nam teżjest potrzebne zaufanie?
Tak, wtedy łatwiej nam iśćwspólnąścieżką.
3. Wprowadzenie do filmiku
Czy nasza wspólnota oazowa jest częściąjakiejświększej wspólnoty?
Tak, w Kościółraz z innymi wspólnotami tworzymy Kościół.
https://www.youtube.com/watch?v=dheeGB6HSME
DYSKUSJA PO OBEJRZENIU FILMIKU:
Jaki jest cel, do którego zmierza wspólnota Kościoła?
Zbawienie
Jakądrogązmierza ta wspólnota, kto jąwyznacza?
Jezus
Jacy sąludzie, którzy tworzątąwspólnotę, czy każdy jest taki sam/ ma takie samo zadanie?
Każdy kto tworzy wspólnotęwnosi cośzupełnie nowego od siebie. Poszczególne osoby pełnią
rozmaite „funkcje”. Dana osoba ma swoje zadanie i określone zdolności.
4. Praca w grupach
Podziałmetodądo 4 odlicz ( aczkolwiek w każdej grupie powinien znajdowaćsięprzynajmniej
jeden animator, dlatego w razie potrzeby należy dokonaćpewnych roszad)
Każda grupa dostaje określone zadanie, po upływie 10 minut jest czas na dzielenie sięefektami
pracy.
GRUPA I i III
Rozważanie fragmentu:
J 10, 2530
Pytania do tekstu:
Jakie cechy wspólnoty widaćw przytoczonym fragmencie?
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Jedność, zaufanie, oddanie, szacunek
Jaka wspólnota/ kto powinien byćdla nas wzorem wspólnoty doskonałej?
Trójca Święta, która jest przykładem jedności.
Jak w naszej wspólnocie możemy dążyćdo jedności?
Przez wspólnąmodlitwę, wspólnie spędzony czas

GRUPA II i IV
Rozważanie fragmentu
1 Kor 1218
Czy wspólnocie potrzeba jest różnorodność?
Tak ułatwia to współpracę
Czy pełnienie różnych funkcji ma dzielićna lepszych i gorszych?
Nie, ma nas uczyćotwartości na drugiego człowieka
Czy naszej wspólnocie potrzebna jest różnorodnośćtalentów?
Tak
Do czego?
Rozwijanie siebie i swoich zdolności oraz ubogacanie innych.

5.

https://www.youtube.com/watch?v=Patm_eu02ow

DYSKUSJA PO OBJERZENIU REKLAMY
W jaki sposób wspólnota pomaga nam w codziennym życiu?
Ł
atwiej nam stawićczoła wyzwaniom dnia codziennego, mamy świadomośćtego, że mamy osoby
którym ufamy i możemy liczyćna ich pomoc.

6. Podsumowanie
Co jest zadaniem wspólnoty?
Tworzenie więzi i podążanie do wspólnego celu. Wzajemne ubogacanie sięoraz wspieranie innych
Jaki jest cel wspólnoty, w której wzrastamy? Celem oazy i celem Kościoła
Celem Ruchu jest budowanie Żywego Kościoła, w którym wspólnie mamy zmierzaćku zbawieniu.
Co możemy robić, aby umocnićnasząwspólnotę?
Modlićsięw intencjach ważnych dla osób tworzących wspólnotę, stanowićwsparcie dla siebie.
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POSTANOWIENIE:
Losowanie par
Realizacja: w najbliższym tygodniu, podzielęsięrefleksjąz Namiotu Spotkania/ pójdęna Mszę/
pomodlęsięw intencji wylosowanej osoby

c) Modlitwa na zakończenie
Mt 18, 18 20
„Zapewniam was: cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na
ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I jeszcze zapewniam was: jeśli dwóch z was na ziemi zgodzi się
co do jakiejkolwiek sprawy, by o niąsięmodlić, to spełni sięim za sprawąmojego Ojca, Tego w
niebie. Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich".

Duchu Święty dziękujemy Ci za to, że byłeśz nami w trakcie tego spotkania. Dziękujemy za każde
słowo, którym zostaliśmy ubogaceni i którym mogliśmy ubogacićinnych. Dziękujemy Ci za naszą
wspólnotę, w której możemy przybliżaćsiędo Ciebie. Prosimy umacniaj nas w jedności i miłości.
Chwała Ojcu i Synowi…
d) zgaszenie świecy
e) Shalom!

