Wprowadzenie do decyzji o formacji rocznej

Na początku każdego roku formacyjnego musimy sobie na nowo postawić pytania dotyczące
uczestnictwa w tej drodze. Chcemy, żeby każdy z nas wszedł w nowy rok formacyjny z jasnym
określeniem swojego sposobu uczestniczenia we Wspólnocie oraz związanymi z tym zobowiązaniami. Decyzja jest indywidualna – także w przypadku małżonków (dobrze jednak, jak uczy
Papież Franciszek, zapytać współmałżonka o pozwolenie na realizacje naszej decyzji, ponieważ
ona wpływa na wspólne życie).
Poniżej staraliśmy się skonkretyzować pytania i określić konsekwencje odpowiedzi możliwie
ściśle. Wiemy jednak, że życie jest bogatsze niż opisane tu opcje, dlatego indywidualne rozwiązania i dookreślania, jeżeli jest taka potrzeba, powinny być ustalone z animatorem. Jeżeli
podczas czytania tego tekstu masz wątpliwości dotyczące którejś z opcji, zadzwoń do animatora – ważne, żeby wypracować decyzję w miarę szybko.
Główne pytanie brzmi: Czy podejmuję formację według propozycji Wspólnoty św. Pawła w
tym roku formacyjnym?
Odpowiedź pozytywna wiąże się z podjęciem wysiłku formacyjnego i postawieniem tego projektu na odpowiednio wysokim miejscu w naszej wewnętrznej hierarchii spraw. Formacja nie
musi być na pierwszym miejscu, ale musimy odpowiedzieć sobie, jakie sprawy są dla nas ważniejsze, a jakie mniej ważne. Ta hierarchia ma dwa wymiary. Pierwszy (ważniejszy) to nasze
pragnienia, czyli jak bardzo potrzebuję i pragnę dojrzewać duchowo. Drugi wymiar to czas,
czyli z czego jestem w stanie zrezygnować, aby znaleźć czas na działania formacyjne.
Podjęcie formacji nie oznacza dania gwarancji realizacji postanowień, ale wyraża wolę realizacji konkretnego wysiłku. Realizacja będzie rozliczana w sumieniu każdego z nas – nie może być
przedmiotem oceny innych.
Dla jasności wyjaśnijmy, że podjęcie formacji oznacza podjęcie wymiernych starań, aby:
a) pracować nad sobą zgodnie z metodą „5 punktów” w oparciu o wydawane przez
Wspólnotę konferencje,
b) regularnie uczestniczyć w grupach dzielenia,
c) zgłosić się do animatora na skrutynium na początku roku,
d) uczestniczyć w rekolekcjach organizowanych przez Wspólnotę oraz wspólnotowych
mszach świętych,
e) podjąć starania o przekonanie się do jednego elementu pracy formacyjnej, którego nie
realizujemy (np. pustynia, lectio, ewangelizacja indywidualna, relacja mistrzuczeń, kierownictwo duchowe, regularny rachunek sumienia, dialog małżeński).
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W przypadku odpowiedzi negatywnej (do której każdy ma prawo i nie należy tego postrzegać
jako „gorszą” decyzję), potrzebna jest odpowiedź na jeszcze jedno pytanie: Czy chcę uczestniczyć w grupie dzielenia?
Odpowiedź pozytywna na to pytanie (przy jednoczesnym nie podjęciu drogi formacyjnej w tym
roku) jest możliwa i oznacza formę uczestniczenia we Wspólnocie, która polega na wejściu w
grupę dzielenia. Obecność na grupie dzielenia daje możliwość wspólnej modlitwy, dzielenia
się swoim życiem, budowania się dzieleniem innych. Taka forma uczestnictwa we Wspólnocie
jest mniej wymagająca od pełnej formacji, ale jednocześnie daje realny kontakt z życiem
Wspólnoty. Umożliwia ona także podejmowanie wybranych kroków formacyjnych, np. czytanie konferencji (które może być różne niż praca z konferencją), przekonywanie się do wybranego elementu pracy formacyjnej.
Odpowiedz negatywna oznacza de facto rezygnację z życia wspólnotowego. Osoby, które podejmą taką decyzję, mogą zostać „przyjaciółmi Wspólnoty”. Są zawsze mile widziane na wspólnotowych wydarzeniach, szczególnie mszach świętych i rekolekcjach.
Gdy odpowiemy sobie na podane pytania, to tę decyzję należy przekazać animatorowi i grupie
na pierwszym spotkaniu. Jeżeli nie będziemy mogli być na spotkaniu, to zadbajmy o poinformowanie animatorów o naszym wyborze. Zachęcamy do modlitwy za siebie w ramach grupy i
indywidualnie w kontekście dokonywanych wyborów. Wierzymy, jako Grupa Odpowiedzialnych, że konkretna decyzja pozwoli zmotywować się do pracy tym, którzy tego pragną lub potrzebują, a jednocześnie zapewni pokój serca tym, którzy podejmą decyzję o mniejszym zaangażowaniu. Modlimy się o pełną wolność w podejmowaniu decyzji i o przyjęcie decyzji innych
bez oceniania.
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