
SPOTKANIE 2: Prawdziwy obraz Boga 

 

ZASADY DZIELENIA W MAŁEJ GRUPIE 

1. W czasie spotkania dziel się, czyli wypowiadaj SWOJE 
osobiste przeżycia i doświadczenia. Każdy człowiek przeżywa 

daną sytuację subiektywnie, czyli inaczej niż pozostali. 
2. Wypowiadaj się w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Nie 

mów: my, nas, ludzie, wszyscy, powinno się..., ale: JA, MNIE... 

3. Grupa dzielenia nie jest miejscem wygłaszania kazań i 
upominania, dlatego nie pouczaj innych i nie udzielaj rad. 

4. Żadna wypowiedź nie jest „dobra” lub „zła”, jest po prostu 
wyrazem tego co przeżyła konkretna osoba, dlatego nie oceniaj 

i nie komentuj dzielenia innych. 
5. Mów szczerze i to co jest dla Ciebie ważne. Nie musisz mówić 

wszystkiego, ale jeśli już mówisz, niech to będzie szczera 
wypowiedź. 

6. Człowiek dzielący się swoimi przeżyciami potrzebuje czasu na 
zastanowienie się, dlatego nie śpiesz się i nie przerywaj 

milczenia. 
7. Grupa dzielenia to nie czas i miejsce na dyskusję, dlatego nie 

zachęcaj do dyskusji ani jej nie rozpoczynaj. 
8. Akceptuj granice otwartości drugiego człowieka. Jemu tak jak 

Tobie może być trudno, aby się wypowiedzieć. 

9. BĄDŹ DYSKRETNY! Zachowaj tajemnicę odnośnie tego o 
czym mówiło się na spotkaniu w grupie. 
 

UWAGA ! 

Jeśli nie mogłeś (-aś) być na spotkaniu przeczytaj lub odsłuchaj katechezę na 

stronie www.centrumduchowosci.pl/sow_konferencje.php 

Materiały na dany tydzień znajdziesz na stronie parafialnej 

www.bozecialo.tuchola.pl 

 
Fragmenty Pisma Świętego do codziennej modlitwy 

Ojciec niebieski pragnie, abyś w tym tygodniu w nowy sposób doświadczył 

Jego czułości, subtelnej miłości. Zapewnia Cię o swej pełnej miłości trosce. 

Trosce o Ciebie osobiście, bez względu na to, jak mały i słaby się czujesz. 

Poprzez chrzest stałeś się Jego ukochanym dzieckiem. Dlatego nie musisz się 

bać, bo możesz Mu całkowicie zaufać. On kocha Cię takim, jakim jesteś, z 

Twoimi zaletami i z Twoimi słabościami. 

Dzień 1 - 1 J 4, 7-18 
“Bóg jest miłością”. “W miłości nie ma lęku”. Czy tak jest w moim przypadku? 
“Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości”. Podstawą mojego 
zaufania i oddania się Bogu jako dziecko jest prawda o Ojcostwie Boga. Bóg 
jest moim Ojcem. Dzięki Chrystusowi w mocy Ducha Świętego jestem 
dzieckiem Bożym. “Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8, 31-35). 
 
Dzień 2 - Jr 31, 1-14 
Mimo naszej niewierności Bóg zawsze pozostaje wierny swojemu stworzeniu. 
Pokochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie 
łaskawość – oto przesłanie Bożej miłości dla każdego z nas. Bóg tęskni za 
swoimi dziećmi. Spójrz i doświadcz, jak bardzo jesteś kochany przez Boga. 
 
Dzień 3 - Rz 8, 31-39 
Bóg zapewnia nas nieustannie o swojej miłości do nas. Stworzył nas po to, 
abyśmy mogli uczestniczyć w Jego Boskim życiu. Zaproszenie nas do jedności 
z Bogiem to Boża inicjatywa. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusa? 
Jedynie my sami. 
 
Dzień 4 - Iz 49, 8-16 
Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, nie dlatego, że jestem uczciwy lub 
dobry, lub dlatego, że ciężko pracuję dla Kościoła. On kocha mnie w mojej 
słabości, z moimi ranami, z moimi radościami i cierpieniami, z obciążeniami i 
smutkami. Kocha mnie z moimi zaletami i talentami, z moimi radościami i 
sukcesami. Kocha mnie całego. Bóg kocha mnie bardziej niż matka kocha 
swoje dziecko. 
 
Dzień 5 - Oz 11, 1-9 
Prorok Ozeasz dzieli się z nami wzruszającą wizją miłości Ojca Niebieskiego. 
Wziąłem cię w ramiona, uczyłem cię chodzić. Przytuliłem cię do mojego 
policzka – mówi Bóg. Spróbuj wyobrazić sobie, jak Bóg otacza Cię swoimi 
kochającymi ramionami. 
 
Dzień 6 - Ga 4, 4-7 
Duch Święty obecny w nas nieustannie przekonuje nas o naszej godności 
dzieci Bożych. W Duchu Świętym, jako dzieci możemy wołać “Abba - Ojcze”. 
Nasze dziecięctwo zostało nabyte przez Chrystusa za najwyższą cenę, za cenę 
Jego krwi wylanej za nas. 
 
Dzień 7 - So 3, 11-20 
Bóg, w swojej miłości, chce Cię przemieniać i sprawić, że staniesz się nowym 
człowiekiem. Sprawi to Jego miłość do Ciebie. Rozraduj się ogromem Jego 
miłości – tak jak to zrobił Izrael: 

http://www.centrumduchowosci.pl/sow_konferencje.php
http://www.bozecialo.tuchola.pl/

