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małe gruPy relIgIjNe ŚrodowISKIem 
ewaNgelIZacjI młodZIeży

Nauczanie Soboru Watykańskiego II podkreśla, że katolicy 
świeccy mogą zbierać się w celu wymiany poglądów w mniej-
szych grupach, bez ściślejszej formy instytucjonalnej czy or-
ganizacyjnej, które stają się dla innych znakiem wspólnoty 
Kościoła i świadectwem miłości (zob. DA 17). Zrzeszanie się 
osób wynika z głębokich racji teologicznych, wyeksponowa-
nych przez nauczanie soborowe, które dowartościowało chary-
zmatyczny wymiar Kościoła, a w apostolstwie zespołowym 

1 o. marek Fiałkowski oFmconv, dr hab. teologii pastoralnej; kie-
rownik Katedry Teologii Pastoralnej Ogólnej w Instytucie Teologii Pasto-
ralnej i Katechetyki KUL; przełożony klasztoru franciszkanów – domu stu-
diów bł. Jana Dunsa Szkota w Lublinie. Jest członkiem Towarzystwa 
Naukowego KUL, Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpasterzy, 
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Międzynarodowego Towarzystwa 
Naukowego Fides et Ratio. W badaniach naukowych koncentruje się na 
zagadnieniach relacji Kościoła i świata, obecności chrześcijan w życiu spo-
łeczno-politycznym, duszpasterstwie nadzwyczajnym, teologii i proble-
mach rodziny oraz na teologii i formach aktywizacji laikatu w Kościele 
i świecie. Autor książki Formacja chrześcijańska katolików świeckich 
w świetle nauczania Kościoła współczesnego. Studium teologicznopasto-
ralne (Lublin 2010), kilkudziesięciu artykułów z zakresu teologii pastoral-
nej, recenzji, sprawozdań z sympozjów, haseł i biogramów leksykalnych 
oraz współredaktor Leksykonu teologii pastoralnej (Lublin 2006).
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widziało znak wspólnoty i jedności wiernych w Jezusie 
Chrystusie2.

Małe grupy powstają w oparciu o spontaniczność ich człon-
ków. Można je uznać za zbiorowości o luźnych strukturach 
i niezwykle niskim nasyceniu elementami instytucjonalnymi. 
Po Soborze Watykańskim II dało się zaobserwować zjawisko 
masowego powstawania rozmaitych, mniej lub bardziej zorga-
nizowanych, grup wiernych manifestujących swoje stanowi-
sko w sprawach wiary i problemów kościelnych3. Tworzyły się 
i rozwijały się na ogół w Kościele, uczestnicząc w jego życiu, 
karmiąc się jego nauczaniem i trwając przy swoich pasterzach, 
ale niekiedy przybierały charakter kontestacyjny w stosunku 
do hierarchii, krytykując ją, a czasami nawet stając się narzę-
dziem niektórych nurtów politycznych (EN 58).

Omawiane grupy to zwykle kilku- lub kilkunastoosobowy 
zespół ludzi połączonych względnie trwałą więzią poprzez 
określone wspólne dla wszystkich wartości, stykających się ze 
sobą i oddziałujących na siebie wzajemnie najczęściej bezpo-
średnio, a przy tym świadomie wyodrębniających się od oto-
czenia poczuciem „my”4. Te małe zbiorowości wiernych, które 
łączy pragnienie realizacji określonych celów oraz służenie 
wartościom, są miejscami wspólnego życia lub regularnych 
spotkań mających charakter formacyjny5. Panują w nich rela-

2 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świe-
tle nauczania Kościoła współczesnego, Lublin 2010, s. 236-237.

3 E. Weron, Rola i miejsce stowarzyszeń katolickich w życiu i posłan-
nictwie Kościoła, w: Co to jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, 
Z. Bochenek (red.), Tarnów 1991, s. 10. 

4 H. Wrońska, Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne. Studium 
pastoralno-katechetyczne, Lublin 2007, s. 110; zob. R. Tonelli, Gruppi gio-
vanili e esperienza di Chiesa, Roma 1983, s. 14-15.

5 B. Drożdż, Zrzeszenia religijne miejscem urzeczywistnia się Kościo-
ła, w: Teologia pastoralna, R. Kamiński(red.), t. 1, Teologia pastoralna fun-
damentalna, Lublin 2000, s. 162.
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cje bezpośrednie, osobowe o dużym potencjale upodmiotowie-
nia jednostki i dynamizacji jej życia, ponadto widoczny jest 
wysoki stopień zaangażowania emocjonalnego członków gru-
py. Niewielka ich liczba umożliwia przełamanie bariery izola-
cji i anonimowości, a dialog umożliwia nawiązanie kontaktów 
bezpośrednich i lepsze poznanie siebie, własnych charyzma-
tów i innych osób przybywających na spotkania6.

Małe grupy funkcjonują często w ramach ruchów, wspólnot 
i stowarzyszeń, które Jan Paweł II wymienia w adhortacji Chi-
stifideles laici i traktuje je jako formy zrzeszeń religijnych ka-
tolików świeckich (ChL 29). Wydaje się także, że małe grupy 
można potraktować jako swego rodzaju metodę i formę działa-
nia rozmaitych zrzeszeń religijnych, których wkład w dzieło 
ewangelizacji trudno przecenić7. Dotyczy to także Polski, 
gdzie według Rocznika statystycznego Kościoła katolickiego 
w Polsce w 2008 r. było ponadto 60 tysięcy kościelnych orga-
nizacji wspólnotowych, które powstają niemal całkowicie 
w sposób oddolny i są zakorzenione w społeczności lokalnej 
oraz zakotwiczone w strukturze parafialnej8.

6 A. Pietrzak, Grupy podstawowe, w: Leksykon teologii pastoralnej, 
R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski(red.), Lublin 2006, s. 273-275; 
W. Piwowarski, Grupa religijna, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, Lublin 
1993, kol. 220-221; zob. S. L. Scandian, Kirchliche Basisgemeinde, eine 
theologisch-pastorale Bewertung, „Zeitschrift für Missionswissenschaft 
und Religionswissenschaft” 83(1999), s. 124-133; W. Szewczyk, Małe gru-
py w parafii – samokształcenie, formacja, działanie, „Ateneum Kapłańskie” 
88(1996), nr 526, s. 403-405.

7 Zob. R. Jaworski, Mała grupa religijna, w: Leksykon teologii pasto-
ralnej, s. 445-446.

8 W. Sadło, Kościelny trzeci sektor oraz działalność charytatywna, 
w: Instytut Statystyczny Kościoła Katolickiego SAC, Główny Urząd Staty-
styczny, Rocznik statystyczny. Kościół katolicki w Polsce 1991-2011, War-
szawa 2014, s. 208-210.
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Nauczanie Kościoła współczesnego wiąże z powstawaniem 
i pracą małych grup religijną nadzieję na odnowę Kościoła 
i pogłębienie wiary osób do nich przynależących (zob. EN 58). 
Warto zatem zapytać w jaki sposób i przez jakie działania małe 
grupy religijne mogą stawać się środowiskiem ewangelizacji 
dla młodzieży, która tak chętnie angażuje się w ich pracę i od 
której zależy przyszłość Kościoła. Poszukując odpowiedzi na 
tak postawione pytanie wskażemy na trzy główne wymiary 
działalności małych grup religijnych, które w znaczącym stop-
niu przyczyniają się do ewangelizacji jej członków, a poprzez 
nich oddziaływają na innych.

1. Szkoła wiary i chrześcijańskiego świadectwa

Małe grupy sprzyjają tworzeniu się środowiska ludzi, którzy 
nie tylko podzielają tę samą wiarę w Boga, ale starają się wza-
jemnie nią dzielić, swobodnie o niej mówić, spotykając się ze 
zrozumieniem ze strony innych członków grupy. Ma to szczegól-
ne znaczenie we współczesnym świecie, w którym nierzadko do-
minuje postawa ukrywania swoich przekonań religijnych, które 
ewentualnie toleruje się jako prywatne, a ich publiczne wyraża-
nie jest w niektórych miejscach uważane za nietakt, a nawet za 
przejaw obrażania wyznawców innych religii lub niewierzących. 
Liczni chrześcijanie wychowują się i pracują w środowiskach, 
które nie podzielają ich wiary w Boga, dlatego potrzebują wspar-
cia ze strony innych wierzących, doświadczenia entuzjazmu wia-
ry, swobodnego mówienia i dzielenia się wiarą w Jezusa Chry-
stusa. Potrzebują po prostu regularnego spotykania się z ludźmi 
wierzącymi tak samo jak oni, czyli potrzebują środowiska wiary, 
które można budować w małej grupie9.

9 Zob. J. Ratzinger, Ruchy kościelne i ich teologiczne miejsce. „Com-
munio” 19(1999), nr 6, s. 78; H. Wrońska, Katecheza a małe grupy szkolne, 
s. 170-171. 
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Mała grupa sprzyja wysiłkowi poznawania i pogłębiana 
prawd wiary. Umożliwia to nie tylko zdobycie koniecznej wie-
dzy dotyczącej chrześcijańskiej doktryny, ale także pozwala 
unikać niebezpieczeństwa błędów i wypaczeń treści wiary (CT 
47). Potoczne obserwacje, a także rozmaite badania ukazują, 
że stan wiedzy religijnej ludzi wierzących, w tym także mło-
dzieży, nie jest w Polsce zadawalający10. Ponadto czasami 
w rozmaitych grupach i wspólnotach można spotkać wątpliwe 
pod względem doktrynalnym poglądy i postawy.

W czasach współczesnych konieczna jest wiara świadoma, 
gruntownie uzasadniona, zdolna do obrony swoich racji. Wyma-
ga to mobilizacji intelektualnej, która pozwoli nie tylko wniknąć 
w tajemnice Boga i człowieka, ale również umożliwi przekaza-
nie przyszłym pokoleniom prawdziwego obrazu chrześcijań-
stwa11. Środowisko małej grupy może skutecznie wprowadzić 
młodego człowieka na drogę samowychowania i samokształce-
nia, czyli dojrzałego przejmowania odpowiedzialności za proces 
własnego rozwoju chrześcijańskiego oraz nabywania umiejęt-
ności do jego realizacji. Posiadając odpowiedni zakres wiedzy 
religijnej i ogólnej, młodzież może budować spójny światopo-
gląd, oparty na wartościach chrześcijańskich12.

Rodzący się w małych grupach entuzjazm i identyfikacja 
z wiarą rodzi zwykle zapał do dzielenia się nią z innymi ludź-

10 Zob. S. H. Zaręba, Dynamika świadomości religijno-moralnej mło-
dzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988-1998), Warsza-
wa 2003; J. Mariański, Wiedza i wierzenia religijne Polaków, w: Kościół 
katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków, Warszawa 
2003, s. 33-59.

11 Jan Paweł II, Poznawać i pogłębiać prawdę o człowieku i Bogu. Spo-
tkanie z uczestnikami zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultu-
ry, „L’Osservatore Romano”, 25(2004), nr 5, s. 38-39. 

12 Zob. D. Lipiec, Podmiot i teren formacji katolików świeckich do 
apostolstwa, „Studia Diecezji Radomskiej” 6(2004), s. 308-311.
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mi. Wiąże się to z pragnieniem przekładania wiary na codzien-
ne życie. Młody człowiek odkrywa, że dzisiejszy świat potrze-
buje świadectwa wiary dojrzałej, w której nie ma rozdźwięku 
między wyznawanymi prawdami, a konkretnymi przejawami 
codziennego życia. Stawia to przed nim zadanie ciągłej wery-
fikacji swojej wiary i otwartości na nawrócenie13. 

Benedykt XVI nauczał, że „wiara nie oznacza jedynie przy-
jęcia określonego zbioru prawd dotyczących tajemnic Boga, 
człowieka, życia i śmierci oraz rzeczy przyszłych. Wiara pole-
ga na głębokiej, osobistej relacji z Chrystusem, relacji opartej 
na miłości Tego, który nas pierwszy umiłował (por. 1 J 4, 11), 
aż do całkowitej ofiary z siebie”14. Chrześcijanin bowiem wie-
rzy nie w formuły, ale w rzeczywistości, które one wyrażają 
i których wiara pozwala nam „dotknąć” (KKK 170). Do tych 
rzeczywistości możemy się zbliżyć właśnie za pomocą wspo-
mnianych formuł, które pozwalają nam wyrażać wiarę i ją 
przekazywać, a także przyswajać ją sobie, coraz bardziej nią 
żyć i celebrować ją we wspólnocie (KKK 171).

Mała grupa są miejscem, w którym młody człowiek powi-
nien zrozumieć, że ma być w środowisku swojego życia świad-
kiem wiary, także wobec tych, którzy są od niej daleko lub ją 
kontestują. Wymaga to wiary, która jest przeżywana jako spo-
tkanie z osobowym Bogiem, który zaprasza do współpracy ze 
sobą i chce człowieka przyjąć do swojej wspólnoty. Konieczna 
jest zatem osobista odpowiedź człowieka, który dobrowolnie 
i całkowicie powierza się Bogu okazując pełną uległość rozu-

13 A. F. Dziuba, Dynamika życia wiarą, „Teologia i Człowiek” 3(2004), 
s. 69.

14 Benedykt XVI, Kościół nie może dopuścić by zamilkł Duch Prawdy. 
Homilia na Placu Piłsudzkiego w Warszawie. 26.05.2006 r., w: Benedykt 
XVI, Trwajcie mocni w wierze. Pielgrzymka do Polski 25-28.05.2006, 
Warszawa 2006, s. 40.
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mu i woli wobec Boga, dobrowolnie przyjmując Jego Obja-
wienie (KO 5). Wiara jest więc aktem całej osoby, wolną od-
powiedzią człowieka na inicjatywę objawiającego się Boga, 
a każdy wierzący jest jakby ogniwem w wielkim łańcuchu lu-
dzi wierzących (KKK 166)15.

2. Szkoła apostolstwa

Kościół powstał do życia w tym celu, aby – szerząc Króle-
stwo Chrystusowe po całej ziemi ku chwale Ojca – uczynić 
wszystkich ludzi uczestnikami zbawczego odkupienia i by 
przez nich skierować cały świat do Chrystusa (DA 2). Działal-
ność Kościoła zmierzająca do tego celu nazywa się apostol-
stwem, które sprawuje on przez wszystkich swoich członków, 
bowiem powołanie chrześcijańskie jest ze swojej natury we-
zwaniem do tego zadania (DA 2)16. W Katechizmie Kościoła 
katolickiego czytamy, że cały Kościół jest apostolski i wszyscy 
jego członkowie, choć na różne sposoby, uczestniczą w jego 
misji (KKK 863)17.

W małych grupach młodzież powinna nabrać przekonania, 
że całe życie Kościoła, jak również egzystencja poszczegól-
nych chrześcijan, nosi na sobie znamię apostolskości. Wszy-
scy są aktywnymi podmiotami apostolstwa na miarę swego 
miejsca i spełnianej funkcji w organizmie Kościoła. Nie jest to 

15 M. Fiałkowski, Świeccy a wiara Kościoła, „Communio” 31(2011), 
nr 4, s. 138.

16 E. Weron, Apostolstwo katolickie. Zarys teologii apostolstwa, Po-
znań 1987, s. 168. 

17 M. Fiałkowski, Formacja katolików, s. 307.
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wyłącznie przywilej pewnych osób czy grup ludzi18. Wiąże się 
to z odkrywaniem apostolstwa właściwego dla katolików 
świeckich, które jest uczestnictwem w zbawczym posłannic-
twie Jezusa Chrystusa i jego realizacją w Kościele i świecie. 
Polega ono na przekazywaniu ludziom Ewangelii Jezusa i Jego 
łaski oraz na przepajaniu tym duchem i doskonaleniu porząd-
ku spraw doczesnych (zob. DA 5)19.

Terenem działalności apostolskiej katolików świeckich jest 
Kościół i świat, w którym żyją. Ich głębokie zakorzenienie 
w obu tych rzeczywistościach decyduje o specyfice ich apo-
stolstwa. Będąc członkami Kościoła, wierzący mają prawo 
i obowiązek brać czynny udział w głoszeniu Ewangelii, w ży-
ciu liturgicznym i funkcji pasterskiej. Jako obywatele świata 
winni z kolei podjąć zadania odnowy porządku doczesnego, 
kierując się duchem Ewangelii. I właśnie ten odcinek egzy-
stencji, który określa się mianem świat, stanowi prawie wy-
łącznie domenę ich apostolstwa20.

Małe grupy religijne mają szczególne predyspozycje do 
formacji apostolskiej młodych katolików świeckich. Formacja 
ta zmierza do kształtowania świadomości, przekonań i postaw 
uzdalniających laików do pełnienia z zaangażowaniem zadań 
apostolskich. Chodzi tu zwłaszcza o apostolstwo własne osób 

18 P. A. Liégé, Uczestnictwo świeckich w apostolacie Kościoła, 
w: Nowy obraz Kościoła po Soborze Watykańskim II, red. B. Lambert, 
Warszawa 1968, s. 308.

19 F. Klostermann, Das christliche Apostolat, Innsbruck 1959 s. 1133; 
E. Weron, Apostolat świeckich, w: Encyklopedia Katolicka, t. 1, Lublin 
1995, kol. 803; F. Macharski, Cele apostolskiej działalności katolików 
świeckich, „Ateneum Kapłańskie” 60(1968), nr 358, s. 289.

20 B. Pylak, Powołanie człowieka do życia w świecie, „Ateneum Ka-
płańskie” 60(1968), nr 358, s. 286. 
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świeckich w zakresie odnowy doczesności oraz pomocnicze, 
w dziedzinie bezpośredniej współpracy z hierarchią21. 

Celem tak rozumianej formacji apostolskiej laików jest po-
moc w odkryciu ich powołania w Kościele i świecie oraz przy-
gotowanie do realizacji tego posłannictwa. Działanie to pro-
wadzi do ukształtowania, w harmonijnie rozwijanym 
człowieczeństwie przepojonym osobową więzią z Chrystu-
sem, poczucia odpowiedzialności za zbawienie wszystkich lu-
dzi oraz postawy skłaniającej do dawania autentycznego świa-
dectwa o Odkupicielu całym swoim życiem22.

Przynależność do małej grupy religijnej daje okazje, aby 
młody człowiek odkrył swoją podmiotowość w Kościele, po-
czuł się jego aktywnym członkiem, od którego zależy skutecz-
ność misji Kościoła w świecie. Prowadzi to także do odnale-
zienia swojego miejsca w parafii, będącej miejscem 
urzeczywistniania się Kościoła. To właśnie spośród członków 
omawianych grup powinni rekrutować się aktywni parafianie, 
członkowie rad parafialnych i innych struktur Kościoła party-
kularnego. Z tej grupy ludzie świeccy mogą być także powoły-
wani do bardziej bezpośredniej współpracy z apostolatem hie-
rarchii (KK 33). Specyfiką tego apostolstwa jest bezpośrednia 
współpraca laików z hierarchią wyrażająca się między innymi 
w uczestnictwie laików w niektórych czynnościach właści-
wych hierarchii, np. głoszeniu nauki chrześcijańskiej, pełnie-
niu czynności liturgicznych i opiece duszpasterskiej (DA 24, 
KK 33)23.

21 R. Kamiński, Pastoralna formacja, w: Leksykon teologii pastoralnej, 
s. 596-598.

22 L. Małunowiczówna, Apostolat. Formacja apostolska, w: Encyklope-
dia Katolicka, t. 1, Lublin 1995, kol. 806. 

23 W. Przygoda, Apostolat świeckich w Polsce w 40 lat po Soborze Wa-
tykańskim II, „Teologia Praktyczna” 7(2006), s. 72-73. 
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Wobec wciąż niedostatecznej obecności katolików świec-
kich w dziedzinie kultury, polityki i gospodarki należy podkre-
ślić znaczenie małych grup religijnych w formacji do podjęcia 
przez młodzież apostolstwa własnego katolików świeckich, 
które dotyczy odnowy szeroko pojętego świata. Istota tej ak-
tywności sprowadza się przede wszystkim do świadectwa ży-
cia i wypełniania obowiązku swojego stanu i zawodu w opar-
ciu o motywację chrześcijańską. Apostolstwo to dokonuje się 
w świecie i przy pomocy środków właściwych powołaniu 
człowieka świeckiego. Zadanie odnowy porządku doczesnego 
laicy mają wykonywać z kompetencją i na własną odpowie-
dzialność (DA 7), z zachowaniem właściwie rozumianej auto-
nomii rzeczy doczesnych (KDK 36). Małe grupy mogą zatem 
przyczynić się do odkrycia przez młodych katolików świec-
kich ich powołania w życiu publicznym24.

3. Szkoła liturgii i modlitwy

Współcześnie obserwuje się wzmożone zainteresowanie 
duchowością, technikami medytacyjnymi i poszukiwaniem 
mistrzów i przewodników życia duchowego. Pragnienia te 
mogą zostać wykorzystane w działalności małych grup religij-
nych, które mają wiele możliwości, aby ukazać, że Kościół 
w swoim skarbcu posiada bogactwo duchowości i tradycji li-

24 Zob. M. Fiałkowski, Świat kultury, polityki i gospodarki a wyzwania 
nowej ewangelizacji, w: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na 
wyzwania współczesności, red. W. Przygoda, E. Robek, Sandomierz 2011, 
s. 2007-226; W. Śmigiel, Zrzeszenia religijne laikatu podmiotem ewangeli-
zacji, w: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania 
współczesności, s. 235-243.
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turgicznych zdolne zaspokoić potrzeby ludzkiej duszy25. Mogą 
one zatem stać się miejscami formacji liturgicznej swoich 
członków.

Według Jana Pawła II, formacja liturgiczna katolików 
świeckich należy do najpilniejszych zadań Kościoła współcze-
snego26. Stanowi ona proces wtajemniczenia w życie liturgicz-
ne poprzez ustawiczne kształcenie i wychowywanie wszyst-
kich członków Ludu Bożego do świadomego, pogłębionego, 
czynnego i owocnego udziału w liturgii. Obejmuje ona dwa 
działania: formację do udziału w liturgii oraz formowanie po-
przez nią, czyli przez celebrację, która obejmuje bezpośrednie 
doświadczenie rytów i symboli27. Formacja liturgiczna ma do-
prowadzić do zrozumienia poszczególnych elementów obrzę-
dów, sposobów uczestnictwa w akcji liturgicznej oraz kształto-
wać umiejętność włączenia się chrześcijanina w świętowanie 
wiary Ludu Bożego w poszczególnych okresach roku litur-
gicznego oraz tradycji tych okresów28.

25 M. Fiałkowski, Stosunek Kościoła do świata, w: Teologia pastoralna, 
t. 1, s. 269.

26 Jan Paweł II, List apostolski „Vicesimus quintus annus” w dwudzie-
stą piątą rocznicę ogłoszenia konstytucji soborowej o świętej liturgii. 4 XII 
1988, w: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, red. P. Słabek, 
J. Jękot, Kraków 1997, nr 15; S. Czerwik, Kapłańska formacja liturgiczna 
stałym zadaniem wychowawczym Kościoła, w: Formacja formatorów. 40. 
Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych 
Diecezjalnych i Zakonnych. Zakopane, 2-6 IX 2004, red. A. A. Napiórkow-
ski, Kraków 2005, s. 20.

27 S. Szczepaniec, Liturgiczna formacja, w: Encyklopedia Katolicka, 
t. 10, Lublin 2004, kol. 1219; J. J. Janicki, Liturgiczna formacja, w: Leksy-
kon teologii pastoralnej, s. 429; J. Charytański, Wychowanie liturgiczne, 
„Katecheta” 6:1962, nr 2, s. 71.

28 S. Dziekoński, Wychowanie do świętości w kontekście zadań współ-
czesnej katechezy, „Communio” 23:2003, nr 3, s. 63-66.
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Ważnym elementem formacji liturgicznej, który może być 
z powodzeniem wykorzystany w działalności małej grupy jest 
katecheza liturgiczna, mająca na celu wprowadzenie wierzą-
cych w misterium Chrystusa (PDK 25). Według Katechizmu 
Kościoła katolickiego, przechodzi ona „od tego, co widzialne, 
do tego, co niewidzialne, od znaku do tego, co on oznacza, od 
«sakramentów» do «misteriów»” (KKK 1075). Jest to zatem 
wtajemniczenie w sprawowane misterium liturgiczne celem 
pełniejszego i owocnego w nim udziału. Chodzi także o do-
prowadzenie człowieka do osobowego spotkania z Bogiem, 
obecnym i działającym w szczególny sposób w liturgii.

Właściwie przeżywana liturgia, a zwłaszcza starannie przy-
gotowana niedzielna Eucharystia, w którą trzeba zaangażować 
jak największą liczbę osób, przyczynia się do przełamania 
bierności i rutyny oraz unikania rozziewu między wiarą a co-
dziennym życiem katolików świeckich. Ważną rolę odgrywają 
w tym względnie właśnie małe grupy złożone z dorosłych, 
dzieci i młodzieży, które pełnią rozmaite posługi w liturgii. Ich 
zaangażowanie stwarza szansę nie tylko na dobrą organizację 
nabożeństw w parafii oraz unikanie nie licującej z powagą ta-
jemnic improwizacji, ale także na liturgiczne wychowanie ich 
członków oraz pomoc innym w przygotowaniu i przeżyciu sa-
kramentów. Nie można także zapominać o potrzebie wyjaśnia-
nia symboliki liturgicznej, aby wierni mogli świadomie 
i w pełni uczestniczyć w Eucharystii29.

Sobór Watykański II przypomina, że „życie duchowe nie 
ogranicza się jednak do udziału w samej liturgii. Choć bowiem 
chrześcijanin powołany jest do wspólnej modlitwy, powinien 

29 Zob. S. Czerwik, Formacja liturgiczna zadaniem całego Kościoła, 
w: Życie konsekrowane w trzecim wieku, red. K. Wojtowicz, Kraków 2000, 
s. 184-185.
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także wejść do swego mieszkania i w ukryciu modlić się do 
Ojca (por. Mt 6, 6), a nawet – jak uczy Apostoł – winien mo-
dlić się nieustannie” (por. 1 Tes 5, 17; KL 12). Przypomina to 
o potrzebie formacji do modlitwy, jako niezbędnym elemencie 
rozwoju duchowego człowieka wierzącego. W tej dziedzinie 
małe grupy religijne mogą odegrać bardzo ważną rolę, ucząc 
swoich członków autentycznej modlitwy30.

W procesie formacji życia modlitewnego należy korzystać 
z bogatego w tej dziedzinie doświadczenia Kościoła. Odwołu-
je się on do słowa Bożego, a zwłaszcza nauki i przykładu Je-
zusa Chrystusa. W duchowym skarbcu Kościoła znajdują się 
także różne szkoły i nurty modlitewne, które przez wieki 
kształtowały duchowość chrześcijan. Nie bez znaczenia jest 
także wzór ludzi modlących się i nauczających innych, jak to 
robić. Znaczącą rolę w tym działaniu odgrywają omawiane 
przez nas grupy, które nie tylko wprowadzają w problematykę 
modlitwy, ale także jej uczą, zarówno w wymiarze indywidu-
alnym, jak i wspólnotowym31.

Małe grupy są także miejscem, w których mogą być reali-
zowane oddolne inicjatywy osób pragnących pogłębiać życie 
modlitewne i liturgiczne, np. dni skupienia, rekolekcje za-
mknięte, czuwania i pielgrzymki. Wspomniane grupy mogą 
także zapraszać kompetentne osoby, które w atrakcyjny spo-
sób przybliżą młodemu człowiekowi bogactwo chrześcijań-
skiej duchowości, metody medytacji, a nawet poprowadzą 

30 Zob. J. Janicki, Liturgiczna formacja, s. 433; W. Danielski, J. J. Ko-
peć, Liturgia szkołą duchowej formacji chrześcijańskiej, „Liturgia Sacra” 
1(1995), nr 1-2, s. 25.

31 M. Krzywicki, Kościelny wymiar modlitwy, „Ateneum Kapłańskie” 
88(1966), nr 521, s. 67-68; A. Derdziuk, Formacja do modlitwy, „Homo 
Dei” 63(1993), nr 4, s. 32-34; zob. J. Przybyłowski, E. Robek, Modlitwa 
w doświadczeniu Kościoła, Ząbki 2004, s. 65-66.
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kursy duchowości czy szkoły modlitwy. Walorem małych grup 
jest także roztropne dowartościowanie w liturgii i modlitwie 
strony emocjonalnej oraz chrześcijańskiego doświadczenia32.

Młodzież ma okazję spotkać w małej grupie ludzi, którzy gor-
liwie przygotowują się i korzystają z sakramentów, zwłaszcza 
z sakramentu pokuty i pojednania oraz z Eucharystii. Może także 
praktykować modlitwę, która jest znaczącym elementem wielu 
małych grup i wspólnot. Świadectwo osób, które z wiarą i zaufa-
niem powierzają Bogu swoje życie, prowadząc z Nim codzienny 
dialog, korzystając z łaski sakramentów stanowi istotne wsparcie 
na drodze wiary młodego człowieka. Uczy go także gorliwości 
i głębszego udziału w praktykach religijnych, które są wyrazem 
przyjętej wiary i odpowiedzią człowieka na miłość Boga.

Podsumowanie

Ewangelizacja będąca głoszeniem ludziom Jezusa Chrystu-
sa i Jego nauki jako Dobrej Nowiny (Dz 5, 42; 11, 20), znajdu-
je swoją szczególną skuteczność w małej grupie religijnej. 
Stwarza ona bowiem sprzyjające warunki do zwiastowania 
orędzia chrześcijańskiego wszystkim ludziom, a zwłaszcza 
współczesnej młodzieży. Chrystus przepowiadał Dobrą Nowi-
nę o zbawieniu gromadzącym się tłumom, ale także osobno 
objaśniał swoim uczniom tajemnice swojego orędzia i właśnie 
w małej grupie formował ich do przyszłej misji głoszenia 
Ewangelii po całej ziemi. Jest to ważna wskazówka dla podej-
mowanej dziś ewangelizacji.

Mała grupa religijna stanowi odpowiednie środowisko do 
kształtowania dojrzałej wiary młodego człowieka, opartej na 

32 M. Fiałkowski, Stosunek Kościoła do świata, s. 269-270. 
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osobistym wyborze Chrystusa, z wszystkimi konsekwencjami 
jakie niesie takie spotkanie i wybór. Bliskość osób, które pod-
chodzą do wiary w sposób odpowiedzialny i autentyczny 
sprzyja i mobilizuje do wierności Chrystusowi. Takie środowi-
sko jest również oparciem w sytuacjach wątpliwości czy kry-
zysu wiary, ponadto umożliwia także pogłębianie prawd wia-
ry, którymi każdy chrześcijanin winien żyć na co dzień 
i dostarcza argumentów do jej obrony.

Działalność małych grup religijnych prowadzi także do od-
krycia przez młodzież ich powołania w Kościele i świecie. 
Mogą one stawać się szkołami apostolstwa dla katolików 
świeckich, wskazując właściwe im pola świadectwa i działal-
ności. Ma to szczególne znaczenie wobec obserwowanej 
w Polsce bierności katolików świeckich nie tylko w życiu Ko-
ścioła, zwłaszcza na poziomie parafii, ale także w życiu pu-
blicznym, które stanowi dla nich właściwe pole apostolstwa.

Duże znaczenie odgrywa także mała grupa religijna w przy-
gotowaniu i przeżywaniu przez młodzież sakramentów oraz 
w formacji do modlitwy. Świadectwa osób, które modlą się 
i konsekwentnie przystępują do sakramentu pokuty i Euchary-
stii, połączone z katechezą liturgiczną trudno przecenić. Mło-
dy człowiek może doświadczyć wspólnoty osób, która trosz-
czy się o swój rozwój duchowy, korzysta ze środków, które 
Chrystus zostawił Kościołowi oraz prowadzi intensywny dia-
log z Bogiem, oddając Mu należną chwałę i cześć. 

Duży potencjał drzemiący w małych grupach religijnych, 
także w wymiarze ich działań ewangelizacyjnych, trzeba do-
brze wykorzystać. Są one szczególnie sprzyjającym środowi-
skiem ewangelizacji młodzieży. Ważne jest, aby wypełniały 
swoją funkcję w łączności z Kościołem, uczestnicząc w pełni 
w jego życiu, karmiąc się jego nauką i trwając przy swoich pa-
sterzach (EN 58). Tylko wtedy młodzi członkowie małych 
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grup będą mogli w swoich środowiskach ewangelizować in-
nych. Benedykt XVI przestrzegał młodzież zgromadzoną na 
Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie, że pójście za 
Chrystusem samemu, „na własną rękę” lub życie wiarą we-
dług dominującej w społeczeństwie mentalności indywiduali-
stycznej, grozi tym, że nigdy nie spotka się Jezusa Chrystusa, 
lub że będzie się podążać za fałszywym Jego obrazem33. 

Słowa kluczowe: małe grupy religijne, duszpasterstwo mło-
dzieżowe, wspólnota, ewangelizacja

Small group of religious environmental youth evangelization

The article is an attempt to show small religious groups as 
an environment particularly favorable to the evangelization of 
youth. The structure of a small group, and the relationships 
that exist with it, makes it possible for it to become a school of 
faith and Christian witness. Additionally, a small group can be 
used as an introduction to the liturgy as well as a school of ge-
nuine prayer. Another dimension of the activities of small reli-
gious groups, which makes it an environment of evangelizing 
youth, is its focus on the apostolate. It is, therefore, in a small 
group that a young person can discover his or her calling in the 
Church and the world.

Keywords: small religious groups, youth ministry, 
fellowship, evangelisation

33 Benedykt XVI, Nie zatrzymujcie Chrystusa dla siebie! Przekazujcie in-
nym radość waszej wiary! Homilia podczas Mszy św. na lotnisku Cuatro Vien-
tos w Madrycie. 21.08.2011 r., „Wiadomości KAI” 28.08.2011, nr 34, s. 18-19. 


