
     SwD (1,5/2 godz. - godz. rozpoczęcia:                         ) 

 

1.  „Powstańmy” 

– Zapalamy świecę - „Światło Chrystusa” – odpowiadamy „Bogu niech będą dzięki”                                         

– Modlitwa serca „uwielbiam Ciebie Boże za...” lub/i „Ojcze Nasz” 

 

2.  „Zaprośmy Ducha Świętego do naszych serc ...” - śpiewamy lub odsłuchujemy pieśni (1do2) 

 

3.  „Zapraszam teraz do podzielenia się tym co ważnego wydarzyło się w naszej relacji z Bogiem 

od ostatniego spotkania. Być może poruszyło mnie jakieś Słowo Boże, przeczytana książka lub 

obejrzany film. W ciszy i wolności rozważmy teraz czym chcielibyśmy się  podzielić”. 

(Ponieważ jest/są nowe osoby to chiałbym powiedzieć o kilku zasadach spotkania: 1. konkretne 

wypowiedzi, 2. nie oceniamy innych, 3. wyrozumiałość, 4. poufność/zaufanie, 5. prowadzący 

odpowiedzialny za przebieg spotkania). 

4.  Następuje dzielenie (razem pkt. 1do4 - 30-35 min.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. „Przechodzimy do rozważania Słowa Bożego (do 60 min.). Przyjdź Duchu Święty i otwórz 

nasze serca, przyjdź Duchu Święty zapraszamy Cię...... kto chciałby przeczytać Słowo?” 

(czytanie) 

 

6. „Teraz przeczytajmy w ciszy, następnie wyszukujemy i wypisujemy 1-3 cechy Boga które 

najbardziej dotykają mojego serca” (7 min. na rozważenie, zapisanie i dzielenie) 

– „Kto chciałby się podzielić?” (następuje dzielenie) – czy ktoś jeszcze... 

 

7. „Przeczytajmy jeszcze raz w ciszy wyszukajmy i wypiszmy 1-3 cechy o człowieku które 

najbardziej dotykają mojego serca” (7 min. na rozważanie, zapisanie i dzielenie) 

– „Kto chciałby się podzielić” (następuje dzielenie) – czy ktoś jeszcze... 

 

8. „Przeczytajmy jeszcze raz w ciszy i znajdźmy jedno zdanie, może słowo które najbardziej 

porusza moje serce. Możemy rozważyć co przez te słowa Bóg chce mi powiedzieć” (10 min. na 

rozważanie, zapisanie i dzielenie) 

       - „Kto chciałby się podzielić” (następuje dzielenie) – czy ktoś jeszcze... 

 

9. „Posłuchajmy teraz „modlitwy w drodze”, dla jeszcze głębszego rozważenia Słowa, aby 

przemieniać się na wzór Jezusa. Jesteśmy wobec siebie zbyt krytyczni lub nie chcemy zobaczyć 



naszych słabości. Prośmy o zdolność spojrzenia na siebie oczami Bożej miłości, oczami 

miłującego Ojca. Bóg Ojciec mówi do każdego z nas „Kocham Cię i dlatego pragnę abyś 

nieustannie wzrastał w Mojej miłości”. Zapraszam do wsłuchania się... (odsłuchujemy MwD – 

10/12 min.) 

 

10. „Teraz każdy z nas może rozważyć za co chciałby podziękować Bogu, być może za coś 

przeprosić, wyrzec się jakiegoś zła, podjąć postanowienie lub prosić o konkretną Łaskę 

przemiany swojego serca”. Można to wyrazić modlitwą w sercu lub też dzieląc się z innymi (10 

min.). 

 

11. „Teraz jest czas na wypowiedzenie dodatkowych intencji które nosimy w sercach.” (5 min). 

 

12. „Powstańmy, podziękujmy Bogu za otrzymane Łaski modlitwą Ojcze Nasz” (godz.zakoń.            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 13. Agapa (rozmowy w grupie oraz indywidualne - czas wg potrzeb i możliwości indywidualnych) 


