
Program 8 Błogosławieństw 
 

1. Materiał podstawowy stanowi książka Simon Tugwell OP: „Osiem błogosławieństw” 

Wyd. W drodze 1999. Opis książki w dziale Biblioteka – Przeczytaj koniecznie. 

2. Cztery spotkania na każde z błogosławieństw: 

o Spotkanie #1: Prezentacja błogosławieństwa dokonywana przez dwóch 

członków Wspólnoty – jeden przedstawia co go w rozdziale książki 

Tugwell'a poruszyło w sensie pozytywnym, zachwyciło, zainteresowało, 

zafascynowało, drugi relacjonuje co wydaje mu się niezrozumiałe, trudne 

do zaakceptowania, dziwne, co budzi jego sprzeciw. Obaj opracowują 

swoje wypowiedzi w formie pisemnej, do rozdania w trakcie spotkania. W 

swej pracy, oprócz rozważań S. Tugwell'a prelegenci korzystają również z 

innych źródeł, czerpiąc według własnego uznania z bogatego literatury 

przedmiotu. Podstawą jednak pozostaje Tugwell, ponieważ przyjmujemy, 

że z tą książką sukcesywnie zapoznaje się cała Wspólnota. Zatem wszyscy 

pozostali członkowie Wspólnoty również przychodzą na spotkanie 

przygotowani, czyli po samodzielnej, uprzedniej lekturze odpowiedniej 

części książki S. Tugwell'a. Na zakończenie uczestnicy otrzymują 

kwestionariusz (przygotowany wspólnie przez prelegentów) do wypełnienia 

w domu. Służy on osobistej refleksji na temat indywidualnej odpowiedzi na 

wezwanie skierowane przez Boga w błogosławieństwie. Powinien to być 

rodzaj pogłębionego rachunku sumienia. 

Zapewne prelegenci będą musieli spotkać się choć raz przed dniem 

 prezentacji, aby dopracować jej przebieg (włącznie ze wspólnym 

 kwestionariuszem).  

o Spotkanie #2: Wybrany film fabularny – wspólne obejrzenie i rozmowa po 

filmie. 

o Spotkanie #3: Wymiana przemyśleń na temat błogosławieństwa z 

wykorzystaniem wypełnionych w domu kwestionariuszy (chodzi dokładniej 

biorąc o przemyślenia wywołane pracą nad wypełnieniem kwestionariusza) 

i podsumowanie. Spotkanie prowadzą te same dwie osoby, które 

prowadziły spotkanie #1. 

o Spotkanie #4: Msza Święta. Po Mszy Św. spotkanie Wspólnotowe służące 

integracji, swobodniejszej wymianie myśli, nie tylko na tematy związane z 

błogosławieństwami, okazja do powrotu do Dekalogu oraz weryfikacji 

sformułowanej w pierwszym roku spotkań misji życiowej. 

3. W trakcie spotkań #1 i #3 przewidziane części stałe spotkań (czytanie z dnia, 

modlitwa w ustalonej intencji, litania pokory, kompleta). W trakcie spotkań #2 i 

#4 – kompleta i błogosławieństwo na zakończenie. 

 

Lektura uzupełniająca: Anselm Gruen „Szczęście błogosławieństw. Osiem dróg do 

udanego życia”. Wyd. Jedność 2009 

 

Zestaw ośmiu niezwykle interesujących filmów, odpowiednio dobranych do każdego z 

błogosławieństw opracował śp. Ojciec Piotr Deczewski SJ, wielki znawca kinematografii, 

nieodżałowany kapelan Wspólnoty w Połowie Drogi w Gdańsku - Wrzeszczu. 

 

 


