Grupa modlitewna U DOMINIKA – ramy funkcjonowania i zasady uczestnictwa
Laudare – benedicere – praedicare (Chwal – błogosław – głoś)
1. Grupa modlitewna U Dominika powstała we wrześniu 2015 roku i funkcjonuje jako element
duszpasterstwa przy Klasztorze dominikanów, na Służewie w Warszawie. (…)
2. Celem Grupy U Dominika jest tworzenie duchowej przestrzeni dla dojrzewania w wierze, nadziei i w miłości oraz przygotowanie do ewangelizacji. Uczestnicy spotkań dążą do tego przez
poznawanie słowa Bożego, udział w liturgii świętej i podejmowanie ustalonej formacji.
3. Wizję istnienia, rodzaj formacji i potrzeby Grupy U Dominika oraz zasady jej funkcjonowania i
formy pracy duszpasterskiej ustala duszpasterz Grupy we współpracy z liderem i animatorami
– po rozeznaniu i z uwzględnieniem pojawiąjących się w Grupie propozycji.
4. Członków Grupy U Dominika łączy więź duchowa, wynikająca ze wspólnej modlitwy, liturgii,
formacji i dzieł ewangelizacji. Uczestników zachęca się do indywidualnych spotkań i rozmów,
zwłaszcza z osobami nieśmiałymi, małomównymi, o niewielkim poczuciu własnej wartości,
będącymi na granicy depresji czy osobami z innymi dostrzegalnymi problemami i zranieniami.
Takie osoby mają prawo uczestniczyć w Grupie U Dominika.
5. Uczestnik Grupy U Dominika stara się brać udział w każdym (wtorkowym) spotkaniu modlitewnym Grupy. Przy zdarzających się nieobecnościach – ze względu na troskę o miłość wzajemną – lider, duszpasterz, bądź animator, powinni wiedzieć, dlaczego należący do Grupy nie
bierze udziału w jej regularnych spotkaniach.
6. Grupa modlitewna U Dominika posługuje modlitwą osłonową, wspiera diakonię muzyczną i
obsługuje stronę techniczną podczas pierwszo-czwartkowych Wieczorów wielbienia. W tygodniu, w którym jest Wieczór wielbienia, może nie być wtorkowego spotkania U Dominika.
Modlącym się w Grupie zaleca się też uczestniczenie we Mszy świętej z modlitwami o uzdrowienie (w trzecie niedziele miesiąca).
7. Uczestnik modlitewnych spotkań stara się każdego dnia modlić Słowem Bożym. Indywidualnie, w dowolnej formie, podejmuje codziennie modlitwę w intencji Grupy, lidera, animatorów i
jej duszpasterza.
8. Członkowie Grupy U Dominika podejmują formację, która ma służyć umacnianiu podstaw wiary. Starają się też przygotować do posługi modlitwą wstawienniczą. W ramach formacji, prowadzone są regularne katechezy tematyczne i uczestnikom modlitewnych spotkań są proponowane kursy, głównie prowadzone przez Zespół Mocni w Duchu z Łodzi.
9. Modlitewne spotkania Grupy U Dominika mają charakter otwarty. Ponadto każdy uczestnik
może zaprosić inne osoby – aby mogły czerpać dobra płynące ze wspólnej modlitwy, liturgii,
uwielbiania Pana Boga, dzielenia się Jego słowem i modlitwy za siebie nawzajem.
10. Zwyczajne dołączenie do Grupy modlitewnej, następuje po trzykrotnym uczestniczeniu w spotkaniu modlitewnym, przez akceptację zasad i ram funkcjonowania Grupy, przez wyrażenie takiej woli wobec lidera, animatora lub duszpasterza i podanie im swojego adresu mailowego.
Do Grupy U Dominika mogą należeć również osoby, które z powodu trwałej przeszkody, nie
przyjmują sakramentów świętych.
11. Lider i animatorzy Grupy U Dominika są współpracownikami duszpasterza Grupy. Realizują
zadania przez niego powierzone i według rozeznania, proponują formy pracy, które najlepiej
odpowiadają na pragnienia uczestników spotkań. Wobec uczestników pełnią rolę służebną,
nie zarządczą. Oczekuje się od nich dużej empatii, zwłaszcza wobec nowych osób, pojawiających się w modlitewnych spotkaniach.

12. Funkcje lidera i animatora są rotacyjne i czasowe; mogą trwać maksymalnie trzy lata. Po ich
upływie, ustępującym z funkcji lidera i animatora można powierzyć te funkcje ponownie, ale
nie po raz trzeci. Osoby na powyższe funkcje kwalifikuje i po konsultacjach z członkami Grupy,
zatwierdza duszpasterz Grupy modlitewnej. Lider i animator może zrezygnować z pełnionej
funkcji, najlepiej po przedstawieniu duszpasterzowi motywacji takiej decyzji.
13. Baza adresów mailowych jest dostępna dla uczestników spotkań Grupy U Dominika. Do
przekazu informacji pisemnych w Grupie służy korespondencja mailowa. SMS-y oraz aplikacje:
Messenger, Facebook, Twitter i inne, mogą służyć do kontaktów indywidualnych, ale przekazywane przez nie treści, nie wnoszą nowych informacji i nie stanowią forum Grupy modlitewnej U Dominika.
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