
1. Jaki owoc widzę / co mnie poruszyło z medytacji, z fragmentu książki, zadań 
małżeńskich, dialogu małżeńskiego z obecnego miesiąca formacyjnego? 
 

2. Łk 1, 26 – 56 Maryja była zasłuchana w Boga, otwarta i szczera przed Nim, nie bała 
się do Niego mówić, pytać Go, gdy nie rozumiała, rozważała to, co było Jej 
doświadczeniem i odpowiadała na Jego Słowo całym swoim życiem. Nie 
zatrzymywała tylko dla siebie Boga, szła i dzieliła się z innymi. Dzięki temu mogła 
objawiać się Chwała Boża w Niej i wokół Niej. Miało to wpływ na innych ludzi, 
którzy dzięki Maryi doświadczali Boga, zostawali napełnieni Duchem Świętym, jak 
Elżbieta. 

 
Jaką ja mam relację z Bogiem? Czy tak jak Maryja jestem na Niego otwarty i szczery? 
Czy przeze mnie i we mnie objawia się Boża chwała? Jak ja odpowiadam na Boże 
natchnienia, zaproszenia? Czy chowam je dla siebie, gdy On mnie posyła? Czy inni 
doświadczają Boga w relacji ze mną? 
 

3. Jesteśmy przed Świętem Zesłania Ducha Świętego. Czym są dla mnie Dary Ducha 
Świętego? Przeczytam tekst papieskiej katechezy  
https://deon.pl/kosciol/serwis-papieski/cykl-katechez-papieza-o-darach-ducha-swiet
ego,282300 
i podzielę się tym, co w niej odkryłem i co mogę z niej zabrać do swojej 
codzienności? 

 

4. Ga 5, 22 – 23 - Jakie owoce Ducha Świętego dostrzegam w sobie oraz w swoim 
współmałżonku/narzeczonym (narzeczonej)? 

 

5. W kontekście zbliżającego się Jubileuszu 25-lecia istnienia wspólnoty Efraim: 
dlaczego wybrałem, by być w naszej Wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym? Co jest 
ważnego dla mnie we Wspólnocie? Za co jestem wdzięczny? Co robię/mógłbym 
robić, by ta Wspólnota mogła wzrastać? 

 

6. Co dla mnie znaczy być Córką/Synem Bożym? Na jakim etapie Synostwa jestem? 
(zgodnie z tym, o czym mówił Michał Grzanka na wspólnotowym skupieniu) 

7. Co mnie poruszyło w treściach ze skupienia? Czy jest coś, co chciałbym wdrożyć w 
moją codzienność/do życia mojej rodziny, małżeństwa? (pytanie dla grupek, które w 
poprzednim miesiącu nie podzielili się nim) 
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