


Dwie różne rzeczywistości:
Mała grupa formacyjna (podstawy formacji 
chrześcijańskiej, po części – charyzmat danej 
wspólnoty)

• Jej celem jest uformowanie dojrzałego 
chrześcijanina

• W osobistej relacji z Jezusem
• Wiara „w coś” nie ma sensu bez wiary „komuś”
• Zadanie: realizować w praktyce i rozwijać tę 

relację z Bogiem
• Podstawowe kroki, czy tematy formacji 

Drugi rodzaj „małej grupy” – doraźna, bez 
trwałej troski (np. dla przedyskutowania 
konferencji)



Błędne koncepcje formacji

• Problem chrześcijańskich aktywistów, którym brak podstaw 
życia chrześcijańskiego

• Studiowanie Biblii, choć ma olbrzymią rolę w kształtowaniu 
chrześcijańskiego sposobu myślenia, nie zastąpi podstawowej 
formacji

• Bez relacji do osoby Chrystusa, która jest codziennie 
odnawiana i weryfikowana, życie chrześcijańskie nie jest 
możliwe.

• Chodzi nie o mnóstwo rzeczy „dobrych”, ale o rzeczy 
„istotne”

• mała grupa formacyjna jest niezastąpionym narzędziem 
formacji dojrzałego chrześcijanina



Cel istnienia grupy formacyjnej

uformowanie człowieka, który będzie umiał 
stojąc na własnych nogach podążać w swym 
życiu za Chrystusem

• uformowanie postaw

• danie narzędzi



Etapy:

1. ewangelizacja
2. dojrzewanie w tej relacji, tak że Chrystus, którego 

wyznaliśmy jako Pana staje się faktycznie Panem 
mojego życia

3. inwestowanie w kilka istotnych wymiarów 
chrześcijańskiego życia, aby nie było ono jednostronne
– Wspólnota (także rodzina, społeczeństwo)
– Psychika (dojrzałość, charakter itp.)
– Intelekt (wiara wsparta zrozumieniem)
– Duch (wzrost w relacji z Bogiem)

4. przygotowanie do konkretnej posługi



Ważne uwagi:

Nie zawsze w praktyce da się wyraźnie oddzielić ten trzeci 
i czwarty etap

Nie zawsze mamy perspektywę trzech lat wzrostu danej 
grupy. Może być tak, że grupa istnieje w ramach 
rekolekcji (np. 15-dniowych oazowych), seminarium –
to wymaga kontynuacji

W małej grupie zachodzą pewne dynamizmy:
– uczenie się postaw
– wśród rówieśników duchowych
– wzrost przez relacje



Mała grupa we wspólnocie: 

Kościół - wspólnotą wspólnot. Analogicznie – na każdym 
poziomie organizacji Kościoła, także w konkretnej 
wspólnocie

• Animator nie może być pozostawiony sam sobie
• Lider wspólnoty powinien traktować grono animatorów 

jako osoby współodpowiedzialne za wspólnotę
• Potrzeba wsparcia ze strony lidera i innych animatorów
• Posługa „animatora animatorów”
• Wsparcie ze strony innych posług we wspólnocie
• Rola kapłana
• Diakonia miłosierdzia
• Inne posługi, np.: „Co zrobić z dziećmi…”



Podsumowanie
• Chodzi nam o coś znacznie więcej niż pytanie 

„techniczne” – „jak prowadzić spotkanie”

• Nie da się napisać „instrukcji obsługi małej grupy”

• Ważne, by przejąć Boży punkt widzenia i zrozumieć 
cele oraz istotne elementy formacji

• Błąd szkolnej katechezy – dużo wiedzy, mało życia

• Ucznia Chrystusa nie można uformować w inny sposób 
niż przewidziany przez samego Chrystusa



www.wspolnota.net

Materiały dla animatorów

(m.in. z bieżącej Formacji Animatora)


