Niezbędnik lidera
Własna formacja

Centrum Formacji „Wieczernik”

Czynienie uczniów

Zostałeś/zostałaś liderem. To nowy rozdział nie tylko w tym,
co jest teraz Twoim apostolstwem, ale to także nowy wymiar
Twojej relacji z Jezusem. On teraz do Ciebie mówi: „Już was
nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale
nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam
wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego.” (J 15, 15nn). W
Twoim posługiwaniu, w Twojej grupie możesz być pewny, że
Cię nie opuści, że stale będzie obok Ciebie. Ze swojej strony i
Ty staraj się rozwijać relację z Nim. Daj Jemu czas podczas
codziennej modlitwy, poznawaj Go w Słowie Bożym i
nauczaniu Kościoła, spędzaj z Nim czas na rekolekcjach.

Proponujemy Tobie i Twojej grupie formację prowadzoną
przez Centrum Formacji „Wieczernik”, w domu
rekolekcyjnym w Magdalence, a częściowo w Zalesiu
Górnym i innych miejscach takich jak Dobre Miasto, Łomża,
Suraż. Informacje na ten temat znajdziesz na:
cfwieczernik.odnowa.org i pod adresem
info@cfwieczernik.odnowa.org. Informacje o formacji
powinny być łatwo dostępne dla każdego członka Twojej
grupy.

Niemal od pierwszego dnia Twojej posługi jako lider szukaj
swoich następców. Połóż sobie na sercu myśl, że Pan
prowadzi grupę również wtedy, gdy Twoja misja lidera się
zakończy. Zdrowa grupa wymaga zmian lidera. Od początku
Twojej posługi rozglądaj się, patrz, przygotowuj osoby, które
mogłyby po Tobie „przejąć pałeczkę”. Troszcz się o to, by
zasada „czynienia uczniów” trwała w grupie — nie tylko jeśli
chodzi o posługę lidera, ale we wszystkich innych służbach.

Także od strony ludzi nie jesteś sam. W diecezji pomocą służą
Ci koordynatorzy Odnowy. Koordynator świecki wybierany
jest przez zgromadzenie liderów (odpowiedzialnych) za grupy
diecezji. Koordynatora duchownego powołuje Ordynariusz
diecezji. Koordynatorzy wybierają grono współpracowników
— Zespół Pastoralny. Nie jesteś więc sam wobec trudności.
Szukaj pomocy, wsparcia — ze strony koordynatorów, innych
liderów. Czasem potrzeba zobiektywizować troski i problemy,
a trudno byłoby to uczynić we własnej grupie.
Liderzy spotykają się trzy razy w roku na spotkaniach
Głównych Odpowiedzialnych w Magdalence. Spotkania te
mają charakter formacyjny, ale też są sposobnością do
wymiany informacji, poznania innych liderów, dzielenia się,
nawiązywania relacji. Ich program jest rozeznawany i
przygotowywany przez Zespół Pastoralny. Inną możliwością
wspólnego spotkania jest Dzień Jedności wszystkich grup
Odnowy w Archidiecezji (zwykle na przełomie września i
października). Także raz w roku, w trzecią sobotę maja, jest
Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy na Jasnej Górze. Udział w
nim to wyraz naszej jedności z Ogólnopolską Odnową.
Formą kontaktu, przekazywania informacji jest także strona
internetowa warszawa.odnowa.org,
pl-pl.facebook.com/odnowaarchidiecezjiwarszawskiej i adres
Odnowy: odnowawarszawska@gmail.com.

Zgłoszenia osób na rekolekcje wymagają potwierdzenia ze
strony lidera i powinny być przekazywane do Centrum
Formacji przez lidera lub przez osobę, której tę posługę
przekażesz. Nie chodzi tu o czysty formalizm, ale o rzeczowe
sprawdzenie i potwierdzenie, że dana osoba spełnia warunki
konieczne do przyjęcia na te rekolekcje (jest zrównoważona
psychicznie, uczestniczyła w rekolekcjach, czy weekendach,
które są określone jako wcześniejszy etap formacji, widać
owoce wcześniej przeżytych etapów – osoba nie podchodzi do
formacji w postawie zaliczania, ale po to, by wzrastać
duchowo). Potrzebne jest zatem trwanie w łączności z
Centrum Formacji.
Dom Rekolekcyjny w Magdalence jest wspólnym dziełem
grup Odnowy Archidiecezji i my wszyscy podejmujemy
odpowiedzialność materialną, a także troskę wyrażającą się w
podejmowanych pracach, aby nasz Dom dobrze służył wielu
ludziom, by mógł spełniać misję ewangelizacyjną. Formalnie
prowadzi go Fundacja „Wieczernik”, której Radę Nadzorczą
wybierają liderzy na jednym ze swoich wspólnych spotkań.
Rada Nadzorcza to część Zespołu Pastoralnego.

Czynienie uczniów to nie jest tylko nauka technik i
umiejętności, ale przede wszystkim przekazanie ducha
posługi. Chodzi też o to, by osoby takie wzrastały, korzystały
z formacji właściwej dla ich etapu wzrostu duchowego i
przyjmowały jako swoją — duchowość Odnowy.
Jeśli widzisz osoby, które rokują dobrze do tej posługi, to
wprowadzaj je w ducha Odnowy, w ducha odpowiedzialności,
rozeznawania, kierowania. Zaproponuj ewentualność podjęcia
posługi nie od razu, ale gdy osoba będzie gotowa do jej
przyjęcia. Ważne jest, by nie skupiać się tylko na jednej
osobie. Szukanie współpracowników, następców to Twoja
współpraca z Panem w Jego dziele.
W naszej diecezji mamy określone „Zasady wyboru lidera”,
które precyzują nie tylko sposób wyboru liderów w grupach
Odnowy, ale też – kto może kandydować do tej posługi. Są
one dostępne na stronie warszawa.odnowa.org/dokumenty.
Bardzo ważne jest aby kandydaci byli przygotowani do
posługi lidera pod względem formacyjnym to znaczy
ukończyli Szkołę Animatora lub byli w trakcie tej formacji.
Jeśli pojawią się przeszkody na drodze formacji wśród
kandydatów na lidera, skontaktuj się w tej sprawie z
koordynatorami.

