
Temat spotkania: BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ 

 
Cel: uświadomienie sobie, w jaki sposób każdy z nas może przyczynić się do budowania 
wspólnoty i jej umacniania, a także uświadomienie wartości modlitwy wspólnotowej. 
Materiały: ołówki lub kredki, tekst piosenki (instrument), Pismo Święte 
Metody i środki dydaktyczne: demonstracja (przykład z ołówkami, przedstawiony w 
późniejszej części), pogadanka 
Literatura:  „Z Maryją” ks. Michała Kaszowskiego (dostępna na www.adonai.pl) 

Przebieg 

Rozpoczęcie: 
I Tajemnica Różańca 
Modlitwa: Matko Boża, prosimy Cię, pomóż nam naśladować Twojego Syna i Ciebie, naucz 
nas dobrze mówić o innych i mówić tylko to, co zbliży ludzi do Ciebie i przyczyni się do 
budowania wspólnoty. 

Wprowadzenie: 
Na początek pytanie do członków grupy: Co to znaczy być samotnym? Co człowiek wtedy 
czuje? 
A potem: co to jest wspólnota? Animator bierze do ręki ołówek – pokazuje, że gdy jest on 
tylko jeden, łatwo jest go złamać. Teraz bierze do ręki 5 kolejnych. Próbuje je złamać – nie da 
się jednak. Przez ten przykład uświadamia członkom grupy, że we wspólnocie tkwi większa 
siła niż w pojedynkę, i każdy jest ważny. Razem tworzymy zgraną całość, która nie poddaje 
się przeciwnościom próbującym ją złamać. Obok mnie jest drugi człowiek (tak jak ołówek), 
równie ważny jak ja, a jeśli będziemy działać razem, to osiągniemy wspólnie cel, bo w grupie 
tkwi siła. 

Rozwinięcie: 
Wspólnotę można budować przez dobre słowo. 
Ktoś z grupy odczytuje fragment z Pisma Świętego Ef 4, 29. 
Nasze słowa budują wspólnotę, gdy wyrażają naszą życzliwość do innych. Nic nas przecież 
nie kosztują, a mogą wywołać pogodny uśmiech na czyjejś twarzy. Nasze rozmowy 
przyczyniają się do powstania więzów przyjaźni i czasami mogą przynieść ulgę w 
cierpieniach drugiego człowieka. Jeśli będziemy natomiast obmawiać innych, posądzać o zło, 
wtedy niszczymy nasze życie wspólnotowe. Musimy uczyć się od Jezusa i Jego Matki, bo z 
Ich ust wychodziły tylko dobre słowa, słowa Dobrej Nowiny, które pomagają osiągnąć 
zbawienie. 
Wspólnotę z pewnością będzie umacniać modlitwa. 
Chrystus pragnie naszej modlitwy wspólnotowej, wspólnego rozważania Pisma Świętego. 
Modlitwa we wspólnocie posiada dużą wartość. Jezus dał nam obietnicę: „Jeśli dwaj z was na 
ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. 
Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” Mt 18, 19-20. 
We wspólnocie ważne jest zaufanie. 
Drugi człowiek może nam zaufać, jeśli się przekona, że nam na nim zależy, że chcemy jego 
szczęścia, pomyślności, gdy zauważy, że go szanujemy, gdy jako Chrześcijanie dostrzegamy 
w nim Chrystusa. Zaufanie rodzi się, gdy członkowie wspólnoty przekonani są, że drugi 
człowiek może być dla nas powiernikiem tajemnic i że nie wyjawi ich nikomu. Łatwo jest 
burzyć zaufanie wyjawiając czyjeś sekrety. Ktoś może pomyśleć „jeśli wyjawia czyjeś 



sprawy, to czy moich nie ujawni?” i zniechęci się do otwarcia przed innymi.  
Ze wspólnoty musi emanować radość. 
Radość jest ważnym elementem w budowaniu wspólnoty. Prawdziwa radość płynie z Boga, 
to On jest źródłem naszego szczęścia. Chrześcijańska radość podoba się Bogu. On, by 
sprawić nam radość, posłał Swojego Syna. Pełnię szczęścia osiągniemy dopiero w niebie. Ale 
tu na ziemi powinniśmy tak postępować, żeby innym z nami było dobrze, by mogli chociaż 
trochę poczuć z tej przyszłej radości nieba. Pogoda ducha sprzyja zacieśnieniu więzów 
między ludźmi. 

Zakończenie: 
Na podsumowanie (można to także powiedzieć na początek): prawdziwa wspólnota ludzi jest 
dziełem Boga, więc budowanie wspólnoty jest związane z rozwojem wiary, rozwojem 
duchowym. Chrystus dał nam przykład jak budować wspólnotę, królestwo Boże, oparte na 
zgodzie, miłości i pokoju. On niósł pokój odpuszczając grzechy, rozmawiając z ludźmi, 
godząc kłócących się np. Apostołów kłócących się o pierwszeństwo. Matka Najświętsza 
pragnie tego, czego Jej Syn, a więc też pokoju, jedności i zgody, którą mamy budować we 
wspólnocie. Wspólnoty, i to bez względu na to jakiego one są rodzaju, musimy budować na 
mocnym fundamencie, którym jest Chrystus. 
Modlitwa: Maryjo, obdarz nas radością i naucz nas dzielić się nią z innymi ludźmi. Podsuwaj 
nam dobre myśli i pragnienia, które przyczynią się do umacniania więzów w naszej 
wspólnocie. O Maryjo bez grzechu poczęta… 

Opracowanie: JMV z Moszczanicy 

 


