
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM DIECEZJI GLIWICKIEJ 
ZAPRASZA NA KURS 

"Elementy budowania wspólnoty" (Community Building Blocks) 
 

Od wielu lat obserwuję w naszej rodzimej Odnowie zjawisko braku rozwoju części grup 
modlitewnych. Pełni dobrych chęci liderzy niosą na barkach prowadzenie powierzonych im grup. 
Czekają na jakiś zwrot, który pozwoli otworzyć się grupie na nowych ludzi, doprowadzi do jej wzrostu. 
Zbyt często jednak słyszę, że tym zwrotem będzie przyjście charyzmatycznego kapłana lub osoby, która 
dobrze gra i śpiewa, albo też młodych ludzi, którzy odświeżą starzejącą się grupę. Patrząc realnie, jest 
mało prawdopodobne, że tak się stanie. Nowi ludzie nie przychodzą, bo nie mają do czego przyjść - 
grupy nie są przygotowane na ewangelizowanie, a następnie przyjmowanie nowych osób. 

10 lat temu, gdy moja grupa liczyła 15 osób, podjęliśmy formację w ramach organizowanego przez 
Europejską Sieć Wspólnot (ENC) kursu "Elementy budowania wspólnoty". Nauczyliśmy się, na jakich 
fundamentach budować wspólnotę chrześcijańską, co jest niezbędne, by była trwała, by przyciągała 
nowych ludzi i zapewniała im rozwój. Od tego czasu urośliśmy ponad 10-krotnie i ciągle się rozwijamy. 

Dzisiejsza Polska potrzebuje wspólnot. Mamy wiele grup modlitewnych, w których są ludzie mający 
w sercach pragnienie 'więcej'. Jestem przekonany, że właśnie znajomość pewnych zasad przejścia od 
grupy modlitewnej do wspólnoty, jest kluczem, by to się stało. Kurs "Budowanie wspólnot 
chrześcijańskich" nie tylko daje tę wiedzę, ale również zachęca do przepracowania poszczególnych 
zagadnień bezpośrednie podczas weekendów, jak również pomiędzy nimi. 
 Powyższe przemyślenia doprowadziły nas do decyzji o ponownej organizacji kursu w Polsce. Latem 
tego roku przeżyliśmy razem z kilkunastoma grupami pierwszy weekend. W dniach 14-16 października 
2016 r. odbędzie się drugi weekend. Jest on ostatnim, podczas którego można jeszcze do nas dołączyć. 
Warunkiem jest zapoznanie się i przerobienie materiału z weekendu nr 1. 
 

Mariusz Mycielski 
koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji gliwickiej 

członek Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Polsce 

 

Kurs w skrócie: 
 Cykl obejmuje 6 weekendów odbywających się mniej więcej co 4 miesiące. Pomiędzy weekendami 

wspólnota pracuje nad zadaniami domowymi. 

 Cykl dedykowany jest grupom modlitewnym, młodym wspólnotom, które chcą poznać zasady 
budowania żywej, dojrzałej wspólnoty chrześcijańskiej. 

 W kursie powinny uczestniczyć co najmniej 3 osoby stanowiące trzon, przywództwo danej grupy, gdyż 
tylko one mają znaczący wpływ na kształtowanie oblicza wspólnoty. 

 Materiał pierwszego weekendu przerobiliśmy podczas trzeciego turnusu letnich rekolekcji "Jezus żyje!" 
na Górze św. Anny  

 Warunkiem uczestnictwa dla grup, które nie brały udziału w pierwszej części jest przerobienie treści 
tego weekendu. Zainteresowanym udostępnię płytę lub dane online z nagraniami konferencji, 
prezentacjami w PowerPoincie i dokumentami do pracy. Po drugim weekendzie nie przyjmujemy już 
nowych grup. 

 Kurs poprowadzi Gavin Farley ze wspólnoty "Umkehr zum Herrn" z Wiednia, pracownik Europejskiej 
Sieci Wspólnot (ENC) wraz z liderami trzech wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji gliwickiej. 

 Kolejne weekendy odbędą się zimą, wiosną i jesienią 2017r. oraz zimą 2018r. 
Kontakt: Mariusz Mycielski, gliwice@gliwice.odnowa.org, tel. 601-48-88-32 (po 16.00) 
 



Zapisy na II weekend  
 II weekend odbędzie się w dniach 14-16 października 2016 r. w Centrum Duchowości Archidiecezji 

Częstochowskiej ŚWIĘTA PUSZCZA, ul. Świętej Puszczy 6, 42-256 Olsztyn k. Częstochowy, 
http://www.swietapuszcza.pl 

 Zgłoszenia: Urszula Mądrzejewska, tel. 789 202 501 (poniedziałek i środa 15.00-18.00, piątek 19.00-
21.00), email: urszulamadrzejewska@gmail.com 

 Cennik (wszystkie pokoje z łazienkami): 
o miejsce w pokoju 1-os. - 230zł 
o miejsce w pokoju 2-os. - 210zł (dziecko do lat 13 - 115zł) 
o miejsce w pokoju 3-os. - 190zł (dziecko do lat 13 - 100zł) 
o dzieci do lat 3 - gratis 

 Cena obejmuje 2 noclegi z pełnym wyżywieniem oraz wynagrodzenie prowadzącego. 

 Dysponujemy kilkoma pokojami 1- i 3-osobowymi. Większość to pokoje 2-osobowe. 

 Warunkiem przyjęcia na weekend jest wpłacenie zaliczki w wysokości 100zł (dzieci do lat 13 - 50zł) 
na konto: 

o 55 1140 2004 0000 3202 3325 4884 
o Mariusz Mycielski 
o ul. Górna 12 
o 42-622 Świerklaniec 
o z dopiskiem CBB i nazwiskami osób, których dotyczy wpłata 

 Prosimy o zapisy do 9 października ze względu na konieczność rezerwacji pokojów w domu 
rekolekcyjnym 

 Grupy, które nie uczestniczyły w I weekendzie prosimy o kontakt w celu udostępnienia materiałów 
pod adresem gliwice@gliwice.odnowa.org . Udostępniamy je w cenie 20zł na wspólnotę. 



Plan szczegółowy: 
I. weekend 

1.  Podstawy wspólnoty  

 Wspólnota – co ona sobą oznacza? 

 Dlaczego wspólnota? 

 Biblijne pełnomocnictwo dla wspólnoty  

 Różne rodzaje wspólnot 

 Historia chrześcijańskiego ruchu wspólnotowego 

 Wizja wspólnoty 

 Nowe wino w nowych bukłakach 

 Wspólnota XXI wieku 
2. Kwestia Bożego powołania 

 Boże wezwanie do stawania się „Ludem Bożym” 

 Boże powołanie dla Ludu Bożego 

 Być albo nie być – Czy mamy rację bytu? 

 Nasza historia – skąd się wywodzimy? 

 Proces odnajdywania swojego powołania 

 Boże Słowa i proroctwa skierowane do twojej grupy. 

 Czy jako grupa czujecie się powołani przez Boga? 
3.  Tożsamość -  Kim jesteśmy?  

 Co to znaczy – wspólnota ekumeniczna? 

 Co to znaczy – wspólnota katolicka? 

 Różnice pomiędzy tymi wspólnotami. 

 Argumenty za i przeciw takim wspólnotom 

 Wolny Kościół? Jakie kryteria określają nas jako wspólnotę a nie wolny Kościół? 

 Kim mamy być z Bożego wezwania? 
4. Wartości wspólnoty -  Co jest istotne dla nas? 

 W jaki sposób możemy odkryć wartości naszej wspólnoty? 

 Proces odkrywania podstawowych wartości. 

 Ustanawianie waszych wartości – sformułowanie ich na piśmie 

 Wartości wspólnot ENC (European Network of Communities) 
II. weekend 

5. Wizja i misja wspólnoty  - Dokąd zmierzamy?  

 Proces odkrywania wizji wspólnoty. 

 W jaki sposób możemy odkryć jaka jest wizja naszej wspólnoty?  

 Proces, który prowadzi do stwierdzenia czym jest wizja i misja wspólnoty?.  
III. weekend 

6. Małe grupy/Grupy domowe we wspólnocie 

 Podstawy biblijne małych grup 

 Dlaczego małe grupy? 

 Wartości i cele małych grup 

 W jaki sposób prowadzić małą grupę? 

 Szkolenie przywództwa małych grup 

 Małe grupy i wspólne spotkania wspólnoty – w jaki sposób ze sobą współdziałają? 
7. Styl życia i struktura wspólnoty  

 Rytm życia wspólnoty 

 Życie rodzinne i wspólnoty przyjazne dzieciom 

 Jak często się spotykamy? 

 Różnego rodzaju spotkania 

 Pięć filarów wspólnoty: Małe grupy, Wspólne spotkania, Dziesięciny i ofiary, Posługi,  Nauczanie 

 Struktura wspólnoty 



 Powiązanie z Kościołem 
IV. weekend 

8. Troska pastoralna i proces uczniostwa we wspólnocie. 

 Troska pastoralna we wspólnocie 

 Czego możemy się nauczyć z historii odnośnie troski pastoralnej? 

 W jaki sposób troska pastoralna funkcjonuje? 

 Forum Eksternum  

 lider odpowiedzialny za troskę pastoralną we wspólnocie  

 liderzy małych grup 

 Forum Internum  

 indywidualna troska pastoralna  

 spowiedź sakramentalna 

 Zasady uczniostwa 

 Odpowiedzialność pełniących troskę pastoralną 

 Wspólnie z Kościołem 
V. weekend 

9. Przywództwo we wspólnocie 

 Powołanie lidera 

 Charakter lidera 

 Kryteria lidera 

 Jak budować zespół przewodzący? 

 Dary posługi we  wspólnocie 

 Proces podejmowania decyzji 

 Różne dziedziny odpowiedzialności we wspólnocie 

 Szkolenie nowych liderów we wspólnocie 

 W jaki sposób przekazujemy przywództwo wspólnoty następnemu pokoleniu? 
VI. weekend 

10. Przymierze i zobowiązania wobec wspólnoty 

 Przymierze – Boże przymierze ze swoim ludem. 

 Dlaczego przymierze? – Dlaczego zobowiązania? 

 Wspólnoty przymierza 

 Nasze przymierze ze sobą nawzajem 
 


