
Rozeznawanie i decyzje w praktyce
Gdynia 16 – 17 listopada 2019 r.

To był dobry czas!

16  i  17.11.2019  r.  Trójmiejska  WŻCh  zorganizowała  w  Ignacjańskim  Centrum 
Formacji Duchowej (ICFD) w Gdyni sesję na temat rozeznawania i podejmowania decyzji. 
Prelegentem był Asystent Krajowy WŻCh, o. Leszek Mądrzyk SJ.

W sobotę 16 listopada odbyło się spotkanie otwarte z udziałem zaproszonych gości: 
znajomych i  członków innych trójmiejskich  wspólnot  –  w sumie  ok.  50 osób.  Spotkanie 
rozpoczęliśmy Eucharystią.  Następnie  w  trzech  blokach,  z  przerwami  na  kawę,  herbatę  
i  pizzę,  o.  Leszek  omawiał  praktykę  dochodzenia  do  optymalnych  decyzji.  Oprócz 
konferencji były ćwiczenia i praca w grupach. Całość materiału to pigułka wiedzy, z którą 
łatwiej  można  zmagać  się  z  życiowymi  sytuacjami.  Poniżej  przedstawiamy  krótkie 
streszczenie tego, o czym mówił o. Leszek. 
Główne elementy procesu rozeznawania, które należy brać pod uwagę:

• sama  decyzja jako czynność to szansa, w konsultacji z Bogiem, na realizację daru 
wolności;

• człowiek/ja – kiedy ma zamiar podejmując decyzje – na ile jest wystarczająco wolny: 
od lęków, od presji, od uzależnień; tutaj bardzo ważne jest poznanie siebie;

• metody rozeznawania;
• okoliczności –  to  m.in.  optymalny czas  do podjęcia  decyzji,  związek z  decyzjami 

wcześniejszymi, wpływ innych osób.
Z każdym wyborem wiąże się  jakieś  ryzyko i  stąd rodzi  się  pokusa,  żeby przerzucać 

podjęcie decyzji na los, na Boga. To nie jest podejście chrześcijańskie. Bóg może zapraszać 
do  czegoś,  proponować,  czasem stawiać  wobec trudnej  sytuacji,  ale  to  człowiek zgodnie 
z własnym  sumieniem  powinien  podejmować  decyzje  i  brać  odpowiedzialność  za  ich 
konsekwencje. 
Elementy rzeczywistości, które mają wpływ na podejmowanie decyzji:

• motywacja – zadawać sobie często pytanie: dlaczego?
• świadomość uczuć – nieuporządkowane mogą kierować wyborami;
• potrzeby;
• hierarchia wartości.

Drogę podejmowania decyzji można w skrócie przedstawić następująco:
1. opis – czego ma dotyczyć, jaki może mieć wpływ na mnie, na innych;
2. ocena – wartości zaangażowane w decyzję;
3. za/przeciw – decyzja powinna być optymalna, sprawdzić, czy Bóg do tego zaprasza, 

czy po podjęciu decyzji czuje się wewnętrzny pokój, prośba do Boga o potwierdzenie;
4. realizacja;
5. refleksja – po jakimś czasie sprawdzenie, jakie są skutki podjętej decyzji.

W  końcowej  części  spotkania  o.  Leszek  zachęcał,  żeby  przestać  zadręczać  się 
niewłaściwymi decyzjami z przeszłości. Trzeba żyć tu i teraz i rozeznawać, do czego Bóg 
zaprasza  w tej  chwili.  On  chce  być  ze  mną  w moich  decyzjach,  a  przez  swoje  wybory 
wyrażam miłość  do  Niego.  W nawiązaniu  do  Ćwiczeń  Duchowych  prelegent  wspomniał 
o trzech  porach  wyboru,  a  więc  żeby  zdawać  sobie  sprawę  ze  swojego  stanu  duchowo-
psychicznego. Napięcia mogą ograniczać jasność podejmowania decyzji.

Jeśli chodzi o rozeznawanie w grupie, to podstawową sprawą jest ustalenie, w jaki sposób 
i kto  podejmuje  ostateczną  decyzję.  Nie  należy  też  obawiać  się  różnicy  zdań,  a  wręcz 
zachęcać każdego do wyrażenia własnej opinii. Różnorodność jest naturalna.



Drugi  dzień  sesji  poświęcony był  już  tylko  spotkaniu  Trójmiejskiej  WŻCh z  naszym 
Asystentem.  Kontynuując  treści  z  poprzedniego  dnia  skupiliśmy  się  na  decyzjach  we 
Wspólnocie Lokalnej. Jako ćwiczenie mieliśmy odpowiedzieć sobie na następujące pytania 
dotyczące osobistego życia w ostatnich dwóch latach:

1. Które decyzje osobiste nadal mnie cieszą, co dają, czego uczą?
2. Które decyzje dotyczące Wspólnoty Podstawowej, Wspólnoty Lokalnej i Wspólnoty 

Krajowej nadal mnie cieszą, czy dostrzegam w nich działanie Boga?
3. Czy na moje wyczucie przypuszczam, że jako WP, WL, WK jesteśmy przed kolejnymi 

decyzjami? Czego mogą dotyczyć?
4. Za które wydarzenia z wymienionych wyżej wspólnot jestem wdzięczny?

O. Leszek proponował,  żeby przynajmniej  raz  w roku,  w ramach troski  o  wspólnotę, 
przeprowadzić we wspólnotach podstawowych i WL spotkania z refleksją opartą o podobne 
pytania. 

Możemy powtórzyć to, co na początku: to był dobry czas. Na przerwach i w spotkaniu 
końcowym wyrażono wiele podziękowań dla organizatorów sesji i szczególnie dla Prelegenta. 
Treści  sesji  pozwoliły  uporządkować  temat  wyborów –  tak  przynajmniej  twierdziło  kilka 
osób, które otrzymały światło do podjęcia ważnych decyzji, przed którymi stoją. 

Jesteśmy  też  bardzo  wdzięczni  o.  Grzegorzowi  Jankowskiemu  SJ  za  umożliwienie 
przeprowadzenia tego spotkania w Domu Rekolekcyjnym.

                                                                                                                                W. W.


