Posłuchajmy i
rozpoznajmy nasze
powołanie
Bóg wzywa nas do działania jako Kościół skupiający się na
Chrystusie poprzez:

Misjonarstwo i
ewangelię

Inkluzywność,
partycypację i synodalność

Pokorę, uzdrowienie
i miłosierdzie

Modlitwę i
Eucharystię

Radosną, pełną nadziei i
oddaną społeczność

Otwartość na odnowę i
reformę

Witamy
Dziękujemy za udział w drugim etapie przygotowań do Rady Plenarnej 2020. W tej fazie
skupiamy się na słowach Ducha Świętego, przechodząc od słuchania i dialogu do słuchania
i rozeznawania powołania.
To rozeznawanie powołania, w przeciwieństwie do rozeznawania indywidualnego,
jest procesem komunalnym. Dlatego też powinniśmy działać jako grupa. Proces, z
którym dzisiaj się zmierzysz oparty jest na praktyce rozmów duchowych 1. Polega on na
modlitwie, kontemplacji, dzieleniu się z innymi i szukania Bożego przewodnictwa. Duch
Święty przewodzi naszemu Kościołowi w Australii zachęjąc wszystkich do uczestnictwa i
wspólnego rozeznawania powołania.
1.Rozmowy duchowe są częścią procesu społecznego rozeznawania powołania. Przedstawiona na tych stronach praktyka wywodzi
się przede wszystkim z ignacjańskiej tradycji ćwiczeń duchowych oraz innych zasobów i praktyk rozeznawania powołania.
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Przygotujmy się
W ramach grupy wybierz jeden z tematów narodowych, skupiając się, słuchając i
doświadczając rozeznania powołania.
Upewnij się, że wszystkie osoby w grupie posiadają:
•
•
•
•

Raport podsumowujący lub odpowiednią część raportu końcowego dla 		
wybranego tematu narodowego do rozeznawania powołania
Przewodnik do słuchania i rozeznawania powołania
Fragment Pisma Świętego związany z narodowym tematem rozeznawania
powołania
Notatnik i długopis / dziennik osobisty

Doświadczenie słuchania i
rozeznawania powołania

Módlmy się
razem

Zastanówmy się

Czas trwania:
Liczba uczestników:
Sugerowana lokalizacja:

Podzielmy się i
słuchajmy

Pomyślmy o
kraju

Pomyślmy
lokalnie

Podziękujmy

Odpowiadajmy

2 - 2,5 godziny.
Maksymalnie 10-12 na grupę.
Spokojne miejsce.

Zbierzmy się i
módlmy się razem
Uhonorowanie tradycyjnych opiekunów ziemi
Pragniemy uhonorować tradycyjnych opiekunów ziemi, na której pracujemy i żyjemy,
uznając ich stały związek z gruntem, wodą i wspólnotą. Składamy wyrazy szacunku
Starszym w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, składając im podziękowania za
poświęcenie i przywództwo.

Modlitwa zbiorowa
Możesz korzystać z modlitwy podanej poniżej, z przykładów modlitwy Rady Plenarnej lub
po prostu rozmawiać z Bogiem z serca. Zobacz więcej zasobów modlitewnych na stronie
internetowej Rady Plenarnej tutaj: https://plenarycouncil.catholic.org.au/resources/pray/
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X Panie,

Powiedziałeś nam kiedyś,
‘Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, którzy są członkami 5 minut
mojej rodziny, mnie uczyniliście.’
Niech nasze oczy otworzą się na głodnych, spragnionych, nagich, chorych i uwięzionych.
Niech nasze umysły uwolnią się od granic własnego interesu, strachu i uprzedzeń.
Niech nasze serca poruszą się, aby rozpoznać i odpowiedzieć na potrzeby wiernych.
Bądźmy otwarci na owoce Ducha Świętego, aby nasze myśli, słowa i czyny nasyciły się
miłością, pokojem, współczuciem i bezinteresownością.
Prosimy o to poprzez Chrystusa, naszego Pana.
Amen.
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Refleksje
Czytanie pisma świętego
Wybierz fragmenty Pisma Świętego z podanego przewodnika, jako że odnoszą się one do
każdego narodowego tematu rozeznawania powołania. Upewnij się, by każdy członek
grupy miał dostęp do tekstu Pisma Świętego w czasie refleksji.
1.
2.
		

Jedna osoba z grupy czyta na głos fragment Pisma Świętego.
Po 2 minutach ciszy druga osoba z grupy ponownie odczytuje fragment Pisma
Świętego na głos.

Indywidualna cicha refleksja
Poświęć przynajmniej 20 minut na indywidualne przemyślenia w ciszy, módl się z
fragmentu Pisma Świętego, który usłyszałeś i zastanów się nad narodowym tematem
rozeznawania powołania, na którym skupia się twoja grupa.
Rozważ poniższe pytania w milczeniu. Możesz robić notatki w dzienniku, rysować lub
po prostu spokojnie siedzieć z własnymi myślami.

W jaki sposób Bóg zwraca się do ciebie Piśmie Świętym i w tym, co przeczytałeś?
Jakie słowa lub zwroty przyciągają cię i dlaczego?

20 min

Jak się czujesz?
3

Podzielmy się i
słuchajmy
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Rozmowy duchowe
Praktyka rozmów duchowych pochodzi z tradycji ignacjańskiej. Jest to część
wspólnotowego procesu rozeznawania powołania i sposobu, w jaki grupy ludzi mogą
słuchać Boga, słuchając się nawzajem. Jest to sposób na słuchanie głosu Ducha Świętego.
Po indywidualnej cichej refleksji, zbierzcie się razem w grupie, siadając w kręgu.

Udostępnianie i słuchanie, runda 1
Każda osoba dzieli się z grupą owocami swojej indywidualnej modlitwy i mówi, jak się
czuje używając poniższych instrukcji wprowadzających przez 2-3 minuty.
Ktokolwiek z grupy może rozpocząć, a osoba po jej lewej stronie jest następna w kolejce.
Kontynuuj zgodnie z ruchem wskazówek zegara dookoła okręgu, aż każda osoba w
grupie będzie miała swoją kolej.
Kiedy inni mówią, pamiętajcie, aby słuchać z otwartym i pokornym sercem.

“Dzisiaj w mojej modlitwie...
I czuję...”

3 minuty
na osobę

Refleksje
Gdy wszyscy się już wypowiedzą, cała grupa siedzi w ciszy przez 5 minut. W tym czasie
pomyśl o tym, co usłyszałeś od osób z twojej grupy i zadaj sobie pytanie: “Co mówi nam
Duch Święty?”
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5 min

Udostępnianie i słuchanie, runda 2
Każda osoba w kręgu przez 2 minuty dzieli się swoimi refleksjami z grupą. Co mówił
Duch Święty głosem grupy? Użyj poniższych instrukcji wprowadzających.
Tym razem podczas udostępniania nie dodawaj niczego nowego do rozmowy - po prostu
odpowiedz na to, co już słyszałeś.

“Słyszałem przez głosy grupy słowa Ducha Świętego, …”
“I to pozostawia mi uczucie…”

15 minut

Refleksje
Po zakończeniu rozmowy grupowej, cała grupa siedzi w ciszy przez 5 minut. W tym
czasie pomyśl o tym, jak się czujesz i o tym, czego nauczyłeś się dzisiaj z modlitwy
i słuchania innych. Zadaj sobie pytanie: W jaki sposób Bóg wzywa nas do działania
jako Kościół skupiający się na Chrystusie w Australii (czyli wpisz: narodowy temat
rozeznawania powołania)?

5 min

Udostępnianie i słuchanie, runda 3
Trzecia runda dzielenia się z innymi i słuchania jest otwarta, mniej metodyczna niż dwie
poprzednie dwie rundy. Celem otwartej rozmowy jest głębsze poznanie innych. Każda
chętna osoba zapraszana jest do wypowiedzenia się. W tym czasie pamiętaj, aby słuchać
słów innych uważnie i odpowiadać z otwartym i życzliwym sercem.
W świetle wszystkiego, czego doświadczyłeś dzisiaj, podziel się swoimi przemyśleniami i
uczuciami z grupą. Podczas wypowiadania się możesz zacząć od następujących słów:

Z dzisiejszej modlitwy i wysłuchawszy głosów grupy czuję…
15 minut

Gdy nadejdzie odpowiedni moment, zakończ rozmowę, dziękując wszystkim za podzielenie
się swoimi myślami i zaproś ich na krótką przerwę. Pamiętaj, aby zanotować czas powrotu
po przerwie.

Czas na przerwę
15 minut
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Przemyślenia
narodowe
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Refleksje
Cała grupa myśli w ciszy przez 5 minut. W tym czasie pomyśl o konkretnych,
praktycznych krokach, które można podjąć, aby przejść do obszaru tematycznego, na
którym się dzisiaj skupiłeś.

5 min

Przykład: jeśli dostrzegasz partycypacyjne i synodalne sposoby angażowania młodych ludzi,
praktyczne sugestie mogą pomóc w utworzeniu sieci kontaktów peer-to-peer dla młodych
rodziców opartej na państwie lub w zbadaniu rozwoju internetowej platformy wiary
wspierającej zdrowie psychiczne młodzieży, partnerstwa kościelnego z Beyond Blue itp.
Rozważ poniższe pytania i opisz swoje pomysły na kartkach lub w swoich notatkach.
•
		

W jaki sposób Bóg wzywa nas do działania jako Kościół skupiający
się na Chrystusie (wpisz: narodowy temat rozeznawania powołania?

•
		

Czy znasz przykłady dobrych praktyk albo krajowych lub globalnych i
lokalnych programów, które można wziąć pod uwagę?

Udostępnianie i słuchanie
Każda osoba w kręgu przez 2-3 minuty dzielić się swoimi pomysłami z grupą. Jeśli
używałeś kartek post-it, umieść je w środku grupy, gdy o nich mówisz.

10 minut

Ktokolwiek z grupy może rozpocząć, a osoba po jego lewej stronie jest następna w
kolejce. Kontynuuj zgodnie z ruchem wskazówek zegara dookoła okręgu, aż każda osoba
w grupie będzie miała swoją kolej.
Kiedy inni dzielą się swoimi pomysłami, pamiętaj, aby słuchać ich z otwartym i
pokornym sercem. Możesz poprosić osobę dzielącą się swoimi pomysłami o zrozumienie
i pamiętaj, aby nie krytykować innych.

Dyskusje grupowe dążące do podjęcia decyzji
Gdy wszyscy podzielą się już swoimi pomysłami na działanie, zadaniem twojej grupy
jest zidentyfikowanie 2-3 nowych działań, które można przesłać do grupy rozeznawania
powołania i pisania.
Poniżej znajdują się pytania, które pomogą ci w rozeznaniu powołania twojej grupy:
Z jakimi działaniami czujemy silne związki?
Co mogłoby nam naprawdę pomóc w działaniu jako Kościół skupiający się na
Chrystusie, który jest (wpisz: narodowy temat rozeznawania powołania)
Do czego wzywa nas Duch Święty w formie najbardziej miłosiernej odpowiedzi?
6

20 minut

Pamiętaj, że te działania powinny być:
•
jasne
•
uznane za pozytywne
•
tak szczegółowe, jak to możliwe
•
prawdziwe (praktyczne, osiągalne i wymierzalne)
Zapisz 2-3 nowe działania, które pojawiły się w wyniku dyskusji.
Twoja grupa może przekazać je grupie rozeznania powołania i pisania, aby temat został
rozpatrzony pod koniec niniejszej sesji.

Refleksje
Ważną częścią rozeznawania jest słuchanie głosu Boga w każdym z nas. Oznacza to, że
musimy zwrócić uwagę na to, jak się czujemy.

5 min

Zanim przekażesz odpowiedź swojej grupy, poświęć trochę czasu na zastanowienie się i
indywidualną modlitwę na temat nowych działań zidentyfikowanych przez grupę. Proś
Boga o pocieszenie – o wypełnienie twego serca spokojem w sprawie twojej decyzji.

Jak mam się odnieść do naszych proponowanych działań, do naszej
decyzji grupowej?

Przemyślenia
lokalnie
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Jako grupa poświęćcie trochę czasu na omówienie pomysłów, które mogą zostać
podjęte na miejscu, w twoim życiu, w parafiach, społecznościach, szkołach lub w innych
częściach twojego miejsca na świecie.
Zastanów się, z kim możesz współpracować lokalnie w kwestii nowych pomysłów.
Możesz porozmawiać ze swoim proboszczem parafii lub innym przywódcą wiary
wspólnotowej, np. dyrektorem lub prezesem związku rodziców w szkole, lub lokalnymi
liderami młodzieży.

20 minut

Ta część to twoje aktywne wezwanie do wiary, przeżywanie Ewangelii dla misji Boga.

Czy mamy pomysły, które mogą ożywić naszą lokalną społeczność wiary?
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Podziękujmy
Możecie korzystać z modlitwy podanej poniżej, z przykładów modlitwy Rady Plenarnej
lub po prostu rozmawiać z Bogiem z serca.
Łaskawy Boże,
Dzięki naszemu doświadczeniu
Modlimy się, aby nasze decyzje
rozeznawania powołania
pozostały wierne Tobie, wierze i
zaprosiłeś każdego z nas, aby usłyszał
zaufaniu, które w nas masz.
Ducha Świętego w głosach innych, aby
rzucić wyzwanie naszej własnej woli,
Dzięki temu doświadczeniu Duch
pragnieniom, lękom i uprzedzeniom i być
Święty rozpali uczucia radości i
otwartym na Twoją wolę.
głębszej wiary, większej nadziei i
zaufania, większej miłości i pokoju,
Panie Jezu, dziękuję ci, że prowadziłeś
większej odwagi i współczucia w
nas jako światło przewodnie, prawdę i
każdym z nas i w naszym świętym
życie, abyśmy mogli wyraźnie zobaczyć,
Kościele, idąc wspólnie naprzód.
jak najlepiej czcić i służyć Tobie, naszym
Amen X
bliźnim i naszemu prawdziwemu ja.

Odpowiedzmy
Twoja grupa może przesłać wyniki wspólnotowego rozeznania powołania (maksymalnie
150 słów) do grupy rozeznania powołania i pisania, która rozważa ten sam narodowy
temat rozeznania powołania, na którym skupiłeś się w swojej grupie. Link znajduje się na
stronie Rady Plenarnej pod hasłem Rozeznanie.

https://plenarycouncil.catholic.org.au/listening-and-discernment/

Serdecznie dziękujemy za stałe zaangażowanie w proces Rady Plenarnej, gdy
zbliżamy się do przyszłości, do której wzywa nas Bóg.
Plenary Council Facilitation Team
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PO Box 747
North Sydney NSW 2059
E: plenary.council@catholic.org.au
www.plenarycouncil.catholic.org.au
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5 min
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