Pomoc w przygotowaniu się do skrutinium
Skrutinium jest czasem przypatrzenia się w prawdzie i podsumowania
pewnego etapu drogi. Mamy zobaczyć owoce, podziękować za nie Bogu,
a na podstawie tego w czym niedomagamy, zbudować strategie na
następne kroki formacyjne. W praktyce skrutinium realizujemy poprzez
spotkaniu z animatorem – rozmowę, które obejmuje kilka punktów
opisanych poniżej. To spotkanie musi być poprzedzić przygotowanie –
modlitewna refleksja nad tematami, których dotyczy skrutinium.
1. Relacja z Panem Bogiem
Nasz wysiłek formacyjny i nasze bycie we wspólnocie ma sens, jeżeli
przekłada się na naszą relacje do Jezusa. Na ile przybliżyłem się do
Niego? Jak zmienił się mój obraz Boga?
2. Owoce kroczenia drogą formacji
Skrutinium to czas zbierania owoców. Jakie są owoce tego czasu? Co
zmieniło się od czasu ostatniego skrutinium? Nie jest ważne, aby
określać co jest wynikiem „formacji” a co „życia”, ponieważ formacja
= życie.
3. Elementy formacji
Każdy z elementów należy rozpatrywać na dwóch poziomach: 1)
mojego przekonania do danego elementu, 2) jak ten element
funkcjonuje w moim życiu.
Przy niektórych elementach dodano pomocnicze pytania – nie należy
się do nich ograniczać.
a. Praca z katechezą (5 punktów pracy z katechezą)
b. Modlitwa osobista i wspólnotowa
c. Życie sakramentalne (w tym spowiedź i codzienny rachunek
sumienia)

d. Pustynia (Jaki jest mój sposób organizowania dłuższego
czasu dla Boga? Jak wygląda wierność w realizacji?)
e. Grupa dzielenia, troska o braci (Co robię dla innych? Czy się
za nich modlę?)
f. Asceza (post i jałmużna) (Jaki jest mój sposób ascezy? Jak
go realizuję?)
g. Kierownictwo duchowe (Czy na tym etapie nie przyniosłoby
mi to dobrych owoców? Czy nie zaniedbałem szukania
stałego spowiednika? Jak wygląda realizacja?)
h. Uczestnictwo w życiu Kościoła (Co mogę dać wspólnocie
Kościoła? Czy się o nią troszczę i staram się zrozumieć? Czy
staram się przekonać do elementów tradycji Kościoła, np.
nabożeństw?)
i. Uczenie się umiejętności w relacji mistrz - uczeń (Czy mam
wybraną umiejętność, której chciałbym się nauczyć/uczę się?
Jak jest realizowana ta nauka?)
4. Ewangelizacja indywidualna
Z naszej relacji do Jezusa i z przekonania, że chrześcijaństwo
naprawdę prowadzi szczęścia(!), powinno wynikać chęć dzielenia
się tym darem. Na ile więc jestem przekonany do mówienia o swojej
wierze i zapraszania innych na drogę z Jezusem (także na drogę
formacji).
5. Co dalej?
Czy chce iść dalej? Co można zmienić, aby owoce formacji były
większe?

