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Dzień skupienia Trójmiejskiej WŻCh poświęcony był dwóm tematom:
1. Zaufanie Bogu jako podstawa podejmowania decyzji.
2. Doświadczenie bycia osobą towarzyszącą.
Spotkanie  prowadziła  Ela  Roczyniewska z  pomocą  Toniego Waltera.  Nad całością 

czuwał Asystent Wspólnoty Lokalnej – o. Jarosław Kuffel SJ.
Zaczęliśmy od Mszy św., którą odprawił o. Jarek. Na początku Ojciec zaproponował 

nam  kilkuminutowe  milczenie,  w  czasie  którego  mieliśmy  spróbować  oddalić  od  siebie 
myślenie o codziennych sprawach. Jeśli komuś było trudno, to mógł podejść do wybranej 
osoby  z  prośbą  o  modlitwę  w  konkretnej  intencji.  To  pozwoliło  nam wyciszyć  się  i  ze 
spokojem skupić  się  tylko  na  Eucharystii.  Na  zakończenie  o.  Jarek  zainicjował  wspólną 
modlitwę wstawienniczą nad Magdą Czachor, którą jej Wspólnota Podstawowa wybrała na 
swojego koordynatora.

Następnie  po  krótkiej  przerwie  kawowej  Toni  wprowadził  nas  do  medytacji  nad 
fragmentem psalmu:  Stwórz, o Boże,  we mnie serce czyste i  odnów w mojej piersi ducha  
niezwyciężonego  (Ps 51,12).  Po  medytacji  dzieliliśmy  się  w  grupach  odpowiedziami  na 
pytania:

1. Z czym zmagam się najczęściej jeśli chodzi o podejmowanie decyzji?
2. Co pomaga mi przetrwać trudne sytuacje, ile jest w tym zaufania do Boga?
3. Jaka sytuacja obecnie jest dla mnie trudna decyzyjnie?
W kolejnym punkcie na forum ogólnym odczytano wnioski z poszczególnych grup. 

Oto kilka z nich:

• ważna jest świadomość własnych emocji, aby nad nimi zapanować w czasie podejmowania 
decyzji;

• należy starać się zrozumieć daną sytuację;
• mieć świadomość tego, czy przy podejmowaniu decyzji  kieruję się dobrem innych, czy 

dbam tylko o siebie, czy uwzględniam obie te opcje;
• niektóre  osoby zwracały uwagę na  trudności  w rozeznaniu,  czy podejmuje  się  decyzję 

zgodnie z wolą Boga;
• pomocna jest obecność innych osób w podejmowaniu  decyzji;
• potrzebna  jest  ufność  Bogu,  modlitwa,  zaproszenie  Boga  do  procesu  rozeznawania, 

otwartość na Jego podpowiedzi.
W  drugiej  części  po  przerwie  o.  Jarek  przekazał  nam  na  podstawie  swojego 

doświadczenia  uwagi  dotyczące  towarzyszenia  osobom  mającym  trudności  z  podjęciem 
decyzji. Oto niektóre z nich:

• często  osoby,  którym  pomagamy,  oczekują  od  nas,  żeby  za  nich  podjąć  decyzję; 
powinniśmy  okazywać  empatię,  ale  też  stawiać  wyraźne  granice  –  nie  jesteśmy  od 
dokonywania wyboru za kogoś;

• trudno jest być osobą towarzyszącą w rodzinie i wśród znajomych;
• nie należy relacji towarzyszenia sprowadzać do relacji towarzyskiej;
• jeśli przychodzi ktoś, kto jest w burzy emocjonalnej, to najpierw trzeba „uspokoić burzę”, 

a potem rozmawiać o celu, do którego chce się dopłynąć;
• żeby pomagać komuś wchodzić na Boże ścieżki, należy – jako osoba towarzysząca – mieć 

osobiste doświadczenie Boga;
• doświadczenie wiary nie jest dane w 100% na całe życie, są ciągłe wątpliwości, ale mamy 

do czego wracać; warto trzymać w sobie to doświadczenie i sprawdzać, czy wciąż jest ono 
żywe;



• bardzo ważne jest dawanie wolności osobie, której towarzyszymy, nie należy np. namawiać 
jej do kolejnych spotkań;

• jako osoby towarzyszące możemy się modlić za tych, którym towarzyszymy i – gdy to 
wydaje się wskazane – dzielić się z nimi naszym osobistym doświadczeniem Boga;

• Św. Ignacy mówił,  że  nie  należy wszystkich  prowadzić tą  samą drogą,  każdy ma inne 
doświadczenia;

• przed podjęciem decyzji bardzo ważne jest wyciszenie, poczucie przestrzeni – pustynia, 
modlitwa, Adoracja NS...

Po cennych uwagach o. Jarka przystąpiliśmy do kolejnej pracy w grupach: teraz my, 
w dużej części niedoświadczeni, mieliśmy za zadanie towarzyszyć osobie z grupy, która miała 
do rozwiązania jakiś problem. Było to ciekawe doświadczenie, bo każdy mógł się włączyć 
i próbować choć przez chwilę poczuć się osobą towarzyszącą.

Jak poprzednio, podzieliliśmy się na ogólnym forum wnioskami z tego ćwiczenia, 
a więc co może być pomocne osobie towarzyszącej:

• należy  stworzyć  odpowiednią  atmosferę  słuchania  –  życzliwość,  słuchanie  sercem, 
odkrywanie wewnętrznych pragnień i potrzeb, wzajemne zaufanie;

• wyciszenie emocji (burzy) pomaga dostrzec Bożą miłość i cel;
• dać przestrzeń ciszy, nie naciskać na odpowiedź;
• zachowywać się naturalnie, wykazywać empatię;
• przed  rozmową  pomaga  osobie  towarzyszącej  modlitwa  do  Ducha  Świętego  o  Jego 

prowadzenie;
• ważne, żeby osoba wspomagana usłyszała, że nie musi odpowiadać na zbyt intymne dla 

niej pytania;
• czasami  można  zadawać  pytania  pomagające  zrozumieć/wyjaśnić  sytuację,  np.:  Co  to 

znaczy być jak…? Jak się czujesz jako…? Jak się czujesz, kiedy…?
• nie nawracać.

Ostatni punkt programu spotkania to agapa oraz wspólne dzielenie się wrażeniami 
i spostrzeżeniami.  W  końcowych  wypowiedziach  wielu  uczestników  podkreślało 
z zadowoleniem, że było sporo pracy i refleksji.

Końcowy poczęstunek  był  owocowo-ciasteczkowo-pikantny:  sałatki,  babeczki  na 
słono itp. – pycha! 

Najważniejsze  na  końcu:  Ojciec  Jarek  zachęcał  nas  do  ćwiczenia  się  w  byciu 
osobami towarzyszącymi.  Możemy w ten sposób pomagać innym zarówno w rozmowach 
rekolekcyjnych, jak i w codzienności. Jest to propozycja na dalsze nasze szkolenia w tym 
temacie i  – podążając dalej  – na odkrycie jeszcze jednej misji Trójmiejskiej  WŻCh. Nasz 
Asystent wierzy, że się do tego nadajemy – to jest mój końcowy wniosek z tego spotkania.

                                                                               

                                                                                                             W. W.


