
Wszystkich parafian pragniemy uwrażliwić na 
wartość mocy Ducha Świętego w braterskiej ofierze 

przez złożenie sobie sąsiedzkich życzeń
wielkanocnych przy geście podzielenia się chlebem 

oraz zaproponowanie pomocy sąsiedzkiej 
z okazji świąt Wielkanocy. 

UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Obserwujemy osłabienie relacji sąsiedzkich. Zamyka nas
obawa, niechęć, podejrzliwość, lenistwo, egoizm. Nie
widzimy w tych relacjach działania Boga. 

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Duch Święty objawia ciągle swoje działanie jako Ten, który
ożywia, umacnia, oczyszcza, daje radość i nadzieję:
Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój,
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność,
opanowanie. (Ga 5,22-23)

3. Przemiana (dlatego chcemy przyjąć następującą postawę:)

Chcemy stworzyć okazję do doświadczenia mocy Ducha
Świętego w relacjach sąsiedzkich poprzez przeżycie gestu
podzielenia się chlebem i złożenie sobie życzeń
świątecznych z okazji Wielkanocy. 

SĄSIEDZKA
ŻYCZLIWOŚĆ



18 kwietnia 2019  Wielki Czwartek

Do użytku wewnętrznego



Grupa Sąsiedzka  powstaje w środowisku sąsiedzkim. Taka

grupa może się składać z 4-20 osób. Kiedy osiąga rozmiary 18-20
osób, może podzielić się na dwie grupy. Oto podstawowe zasady
rządzące Grupą Sąsiedzką:

1. RÓŻNICE MIĘDZY GRUPĄ A GRUPĄ SĄSIEDZKĄ  
Jest bardzo ważne, aby uchwycić różnicę między „grupą” a Grupą
Sąsiedzką. „Grupa" (np. grupa biblijna, modlitewna, różańcowa...)
stopniowo wzrasta, z trudnością przyjmując nowe osoby chyba, że
znajdują się na tym samym
p o z i o m i e ż y c i a
duchowego. Natomiast
„Grupa Sąsiedzka" ze
względu na sąsiedztwo i
ła twość kontaktów
pozwala na osobiste,
bezpośrednie relacje
każdego z każdym,
umożliwia wzajemne
poznanie się wszystkich. W
Grupie Sąsiedzkiej jest
naprawdę miejsce na
otwarte  dzielenie, modlitwę, dyskusję.
2. RELACJE W ŚRODOWISKU
Często w ramach Kościoła dorośli spotykają się w grupach ludzi,
których coś wyróżnia, np. młode małżeństwa, ludzie w podeszłym
wieku, młodzież itd. Grupa Sąsiedzka natomiast łączy razem ludzi w
różnym wieku, którzy żyją na tym samym terenie.
3. POMNAŻANIE
Grupa Sąsiedzka może pomnażać się dokładnie tak, jak żywy organizm
komórkowy: dzieli się, gdy osiąga pewne rozmiary. Jest to rzecz
absolutnie konieczna, aby grupa była wystarczająco mała dla
nawiązania bezpośrednich relacji. Pomnażanie się pozwala grupie
dotrzeć do nowych osób z większą skutecznością.



 4. PEŁNA POSŁUGA  
Cztery najważniejsze rodzaje działalności Kościoła to: głoszenie Ewangelii, czynienie
ludzi uczniami, troska pasterska i uwielbienie. Wszystkie te służby rozwijają się w
Grupie Sąsiedzkiej, która funkcjonuje jako Kościół domowy. Celem jest dotarcie
do tych, którzy nie żyją w bliskiej relacji z Chrystusem, przemienianie ich w uczniów
i wzrastanie w grupie. Wszystkie te rzeczy w Grupie Sąsiedzkiej dokonują się
jednocześnie.

ZAPRASZAMY  DO UDZIAŁU 

W WYDARZENIU:

GEST   EWANGELIZACYJNY:  

Zapraszamy do złożenia
s o b i e s ą s i e d z k i c h
życzeń wielkanocnych
przez gest podzielenia
się chlebem. Weźmy
kromkę chleba w Wielki
Czwartek (lub Wielki
Piątek), zapukajmy do sąsiadów, podzielmy się z nimi
chlebem i złóżmy krótkie życzenia świąteczne. Łączy nas
wspólna wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego. Nie
wstydzimy się tego. Przez tę wiarę jesteśmy braćmi i
siostrami. Razem tworzymy wspólnotę parafialną. 

Przy okazji możemy zaproponować pomoc sąsiedzką z
okazji świąt Wielkanocy. 

GEST  LITURGICZN      Y:  

Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej wieczorem w
Wielki Czwartek (18 kwietnia) podzielimy się w kościele
chlebem z uczestnikami liturgii.


