
 Październik 2016

Konspekt na spotkania  
Grup Sąsiedzkich nr 131

2. Październik - Bierzmowanie, dzięki któremu dajemy pierwszeństwo 
Bogu.
	Wprowadzenie
Dzisiejsze spotkanie ma nam pomóc odkryć, że sakrament bierzmowania, 

który jest inaczej nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, 
uzdalnia do patrzenie na nasze chrześcijańskie życie z właściwej perspektywy, 
stawiając Boga w centrum. Takie spojrzenie pomaga porządkować życie  
i sprawia, że wszystko znajduje się na właściwym miejscu. 

Prośmy Ducha Świętego, aby uczył nas dokonywać właściwych 
wyborów i zawsze stawiać Boga na pierwszym miejscu. Pieśń: Przyjdź 
Duchu Święty ja pragnę … 
	Dziesiątek różańca i wezwanie wstawiennictwa patrona Rejonu

1. SYTUACJA
W naszej codzienności przygniata nas wiele trudnych spraw: troska  

o rodzinę, pracę, utrzymanie, zdrowie itd. Wszystkie one wydają się bardzo 
ważne i bardzo nas zajmują. Widzimy jak współczesny świat wciąga nas, 
naszych najbliższych i przyjaciół w spiralę pośpiechu, pracoholizmu. 
Jesteśmy tak zajęci, że ciężko nam znaleźć czas na modlitwę, czytanie słowa 
Bożego, spotkanie w grupie sąsiedzkiej, a czasami nawet na Eucharystię. 
Sprawia to, że zarówno my, jak również ludzie których znamy, czasami tracą 
sprzed oczu rzeczy ostateczne, ku którym nieuchronnie zmierzamy.

Pytania : 
1. Podzielmy się tym, co najbardziej angażuje dzisiejszego człowieka 

i czemu najwięcej poświęca czasu?
2. Co może być przyczyną takiej postawy?
	Indywidualne opinie uczestników

2. Módlmy się za młodych ludzi, którzy w tym roku odpowiedzieli na 
głos powołania do wyłącznej służby Bogu w kapłaństwie czy życiu 
zakonnym, aby Pan umacniał ich powołanie i wybór.

3. Módlmy się za nasze rodziny, abyśmy pozwolili Bogu kierować naszym 
życiem i zaufali Mu w naszych codziennych troskach.

4.   Spontaniczne wezwania uczestników
Na zakończenie: Ojcze nasz
3. POTRZEBNE NAWRÓCENIE I ODNOWA ŻYCIA

Uświadamiając sobie, że nie zawsze Pan Bóg zajmuje pierwsze miejsce 
w naszym życiu, że nie zawsze uzgadniamy codzienne wybory z jego wolą, 
zastanówmy się, co możemy zrobić, by postawić Boga na właściwym 
miejscu w naszych rodzinach, wspólnotach, środowiskach.

  Podzielmy się naszymi obserwacjami
 � Jakiej zmiany oczekuje od nas Bóg?
 � Co możemy zrobić aby był On dla nas najważniejszy?

  Indywidualne opinie uczestników
 � Zobowiązania: Podejmujemy zobowiązania indywidualne  

i wspólnotowe – razem określamy, co podejmiemy do następnego 
spotkania.

  Określenie daty spotkania

  Modlitwa na zakończenie
Na zakończenie pomódlmy się modlitwą, która jest wyrazem naszego 

pragnienia, by zależeć we wszystkim od Boga, by On był naprawdę pierwszy 
w naszym życiu.

Ojcze! Powierzam się Tobie. Uczyń ze mną, co zechcesz. Cokolwiek 
uczynisz ze mną, dziękuję Ci. Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko, 
aby Twoja wola spełniła się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. 
Nie pragnę nic więcej, mój Boże. W Twoje ręce powierzam ducha mego  
z całą miłością mego serca. Kocham Cię i miłość przynagla mnie, by oddać 
się całkowicie w Twoje ręce, z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim 
Ojcem.



  Podsumowanie
W sakramencie bierzmowania otrzymujemy Ducha Świętego. On, jeśli 

będziemy Go przyzywali i otworzymy się na Jego działanie, pomoże nam 
budować nasze życie na właściwym fundamencie i przeżywać je w sposób 
odpowiedzialny.
2. ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO I NAUCZANIE KOŚCIOŁA

Dzisiejsze słowo z Ewangelii św. Mateusza pokazuje nam o co mamy 
zabiegać, o co się troszczyć, by dobrze przeżyć życie, by wszystko było na 
właściwym miejscu.

Mt 6,25. 31- 34 Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio  
o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie 
przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż 
odzienie? …  Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy 
jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko 
poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego 
potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość,  
a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, 
bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej 
biedy. 

  Podzielmy się spostrzeżeniami
 � Jak Jezus nazywa tych, którzy zabiegają o sprawy tego świata?
 � A jak mają postępować uczniowie Jezusa? 
Podsumowanie:
Jezus poucza nas, że podstawowym przedmiotem troski chrześcijanina 

ma być królestwo Boże. Jeżeli o nie będzie zabiegał i dla niego pracował 
Bóg zatroszczy się o resztę. To słowo zaprasza nas do postawienia Boga na 
pierwszym miejscu i zaufania Mu i Jego obietnicom. Jeśli tak się stanie to 
doświadczymy, jak wszystko inne znajdzie się na właściwym miejscu.

  Nauczanie Kościoła
Refleksja na temat pokus, którym poddawany jest Jezus na pustyni 

stanowi dla każdego z nas zachętę, aby odpowiedzieć na pytanie zasadnicze: 
co się naprawdę liczy w naszym życiu? W pierwszej pokusie diabeł proponuje 
Jezusowi, że zamieni kamień w chleb, by zaspokoić głód. Jezus odpowiada, 
że człowiek żyje także chlebem, ale nie samym chlebem: nie odpowiadając 
na głód prawdy, na głód Boga, człowiek nie może siebie ocalić (por. w.3-4). 
W drugiej pokusie, diabeł proponuje Jezusowi władzę. Prowadzi Go w górę 

i daje mu panowanie nad światem. Nie jest to jednak droga Boga: Jezus jest 
w pełni świadomy, że to nie potęga doczesna zbawia świat, ale moc krzyża, 
pokory, miłości (por. Ps. 9-12). W trzeciej pokusie diabeł proponuje Jezusowi, 
by rzucił się w dół z narożnika świątyni Jerozolimskiej i został ocalony 
przez Boga za pośrednictwem swych aniołów, czyli aby dokonał czegoś 
sensacyjnego i podał próbie samego Boga. Natomiast Jezus odpowiada,  
że Bóg nie jest przedmiotem, któremu możemy narzucić nasze warunki: jest 
Panem wszystkiego (por. w. 5-8.). Co jest kwintesencją trzech pokus, którym 
poddawany jest Jezus? Jest to propozycja zinstrumentalizowania Boga, 
wykorzystania Go do swoich interesów, dla swej chwały i sukcesu. Tak więc, 
zasadniczo pokusa, aby postawić siebie w miejsce Boga, usuwając Go ze 
swego życia i sprawiając, że wydaje się zbędny. Tak więc każdy powinien 
postawić sobie pytanie: jakie miejsca ma Bóg w moim życiu? Czy to On jest 
Panem, czy Ja?

Każdy chrześcijanin powinien pójść drogą przezwyciężenia pokusy, 
by podporządkować Boga sobie i swoim interesom, lub umieszczenia Go 
w kącie, i nawrócić się na właściwy porządek priorytetów, dać pierwsze 
miejsce Bogu. „Nawróćcie się” - zachęta, którą wiele razy usłyszymy  
w okresie Wielkiego Postu oznacza pójście za Jezusem w taki sposób, aby 
Jego Ewangelia była konkretnym przewodnikiem życiowym. Oznacza zgodę, 
aby Bóg nas nawrócił, zaniechanie myślenia, że to my jesteśmy wyłącznymi 
budowniczymi naszego życia. Oznacza uznanie, że jesteśmy stworzeniami, 
że zależymy od Boga, od Jego miłości i jedynie „tracąc” swoje życie w Nim 
możemy je zyskać. A to wymaga, byśmy podejmowali swoje wybory w świetle 
Słowa Bożego. Dzisiaj nie można już być chrześcijanami, jako konsekwencja 
prostego faktu, że żyjemy w społeczeństwie o korzeniach chrześcijańskich. 
Wręcz ten, kto rodzi się w rodzinie chrześcijańskiej i jest religijnie wychowany 
musi każdego dnia ponawiać decyzję bycia chrześcijaninem, dawać pierwsze 
miejsce Bogu, w obliczu pokus jakie nieustannie nasuwa nam zlaicyzowana 
kultura, w obliczu krytycznego osądu wielu współczesnych.( Katecheza 
środowa Papieża Benedykta XVI z13 II 2013) 

   Wspólna modlitwa
Pomódlmy się wspólnie, aby wszyscy chrześcijanie umieli w swoim 

życiu dawać pierwszeństwo Bogu.
1. Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby swoją gorliwością dawali 

przykład wiernym i zachęcali do wybierania tego, co prowadzi do Boga.


