NASZE CREDO „Credo dla grup modlitewnych odnowy w Duchu Świętym
Nasza misja.
Odczytujemy, że misją do której Chrystus nas wzywa jest: Ewangelizacja; Posługa przez
modlitwę wstawienniczą; Aktywna obecność w życiu parafii; Apostolska obecność w świecie
w taki sposób, by oddziaływać na dzisiejsze oblicze życia politycznego, społecznego,
kulturalnego, zawodowego, rodzinnego, przybliżając w tych środowiskach realizację
Królestwa Bożego i przygotowując tym samym grunt pod zasiew Słowa Bożego.
Wypełnimy to posłannictwo jedynie wtedy, kiedy nasze życie będzie nabierało mocy
świadectwa, kiedy będzie stawało się "żywym obrazem" Ewangelii. W wypełnianiu określonej
misji musimy być otwarci na charyzmaty, które złożył w nas Bóg tak, by one stawały się
źródłem błogosławieństwa dla wielu, a nie były zamknięte w posłudze podejmowanej jedynie
w grupie, czy wąskim gronie przyjaciół.

Pragniemy:
1. Codziennie podejmować:
a)modlitwę dziękczynną i wielbiącą jako odpowiedź na Boga obecnego w naszym życiu;
b)rachunek sumienia;
c)lekture Słowa Bożego w formie refleksji, medytacji (jeśli nie ma innych wskazań,
np.spowiednika) według kalendarza liturgicznego ,
d)przynajmniej dwie z wymienionych form modlitwy ( Różaniec, Koronka do Bozego
Milosierdzia, jedna z godzin Brewiarza,)
e)podejmowac starania aby Eucharystia towazyszyla nam w dniu powszednim,
2. Podejmować rozeznanie przed ważniejszymi decyzjami życiowymi (np. zmiana pracy,
podjęcie bądź rezygnacja z jakiegoś zaangażowania itp.), w sytuacji odczytywanych
natchnień Bożych i znaków czasu.
3. Troszczyć się o żywą pobożność do Ducha Świętego, Bozego Milosierdzia i Maryi.
4. Podjąć konkretnie określoną formę zaangażowania apostolskiego, które byłoby przejawem
ewangelizacji (realizowanej indywidualnie, albo przez włączenie się w konkretną formę
działalności apostolskiej Kościoła, własnej wspólnoty...) bądź przejawem aktywności
zmierzającej do przemiany życia w dzisiejszym świecie tak, by kształtowało się ono bardziej
według wartości ewangelicznych (przemiana w życiu społecznym, politycznym,
zawodowym).

5. Troszczyć się o to, by praca, życie rodzinne lub inne formy służby bliźniemu stawały się
drogą ku Bogu i miejscem zjednoczenia z Nim.
6. Podjąć aktywna formę dzialania w grupie-wspolnocie (w grupie modlitewnej, w grupie
dzielenia,diakoni).
7. Troszczyć się czesto o pełny udział w Eucharystii i o adorację Najświętszego Sakramentu
8. Troszczyć się o uczestnictwo w Sakramencie Pokuty i Pojednania co miesiąc oraz, o ile to
możliwe, o kierownictwo duchowe.
9. Poznawać nauczanie obecnego Papieża i Swietego Jana Pawla II.
10. Dbać o udział w rekolekcjach zamkniętych (Ignacjanskich) przynajmniej raz na dwa lata.
Nasze credo podejmują członkowie grup Odnowy w swojej grupie po 1 rocznej formacji.
Przewiduje się możliwość podjęcia zobowiązań obejmujących wszystkie punkty lub tylko
wybrane. Nasze Credo przeżywamy jako ideał, ku któremu chcemy zmierzać, niż prawo,
które jesteśmy w stanie wypełnić.

