co powinniśmy czynić, by radować się owocami zbawienia w naszym życiu.
¾¾ Wspólna modlitwa
Pomódlmy się wspólnie, abyśmy zawsze odpowiadali na Jezusowe
wezwanie do nawrócenia
1. Módlmy się za ludzi żyjących w grzechach, o łaskę powrotu do Boga.
2. Módlmy się za ludzi nieochrzczonych, aby mieli szansę poznać Chrystusa,
uwierzyli w Jego miłość i nawrócili się do Niego całym sercem?
3. Módlmy się za nas, abyśmy coraz głębiej uświadamiali sobie potrzebę
nawrócenia i podejmowali stałe wysiłki przemiany naszego życia.
Spontaniczne wezwania uczestników.
Na zakończenie: Ojcze nasz...

3. POTRZEBNE NAWRÓCENIE I ODNOWA ŻYCIA

Uświadamiając sobie, że nie zawsze odpowiadamy na Chrystusowe
wezwanie do nawrócenia, a tym samym nie żyjemy w bliskiej relacji
z Jezusem, zastanówmy się, co może nam pomóc, by nieustannie powracać
do Boga.
1. Jakie konkretne środki daje nam Pan Bóg, byśmy kroczyli drogą
nawrócenia przez całe nasze życie?
2. Jakie owoce może przynieść nasze nawracanie się?
¾¾ Indywidualne opinie uczestników:
 Zobowiązania:
Podejmujemy
zobowiązania
indywidualne
i wspólnotowe – razem określamy, co podejmiemy do następnego
spotkania.
 Określenie daty spotkania.
Modlitwa na zakończenie:
Proszę Cię, Duchu Święty, przemień moje wewnętrzne napięcie
w święte odprężenie; przemień mój niepokój w kojącą ciszę; przemień moje
zatroskanie w spokojną ufność; przemień mój lęk w nieugiętą wiarę; przemień
moją gorycz w słodycz Twej łaski; przemień mrok mojego serca w delikatne
światło; przemień moją obojętność w serdeczną życzliwość; przemień
moją noc w Twoje światło; przemień zimę mojej duszy w Twoją wiosnę;
wyprostuj moje krzywe drogi, wypełnij moją pustkę; oczyść mnie z pychy,
pogłębij moją pokorę; rozpal we mnie miłość, zgaś we mnie zmysłowość.
Przyjdź, Duchu Święty, dokonaj cudu przemiany mego serca, abym się
stał podobny do Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Który z Ojcem
i z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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Konspekt na spotkania
Grup Sąsiedzkich nr 139
SPOTKANIE 1 – Być chrześcijaninem, to w mocy Ducha Świętego
ciągle na nowo podejmować drogę nawrócenia
¾¾ Wprowadzenie
Nowy rok formacyjny ma stać się dla nas okazją do pochylenia się
nad tematem nawrócenia, które jest nieodłącznym elementem życia
chrześcijanina. Podczas dzisiejszego spotkania będziemy odkrywać jak
w naszym codziennym życiu w mocy Ducha Świętego ciągle na nowo
możemy podejmować drogę nawrócenia.
Pieśń do Ducha Świętego : Duchu Święty przyjdź …
Dziesiątek różańca i wezwanie wstawiennictwa patrona Rejonu.

1. SYTUACJA

Nasze życie związane jest od dzieciństwa z wiarą. Została nam ona
przekazana przez rodziców, dziadków, kapłanów czy też inne osoby. I na
pewno mamy świadomość, że nie zawsze realizujemy jej wymogi, nie
zawsze jesteśmy wierni drodze, na której postawił nas Bóg. Potrzebujemy
nieustannie bodźców, by powracać do pełnej jedności z Bogiem i bliźnimi.
Kościół daje nam te szczególne momenty, np. rekolekcje parafialne, misje
św., pielgrzymki i inne rekolekcje w naszych wspólnotach, byśmy mogli
podjąć refleksję nad naszym życiem i coś zmienić, poprawić. Natomiast
w codzienności nie zawsze łatwo nam uchwycić te okazje.
¾¾ Podzielmy się naszymi spostrzeżeniami:
1. Co może być przyczyną, że w codzienności nie zawsze uświadamiamy
sobie potrzebę nawrócenia, trwamy w złych przyzwyczajeniach

i grzechach?
2. Jaki to ma wpływa na naszą wiarę i na wspólnotę Kościoła?
 Indywidualne opinie uczestników.
Podsumowanie:
Nawrócenie jest nieodzownym elementem na drodze wiary. Bez niego
nie rozwijamy się duchowo i nie zbliżamy się do Boga. Grozi nam skostnienie
i letniość. Dlatego potrzebna jest nam codzienna troska o relację z Bogiem
i Jego słowem, by odpowiadać na Jego miłość i podążać drogą do zbawienia.

2. ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO I NAUCZANIA KOŚCIOŁA

Dzisiejsze biblijne czytanie z Dziejów Apostolskich wskazuje nam
na nawrócenie jako odpowiedź na słowo Boże głoszone przez Piotra po
Zesłaniu Ducha Świętego.
Dz 2, 37-40 Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy
czynić, bracia?» - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów.«Nawróćcie
się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię
Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie
w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych,
i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz».
W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się
spośród tego przewrotnego pokolenia!».
 Nauczanie Kościoła

Tak więc, poczynając od świadectwa jerozolimskiej Pięćdziesiątnicy, działanie
Ducha Prawdy, który „przekonywa świat o grzechu” odrzucenia Chrystusa, jest
w sposób organiczny zespolone z dawaniem świadectwa o tajemnicy paschalnej:
o tajemnicy Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. W takim zaś zespoleniu samo
owo „przekonywanie o grzechu” odsłania swój zbawczy wymiar. „Przekonywanie”
to bowiem ma na celu nie samo oskarżenie świata ani tym bardziej - jego potępienie.
Chrystus nie przyszedł na świat, aby go osądzić i potępić, lecz - by go zbawić (por.
J 3,17;12, 47). Uwydatnia się to już w pierwszym przemówieniu, kiedy Piotr mówi
donośnym głosem: „Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością,
że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”
(Dz 2, 36). Z kolei zaś, gdy zebrani pytają Piotra i Apostołów: „Cóż mamy czynić,
bracia?”, słyszą odpowiedź: „Nawróćcie się (...) i niech każdy z was ochrzci się
w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w
darze Ducha Świętego” (Dz 2, 37). W taki sposób „przekonywanie o grzechu”
staje się równocześnie przekonywaniem o odpuszczeniu grzechów w mocy Ducha
Świętego. Piotr w swoim jerozolimskim przemówieniu nawołuje do nawrócenia się,
podobnie jak Jezus nawoływał słuchaczy u początku swej mesjańskiej działalności

(por. Mk 1, 15). Nawrócenie domaga się przekonania o grzechu, zawiera
w sobie wewnętrzny sąd sumienia - a sąd ten, będąc sprawdzianem działania
Ducha Prawdy wewnątrz człowieka, równocześnie staje się nowym początkiem
obdarowania człowieka łaską i miłością: „Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20, 22).
Dominum et vivificantem Jan Paweł II 31.
Przepowiadanie Słowa Bożego ma na celu chrześcijańskie nawrócenie, to
znaczy pełne i szczere przylgnięcie do Chrystusa i do Jego Ewangelii poprzez
wiarę. Nawrócenie jest darem Bożym, dziełem Trójcy: to Duch otwiera drzwi serc,
aby ludzie mogli uwierzyć w Pana i wyznać Go (por. 1 Kor 12, 3). O tych, którzy
przystępują do Niego przez wiarę, Jezus mówi: „Nikt nie może przyjść do Mnie,
jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał” (J 6, 44).
Nawrócenie wyraża się od początku w wierze całkowitej i radykalnej, która
nie stawia granic ani przeszkód darowi Bożemu. Równocześnie jednak decyduje
o dynamicznym i ciągłym procesie, który trwa przez całe życie, wymagając
nieustannego przechodzenia od „życia wedle ciała” do „życia wedle Ducha” (por.
Rz 8, 3-13). Oznacza przyjęcie osobistej decyzji zbawczego panowania Chrystusa
i wejście do grona Jego uczniów.
Do tego nawrócenia Kościół wzywa wszystkich wzorcem Jana Chrzciciela,
który przygotowywał drogę Chrystusowi, głosząc „chrzest nawrócenia na
odpuszczenie grzechów” (Mk 1, 4), i wzorem samego Chrystusa, który, „gdy
Jan został uwięziony (…), przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
«Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię!»” (Mk 1, 14-15).
47. Apostołowie, działając pod natchnieniem Ducha Świętego, wzywali
wszystkich do zmiany życia, do nawrócenia i do przyjęcia chrztu. Zaraz po
Pięćdziesiątnicy Piotr przemawia do tłumu w sposób przekonywujący: „Gdy to
usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» — zapytali
Piotra i pozostałych Apostołów. «Nawróćcie się — powiedział do nich Piotr —
i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie
grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego»” (Dz 2, 37-38).
Redemptoris Missio Jan Paweł II 46-47

¾¾ Podzielmy się spostrzeżeniami:
1. Jakie wezwanie odczytujemy z Pisma Świętego i nauczania Kościoła?
2. Jakiej postawy oczekuje od nas Bóg?
¾¾ Indywidualne opinie uczestników:
Podsumowanie:
Zarówno słowo Boże jak i Nauczanie Kościoła ukazują nam potrzebę
nawrócenia, byśmy mogli być zbawieni, a także daje konkretne wskazania,

