
Wprowadzenie do roku formacyjnego 2019/20
Oto Ja czynię Ciebie nowym

Drodzy wspólnotowicze!

Rozpoczynając kolejny rok pracy i spotkań w naszej wspólnocie, w ramach wprowadzenia
do rocznej formacji chcemy opowiedzieć o kontekście i  tegorocznej wizji,  którą wraz z o.
Tomaszem  opracowała  Diakonia  Słowa  Wspólnoty  Św.  Pawła.  Mamy  nadzieję,  że  to
wprowadzenie zachęci nas do podążania drogami formacji w tym roku. 

Formacja poprzedniego roku była podążaniem za św. Pawłem drogą jego pierwszej podróży
misyjnej. Z drugiej strony był to także rok, w którym wielu z nas stawiało kroki na drodze
różnych służb we wspólnocie i poza nią. Nasza służba jest perspektywą, której nie wolno
nam zgubić. Co więcej, czeka nas większe wyzwanie: życie w postawie służby Chrystusowi
na co dzień,  na stałe. Wymaga to przejścia od zrywu opartego na naszym entuzjazmie do
stałego zaangażowania. Robienie czegoś  na stałe wymaga umiejętności czerpania siły od
Boga, odpowiedniej integracji tożsamości sługi z sobą samym oraz ułożenia tego w naszej
rzeczywistości, w której wiele elementów staje w konkurencji o nasz czas i nasze serce. 

Tegoroczna formacja na mam pomóc w głębszym zintegrowaniu służby, ale także pokazać
nam  szerszą  perspektywę  naszego  rozwoju  duchowego  w  chrześcijaństwie.  Zaczniemy
przewrotnie  od  podstaw,  czyli  od  budowania  relacji  z  Bogiem.  Dzięki  temu  zobaczymy
fundamenty naszej służby, które zawsze wymagają troski. Będzie to także okazja dla Tych,
którzy czują, że potrzebują uzupełnienia podstaw swojej wiary. Wychodząc od tego, krok za
krokiem  będziemy  przybliżać  się  do  pełni  życia  chrześcijańskiego1,  czyli  kontemplacji
połączonej z aktywnością wypływającą prosto z Ducha. Nawet jeżeli nie uda nam się wejść
na  ten  ostatni  stopień  szybko,  to  jak  przekonuje  Covey:  “działanie  z  wizją  końca”  jest
bardziej efektywne2. 
  
W drodze od pierwszego spotkania z Jezusem do pełni  życia chrześcijańskiego pomogą
nam postacie  z  Ewangelii.  Będziemy im  się  przyglądać  w  opisach  ewangelicznych  aby
szukać wskazówek w życiu na każdym z etapów. Będą to, tak jak podczas wprowadzenia do
lectio na rekolekcjach, następujące postacie:

1. Kobieta  z  uczty  u  Szymona,  która  pomoże nam wejść  w konfrontacje  grzechu  i
miłości;

2. Maryja, na którą popatrzymy jako wzór oddania życia Jezusowi;
3. Ananiasz, którego poznamy w momencie stawania się sługą Chrystusa;

1 Oczywiście nie zakładamy tutaj, że życie duchowe polega na “zaliczeniu” kilku stopni i że to zawsze
wygląda tak samo. Określone poniżej kroki są tylko punktami orientacyjnymi w przestrzeni, po których
prowadzi nas Przewodnik – Duch Święty. Dodatkowo, ponieważ nasze życie jest wielowymiarowe, to 
nasze “zaawansowanie” w drodze możemy w różnych obszarach oceniać inaczej. 
2 “Działanie z wizją końca” to druga z “7 nawyków skutecznego działania”, systemu zbudowanego 
zgodnie z wizją chrześcijańską przez Stevena Cove’a, bestseller w dziedzinie efektywności.
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4. Maria z Betanii, na którą popatrzymy w zmaganiach pomiędzy rolą w misji Jezusa a
zwykłym życiem;

5. charyzmatyczni  diakoni  Szczepan i  Filip,  pokażą nam jak wygląda życie z pełnią
darów Ducha Świętego; 

6. oraz Nikodem, którego rozważania słów Jezusa doprowadziły do bardzo czytelnego
świadectwa. 

Jak widzicie, postacie zostały dobrane do kolejnych etapów rozwoju duchowego, o których
chcemy opowiedzieć.  W każdej  konferencji  będzie też zawsze część dotycząca postawy
modlitwy,  która jest  użyteczna danym etapie.  Chcemy przez to zaznaczyć,  że modlitwa,
choć  potrzebna  na  każdym  etapie  naszego  życia,  wraz  z  jego  rozwojem  zmienia  się  i
wzbogaca o nowe wymiary. To o nich właśnie chcemy opowiedzieć. 

Przygotowując konferencję, Diakonia Słowa będzie czerpała z bogactwa tego, co zostało
powiedziane  na  rekolekcjach,  ale  musimy  też  zdawać sobie  sprawę,  że  ilość treści
przekazanych  na  czterech  stronach  pisanej  konferencji  jest  mniejsza  od  konferencji
głoszonej  (to  w  przypadku  konferencji  o.Tomasza  8-12  stron).  Dlatego  Diakonii  Słowa
skupiać się będzie na wybraniu tych elementów konferencji wakacyjnych, które najbardziej
pomagają  zrozumieć  dany etap duchowy.  Pełnej  wersje  konferencji  wakacyjnych  można
traktować jako materiały uzupełniające i wracać do nich w formie audio. 

Nasze “przerabianie” tematów, które Diakonia Słowa przy wsparciu o. Tomasza rozpoznała
na ten rok ma przybliżać do bardzo konkretnego celu -- do tego aby Królestwo Boże stawało
się rzeczywistością pośród nas, zaczynając od naszych serc. Aby o tym sobie przypominać
na końcu rekolekcji  dostaliśmy kartki  z  fragmentem nawiązującym do 21szego rozdziału
Apokalipsy. Tam Jezus w wizji  “nowej ziemi i nowego nieba” mówi: “oto czynię wszystko
nowym” (Ap 21, 5a). My, chrześcijanie żyjący w czasach mesjańskich, wiemy, bo tak poucza
nas  o  tym  Kościół,  że  jesteśmy  zaczynem  tego  Nowego  -  że  odnowa  zaczyna  się od
naszych serc, do których przyjmujemy Jezusa i w których jest Świątynia Ducha Świętego,
gdzie już teraz jest Królestwo Boże. O tym wszystkim musimy pamiętać patrząc na hasło
tego  roku:  “Oto  Ja  czynię  Ciebie  nowym”.  Niech  ono  przypomina  nam  jednocześnie  o
potrzebie zrobienia kroku w naszym rozwoju duchowym, a jednocześnie o tym, że to Bóg
jest faktycznym sprawcą naszego postępu (zob. Flp 2,13). 

Kiedy mamy już większość jasność co do drogi formacyjnej na ten rok, każdy z nas może
podjąć coroczną decyzję, czy chce tą drogą iść. Zakres decyzji i zobowiązania formacyjne
zostały  wyjaśnione  w oddzielnym  tekście  dostępnym  na  naszej  stronie
(http://wspolnotapawla.pl/decyzja).  Rozpoczynające  się  właśnie  spotkania  w  małych
grupach  są  miejscem,  w  którym  możemy  podjętą  decyzję  zakomunikować  wobec
wszystkich. Zachęcamy też do szybkiego przygotowania się do skrutynium, czyli rozmowy
z animatorem  (plan  i  jednocześnie  pomoc  w  przygotowaniu  się  do  tego  spotkania:
http://wspolnotapawla.pl/skrutynium).  
Niech dobry Bóg prowadzi nas przez odnowę naszych serc!
Grupa Odpowiedzialnych
Wspólnoty Św. Pawła w Krakowie
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