Spotkania w małych grupach
Materiały do wykorzystania
w Punktach Przygotowań

Na spotkania w małych grupach proponujemy tematy rozważane przez tysiące młodych ludzi z całego świata
podczas tygodniowych spotkań, odbywających się w Taizé przez cały rok.
Myśl przewodnią tych rozważań najlepiej streszcza brat Alois we wstępie do czterech propozycji, nad którymi
zastanawiamy się w tym roku: „Ci, którzy na całej ziemi kochają Chrystusa, idąc Jego śladami, tworzą
wielką wspólnotę przyjaźnie nastawioną do wszystkich ludzi .”
Zachęcamy do spotykania się w małych grupach i do dobrego przygotowania tych spotkań; będą one wtedy
okazją do odkrywania i pogłębienia tych więzi przyjaźni, które mają swoje źródło w Chrystusie.
Jak korzystać z przesłanych materiałów?
W dokumencie pdf znajduje się sześć kartek do wydrukowania jednostronnie w formacie A4. Ważne jest, by
każdy uczestnik spotkania miał kartkę z omawianym tematem. Najlepiej byłoby wysłać członkom małej grupy
cały dokument e-mailem i potem, na kilka dni przed kolejnym spotkaniem, przypomnieć e-mailem, sms-em,
na facebooku..., który temat będziemy omawiali.
W tym roku rozważamy wybrane fragmenty autorstwa św. Łukasza.
Na spotkaniach chodzi o wspólne szukanie sensu biblijnych przekazów. Mają w tym pomóc pytania. Niektóre
wydają się bardzo proste, inne trudniejsze. Są tak sformułowane, by pomóc obcować ze Słowem Bożym w
bardzo prosty sposób:
−
−
−

co mówi ten fragment Pisma?
co mnie mówi?
jak ja na to odpowiadam?

Może nie wystarczyć czasu, żeby na jednym spotkaniu odpowiedzieć na wszystkie pytania. Może więc trzeba
będzie przeznaczyć na dany temat jeszcze jedno spotkanie? Mała grupa może o tym zadecydować wspólnie z
osobą kontaktową.
Można poprosić duszpasterza o krótki komentarz do proponowanego fragmentu z Biblii, albo samemu
przygotować krótkie wprowadzenie. Komentarz może także zastąpić dłuższa chwila ciszy, by dobrze się
wsłuchać w rozważane słowa, korzystając z zaproponowanych pytań. Następnie dzielimy się swoimi
przemyśleniami. Osoba kontaktowa czuwa, żeby wszyscy mogli się wypowiedzieć.
Przy każdym temacie są propozycje „praktykowania” tego, o czym będziemy rozmawiać. Jak je pomysłowo
włączyć do przygotowań? Jeżeli grupa będzie miała jeszcze inne pomysły, będziemy wdzięczni za opisanie ich
(spotkania@taize.fr), a my prześlemy je innym punktom przygotowań.
Życzymy Wam wielu ciekawych spotkań!
brat Marek i ekipa przygotowań w Taizé i w Pradze

Przyjaźń ofiarowana każdemu
Łk 5, 27-32

Jezus wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w
komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». 28On zostawił
wszystko, wstał i chodził za Nim. 29Potem Lewi wyprawił dla Niego
wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz
innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. 30Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich
w Piśmie i mówili do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami
i grzesznikami?» 31Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi,
ale ci, którzy się źle mają. 32Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia
sprawiedliwych, lecz grzeszników».
27

Cztery propozycje „Co zrobić, żeby komunia między ludźmi kochającymi
Chrystusa stała się dostrzegalna”

Chrystus ofiarował swoją przyjaźń każdemu, nikogo nie odrzucił.
Ci, którzy na całej ziemi kochają Chrystusa, idąc Jego śladami, tworzą
wielką wspólnotę przyjaźnie nastawioną do wszystkich ludzi. Nosi ona
nazwę: komunia. Dzięki temu kochający Chrystusa przyczyniają się do leczenia ran,
od których cierpi ludzkość. Nie chcąc niczego narzucać, mogą wspierać globalizację
solidarności, która nie wyklucza żadnego narodu, żadnego człowieka.
Jak każdy z nas może w tym uczestniczyć?
Brat Alois
Pytania do dzielenia się w małych grupach

• Które słowo lub wyrażenie w tej Ewangelii przyciągnęło moją
uwagę? Dlaczego?
• Dlaczego Lewi poszedł za Jezusem, czego oczekiwał? Dlaczego
dzisiaj ludzie idą za Jezusem?
• Jakie doświadczenie przyjaźni przeżyłem w ciągu minionego
roku?
• Przeczytaj wprowdzenie do czterech propozycji:
W jaki sposób możemy uczestniczyć w «globalizacji solidarności»?

«Kiedy się modlicie...»
Łk 11, 1-4
1

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł
jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył
swoich uczniów». 2A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie:
Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo!
3
Naszego chleba powszedniegodawaj nam na każdy dzień 4i przebacz nam nasze
grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli
pokusie».
Pierwsza propozycja – Dołączyć się do modlącej się lokalnej wspólnoty

Miłujcie się wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami.
(Jan 13, 34)
Zdarzają się sytuacje, na przykład spotkania międzynarodowe, kiedy ta
przyjazna wspólnota staje się widoczna. Te wydarzenia są jednak
sporadyczne. W każdym miejscu można odnaleźć cząstkę tej wielkiej
wspólnoty, nawet jeśli ta cząstka jest bardzo skromna. Nie można żyć wiarą w
pojedynkę. Wiara rodzi się, kiedy przeżywamy ją w komunii, kiedy odkrywamy, że w
Chrystusie jest źródło jedności, która nie zna granic.
Gdyby lokalne wspólnoty (nazywane także parafiami), grupy, duszpasterstwa, coraz
bardziej stawały się miejscami przyjaznymi, gościnnymi, gdzie się wzajemnie
wspieramy, gdzie troszczymy się o najsłabszych, o cudzoziemców i z uwagą
wysłuchujemy tych, którzy nie podzielają naszych przekonań...
Pytania do dzielenia się w małych grupach
• Wybierz jedno zdanie z modlitwy, którą Jezus daje uczniom i
powiedz dlaczego jest ono dla Ciebie ważne.
• Co odpowiedziałbyś komuś, kto cię poprosi: «Naucz mnie modlić
się»? Kto ciebie nauczył modlitwy?
• Czy modlisz się codziennie? Jeśli tak, to kiedy, gdzie, w jaki sposób,
z kim?...
Przeczytaj pierwszą propozycję i sugestię dla wszystkich:
Czy udział w niedzielnej liturgii i w różnych wspólnych działaniach, także z
osobami, których się nie wybiera, pomaga w przeżyciu komunii?

Dostrzegać innych
Łk 21, 1-4
1

Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do
skarbony. 2Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa
pieniążki, 3i rzekł: «Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa
wrzuciła więcej niż wszyscy inni. 4Wszyscy bowiem wrzucali na
ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła
wszystko, co miała na utrzymanie». »
Druga propozycja - Obdarzać ludzi przyjaźnią ponad granicami, które chcą
nam to uniemożliwić
Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci,
zrobiliście dla Mnie. (Mateusz 25, 40).
Jezus dostrzegał potrzeby osób, które spotykał, przede wszystkim biednych,
dzieci, ludzi, z którymi się nie liczono. Idąc za Nim, pokonujmy bariery, aby
niosąc pomoc, docierać do potrzebujących. Okażmy im naszą solidarność
wspólnie z chrześcijanami innych wyznań a także z osobami, które nie wyznają naszej
wiary.
Niezależnie od tego, czy chodzi o ubóstwo materialne, czy o ubóstwo duchowe,
solidarność zakłada wzajemność: kiedy niesiemy pomoc, to często my coś otrzymujemy.
Sugestia dla wszystkich: Spróbujmy w najbliższym roku zauważyć w sąsiedztwie trudną
sytuację lub osoby, którym potrzebna jest nasza przyjazna bliskość, okażmy im naszą
solidarność – odrzuconym, ubogim, chorym lub niepełnosprawnym, zaniedbanym
dzieciom, imigrantom, bezrobotnym...?
Pytania do dzielenia się w małych grupach

• «Uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni». Co Jezus chce
przez to powiedzieć?
• Czy byłeś już kiedyś zaskoczony czyjąś wielkodusznością?
• Czy wiara ma wpływ na twoje postępowanie?
• Jakie bariery muszę przekraczać?
•

Przeczytaj drugą propozycję i sugestię dla wszystkich:
Kogo w Twoim otoczeniu możesz obdarzyć przyjazną bliskością lub komu okazać
solidarność?

Wszyscy razem na jednym miejscu
Dz 2, 1-13

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy
razem na tym samym miejscu. 2Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby
uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.
3
Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z
nich spoczął jeden. 4I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli
mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 5Przebywali wtedy w
Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. 6Kiedy więc powstał ów
szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym
języku. 7«Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» - mówili pełni
zdumienia i podziwu. 8«Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? 9
Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i
Azji, 10Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z
Rzymu, 11Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych
językach wielkie dzieła Boże». 12Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co
ma znaczyć?» - mówili jeden do drugiego. 13«Upili się młodym winem» - drwili inni.
1

Trzecia propozycja - Wspólnie z innymi osobami regularnie modlić się i
rozmawiać
Tam, gdzie dwaj lub trzej zbierają się w moje imię, jestem pośród nich
(Mateusz 18, 20)
Trudne przejścia, porzucenie, samotność albo dojmująca świadomość panującej
w świecie niesprawiedliwości czasem powodują, że dla części młodych ludzi
niemożliwa staje się wiara w Boga. Wiara jest zawsze ryzykiem: ryzykiem
zaufania. .

Pytania do dzielenia się w małych grupach
• Opowiedz swoimi słowami co się wydarzyło podczas Zesłania Ducha św.
• Czy to doświadczenie uczniów przypomina Ci inną podobną sytuację w
Twoim życiu? W jaki sposób mówiłbyś o «wielkich dziełach Boga» w
dzisiejszym świecie?
• Kto był pierwszą osobą, która mówiła Ci o Bogu? Co od tego czasu udało Ci
się odkryć?
• Jeśli miałbyś mówić do ludzi, którzy «przybyli ze wszystkich narodów pod słońcem», co
chciałbyś im powiedzieć?
• Przeczytaj trzecią propozycję i sugestię dla wszystkich (zobacz książeczkę «Propozycje 2014»):
Z kim mogę rozmawiać o swojej wierze, by ją pogłębiać?

Wszystko mieli wspólne
Dz 2, 42-47
42

Uczniowie trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w

modlitwach. 43Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i
cudów. 44Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne.
45
Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.
46
Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach,
przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. 47Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich
życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Czwarta propozycja - Sprawić, aby komunia między ludźmi kochającymi
Chrystusa stała się bardziej dostrzegalna
Jesteście Ciałem Chrystusa. (1 Koryntian 12,27)
Są w naszej wiosce, w mieście, w naszym regionie osoby, które również
kochają Chrystusa, ale okazują to inaczej niż my. Skoro nazywamy się
„chrześcijanami”, to znaczy, że nosimy imię Chrystusa. Naszą
chrześcijańską tożsamość otrzymujemy w chrzcie, który jednoczy nas z Chrystusem.
Starajmy się, żeby bardziej była widoczna ta wspólna tożsamość, zamiast podkreślać
tożsamość charakterystyczną dla różnych wyznań.
Kiedy wydaje się, że różnice są nie do pogodzenia, niech to nie będzie powodem, żeby się
od siebie odsuwać. Chrystus w swoim ziemskim życiu przekraczał bariery; na krzyżu
rozciągnął ramiona w obie strony, między tymi, którzy są podzieleni. Jeśli chrześcijanie
chcą iść za Nim i pozwolić, by Boże światło jaśniało w świecie, nie mogą trwać nadal
podzieleni. To Duch Święty nas jednoczy.
Pytania do dzielenia się w małych grupach
• Co cię najbardziej zachwyca w opisie życia pierwszych chrześcijan?
• Jakie wezwanie odnajdujesz dla siebie w tym fragmencie biblijnym?
• Jak opisałbyś rodzinę, sąsiedztwo, wspólnotę kościelną swoich
marzeń? Co mógłbyś zrobić, by to stało się realne?
• Przeczytaj czwartą propozycję i sugestię dla wszystkich (zobacz książeczkę «Propozycje
2014»):
Gdzie doświadczasz komunii z Chrystusem ponad wszelkimi podziałami?
Co otrzymujesz od innych chrześcijan?
W jaki sposób mógłbyś pójść «do tych, którzy są inni»?

Zerwał się i stanął na nogach, i chodził
Dz 3, 1-16
1

Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej,
wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono
go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących do
świątyni, prosił o jałmużnę. 3Ten zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść
do świątyni, prosił ich o jałmużnę. 4Lecz Piotr wraz z Janem przypatrzywszy
się mu powiedział: 5«Spójrz na nas!». A on patrzył na nich oczekując od nich jałmużny.
6
«Nie mam srebra ani złota - powiedział Piotr - ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa
Chrystusa Nazarejczyka, chodź!» 7I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on
natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. 8Zerwał się i stanął na nogach, i
chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. 9A cały lud zobaczył
go chodzącego i chwalącego Boga. 10I rozpoznawali w nim tego człowieka, który siadał
przy Pięknej Bramie świątyni, aby żebrać, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu
tego, co go spotkało. 11A gdy on trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do
nich w krużganku, który zwano Salomonowym. 12Na ten widok Piotr przemówił do ludu:
«Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas,
jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? 13Bóg naszych ojców, Bóg
Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i
zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. 14Zaparliście się Świętego i
Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. 15Zabiliście Dawcę życia, ale
Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. 16I przez wiarę w Jego imię
temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara
[wzbudzona] przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie.
2

Pytania do dzielenia się w małych grupach
• Opowiedz powyższą historię z pozycji człowieka uzdrowionego.
• «Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję». Co mogę
ofiarować lub powiedzieć innym «w imię Jezusa z Nazaretu»?
• Co odkryłeś w czterech propozycjach, co mógłbyś praktycznie
zastosować w swoim środowisku?

