Jesteś Animatorem!
To wielka łaska dla Ciebie - wykorzystaj swój potencjał, talenty i słuchaj Ducha Świętego.
Bóg sam nauczy Cię najlepiej jak być dobrym animatorem. Bo On sam Cię powołał więc
będzie Cię wspomagał. Właśnie Ty jesteś Mu potrzebny. Tylko daj się poprowadzić! Nie
trać z Nim kontaktu - módl się. Proś też o pomoc świętego Patrona Waszej Grupki.
„Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich
dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. (Rz 8,28)
Z doświadczenia “starych” animatorów wiemy, że podejmując posługę i robiąc to dla Bożej
chwały, otrzymujemy dużo więcej niż dajemy.
“Nic nie stracisz z tego, co ofiarowałeś ze względu na Pana. We
właściwym czasie odda ci On wielokrotnie”. (św. Marek Eremita)

DEKALOG ANIMATORA
1. Módl się do Boga Ojca, aby przez Jezusa Chrystusa napełnił Cię
Duchem Świętym Ef 5,18-19
2. Bądź autentycznym świadkiem Ewangelii: ludzie wierzą słowom, kiedy
są potwierdzone życiem Rz 1,16-17;1J 1,1-3
3. Módl się codziennie za każdego członka grupki Jk 5,14-16
4. Odezwij się w ciągu tygodnia. Jeden telefon lub jedno spotkanie
stwarzają miłą atmosferę. Hbr 13,1-3
5. Zrób się sługą swoich braci i ucz ich uczyć innych. 2Tm 2,2
6. Módl się o owoce spotkania Twojej grupki. Ga 5,22-23
7. Bądź gotowy do dawania świadectwa w swojej grupce. 2Tm 1,8-9
8. Stwarzaj klimat przyjaźni i radości podczas spotkania grupki. Ef 4,29-32
9. Nie przyjmuj postawy nauczyciela (władcy), ale bądź sługą. Rz 12,3-5
10. Zgłębiaj w każdym sercu zapał do ewangelizacji. 1Kor 9,16

Cele komórki:
Wzrastać w bliskości z Panem Wzrastać w miłości wzajemnej  Dzielić się Jezusem
z innymi Wypełniać misję w Mistycznym Ciele Kościoła Dawać i otrzymywać wsparcie
Formować nowych liderówPogłębiać własną tożsamość wiary 
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1. O posłudze Animatora w Wodzie Życia – gdzie
szukać informacji?
Posługa animatora jest jedną z najważniejszych we wspólnocie. To Ty
przyjmujesz do grupki nowe osoby, odpowiadasz za jej spotkania, dzielisz
się radością wiary, zachęcasz, wspierasz. Jesteś „wizytówką” naszej
wspólnoty – człowiekiem, który „wie o co chodzi”. To bardzo ważne. Przede
wszystkim zachęcamy Cię do zapamiętania siedmiu celów istnienia Twojej
komórki. Warto przygotowując się do spotkań, na przykład z Twoim
zastępcą, rozmawiać o tych celach i zastanawiać się czy staramy się je
wypełniać.

Bardzo wiele informacji dotyczących Twojej posługi znajdziesz na naszej
stronie internetowej http://www.wodazycia.pl Koniecznie zarejestruj się na
stronie internetowej Wody Życia wypełniając zamieszczony na tej stronie
formularz rejestracyjny. Uzyskasz pełny dostęp do cennych informacji m.in.
nagrań archiwalnych konferencji i homilii. Rejestracja jest także konieczna do
ściągnięcia pliku z konferencją na spotkanie domowe. Na stronie
zamieszczone są także szczegółowe informacje o Twojej posłudze:

O posłudze Animatora
O sensie istnienia i celach grupki
O spotkaniach domowych

Zakładka: Przymierze -> Animatorzy
Życie Wspólnoty -> Nasze Spotkania ->
Grupka Komórka
Życie Wspólnoty -> Nasze Spotkania ->
Spotkanie Domowe

Aby skutecznie posługiwać warto wiedzieć więcej o samej wspólnocie Woda
Życia. Skąd się wzięliśmy? Na czym polegają spotkania? Jaki jest cel wspólnoty?
Przede wszystkim musisz wiedzieć o ewangelizacji, żeby inspirować swoją
grupkę w Duchu Wspólnoty, a co jest bardzo ciekawe. Poczytaj Tu:
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O kerygmacie – podstawowa sprawa
w każdej sytuacji ewangelizacyjnej
O OIKOS i jakie to ma znaczenie dla
każdego członka naszej wspólnoty
O etapach ewangelizacji IKOS według
systemu BOMBY obecnie SIECI
O ewangelizacji i jak ewangelizujemy
w Wodzie Życia

Życie Wspólnoty->Ewangelizacja -> Treść
kerygmatu
Życie Wspólnoty->Ewangelizacja Twoje
OIKOS
Życie Wspólnoty->Ewangelizacja ->
Strategia bomba
Życie Wspólnoty->Ewangelizacja

Potrzebna jest także pewna podstawowa wiedza o wspólnocie. Skąd
pochodzimy? Kim jest nasz Pasterz? Jaka jest struktura wspólnoty? Na
czym polegają spotkania?

O spotkaniach wspólnoty

Życie Wspólnoty->Ewangelizacja -> Nasze
spotkania

O wspólnocie w pigułce

Życie Wspólnoty->Kim jesteśmy -> Kilka
słów

O naszym Pasterzu – ks. Romanie

Życie Wspólnoty->Kim jesteśmy -> Nasz
duszpasterz

O tym po co być we wspólnocie

Życie Wspólnoty->Kim jesteśmy -> Po co
wspólnota

Jak widzisz na naszej stronie jest sporo ważnych informacji.
Z pewnością moglibyśmy wymieniać kolejne ważne punty. Dlatego
zachęcamy Cię do zapoznania się ze stroną. Ważną sprawą jest Twój
dostęp do materiałów formacyjnych Są to między innymi:
Nagrania konferencji
i rekolekcji wspólnoty

ze

spotkań

Śpiewnik, teksty modlitw, podręcznik
lidera

Nagrania-audio

Pliki do pobrania
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Z wszelkimi pytaniami czy trudnościami dotyczącymi rejestracji na stronie
internetowej www.wodazycia.pl prosimy zwracać się pod adresem
media.wodazycia@gmail.com

2. Opiekunki Animatorów i Moderatorzy, czyli nie
jesteś sam
Gdybyś miał wątpliwości co, jak i kiedy zrobić albo pojawi się w grupce
problem, z którym nie możesz sobie poradzić, możesz zwrócić się o pomoc
do Twojej Opiekunki. Jeśli nie wiesz kto jest Twoją Opiekunką to zajrzyj do
listy Opiekunek, dostępnej w zakładce dla animatorów na naszej stronie (link
wyżej). Jeśli nie masz Opiekunki, zgłoś to do Moderacji (mailowo na
kontakt.wodazycia@gmai.com ). Obecnie za Opiekunki odpowiadają Ania
Majda i Kasia Retz.
Czasem warto zwrócić się do moderatorów. Poniżej podajemy wiele
przykładów takich sytuacji. Kontakt do poszczególnych osób znajdziesz na
stronie wspólnoty: Kontakt -> Odpowiedzialni

Tu wpisz dane kontaktowe do swojej Opiekunki

3. Baza danych osobowych
W bazie chcemy mieć bieżące informacje o Twojej grupce. Zadbaj o to.
 Nie dodawaj sam nowych osób (robią to administratorzy).
 Nie usuwaj sam osób, które odchodzą z grupki, tylko zgłoś w bazie
“sugestie do usunięcia”). Uzasadnienie - osoba ta musi tez zostać
usunięta z list WZ
 Możesz i powinieneś sam edytować dane o osobach, uzupełniać je i
dbać o to by były aktualne.
Za zmiany w bazie odpowiada Justyna Domeradzka (także nadawanie i zmiana
haseł animatorów) i Ewa Janiszewska (wprowadzanie nowych osób do bazy).
Adres bazy: http://wzbaza.wodazycia.waw.pl/
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4. Nowa osoba w grupce

Prosimy Cię o zgłaszanie zapotrzebowania na nowe osoby w grupce.
Możesz to uczynić pisząc do Ewy Janiszewskiej. Ona także wyśle Ci
informację z prośbą o kontakt z nową osobą. KONIECZNIE zadzwoń do
tej osoby odpowiednio wcześniej, żeby nie denerwowała się, że nikt się nią
nie zainteresował. Moment wejścia do wspólnoty jest bardzo ważny, w
wielu osobach rozgrywa się walka. Twoja postawa może być (i często jest)
decydującym czynnikiem na korzyść lub niekorzyść...
Spotkaj się z nową osobą, pogadaj, poznaj ją. Zainteresuj się nią i chciej
poznać :) Stwórz jej możliwość żeby poznała wspólnotę Woda Życia i
znalazła swoje miejsce we wspólnocie. Opowiedz o swoim doświadczeniu
wspólnoty - daj pozytywne świadectwo. Módl się za nową osobę.
 jeśli nowej osoby nie ma w bazie - zgłoś do Ewy Janiszewskiej
(pierwszekroki.wodazycia@gmail.com) prośbę o jej dopisanie z
informacją skąd nowa osoba jest (po Kursie Alfa, z I kroków, z Twojego
OIKOS , itd).
 dodaj do Listy mailowej i wodociągu, wysyłając maila do Arka Męcla
lub pod adres media.wodazycia@gmail.com .
 Po jakimś czasie, gdy zaobserwujesz jej talenty - zachęć ją do
zaangażowania się w którąś diakonię. Ich listę znajdziesz na stronie WZ.
 Zachęć ją do wyjazdu na rekolekcje wspólnotowe! Pojedźcie na nie w
kilka osób z grupki. Ważne informacje o rekolekcjach znajdziesz na
stronie internetowej w zakładce Życie Wspólnoty -> Rekolekcje
Mamywspólnotowe
dwie listy mailingowe - Listę ogólną i Wodociąg. Lista ogólna jest listą
podstawową i jest w zasadzie głównym i kanałem informacyjnym we
Wspólnocie. Wodociąg jest narzędziem umożliwiającym kontaktowanie się
celu wspólnego
spędzenia
wolnego
czasu. Istnieje też lista Przymierza.
5. wListy
mailingowe
Wody
Życia
Każdy członek Przymierza powinien być na nią zapisany!
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 każda osoba w WŻ powinna być na Liście ogólnej WŻ. Zadbaj o to
w Twojej grupce.
 adres mailowy podawany na Listę oraz ten w bazie powinny być
tożsame.
 aby dopisać nowe osoby do listy WZ wyślij maila do Arka Męcla z
prośbą o dopisanie tej osoby do listy WŻ i Wodociągu
 osoba może wypisać się sama (tj. anulować subskrypcję tej grupy)
wysyłając e-maila na wodazycia-I+unsubscribe@googlegroups.com.

6. Diakonie, czyli kuźnia talentów
Umiesz i lubisz śpiewać, tańczyć, uczyć, modlić się, pomagać...? Widzisz
jakiś talent u kogoś w Twojej grupce? Znajdź dla siebie i osób w Twojej
grupce miejsce wzrostu przez służbę Każda diakonia to grupa osób
posługująca we wspólnocie przy pomocy konkretnych darów Ducha
Świętego, czyli charyzmatów np. poprzez śpiew, służbę liturgiczną, uczynki
miłosierdzia, prowadzenie „Pierwszych kroków" itd. Służba podejmowana w
ramach Wody Życia i dla jej budowania.
Informacje na stronie internetowej w zakładce: Życie wspólnoty -> Diakonie

7. Ważne pytania i odpowiedzi
Kto odpowiada we wspólnocie za animatorów?
Ania Majda i Kasia Retz

Co zrobić, jeśli chcę przyjąć do grupki nową osobę?
Zgłoś się do Ewy Janiszewskiej i czekaj na odpowiedź. Pamiętaj, że
przydzielamy do grupek na podstawie wieku i zgodnie z kolejnością zgłoszeń
animatorów. Nie stawiaj zbyt wygórowanych oczekiwań, ale bądź otwarty.
Gdy otrzymasz informację o przydziale koniecznie potwierdź później
przyjęcie nowej osoby u Ewy Janiszewskiej.
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Co w przypadku, jeśli ktoś w mojej grupce chce przejść do innej
grupki?
Taka zmiana nie może dokonać się z “kaprysu” danej osoby. Musi istnieć
ważny powód i takie oczywiście się zdarzają. Należy się wtedy zgłosić do Ani
Majdy, albo bezpośrednio do Księdza Romana.

Co zrobić, gdy nie umiem poradzić sobie z zachowaniami osoby
w grupce?
We wspólnocie są osoby służące radą i doświadczeniem w zakresie
psychologii i nie tylko. W takiej sytuacji zgłoś się do Agaty Rakowskiej, która
pokieruje Cię dalej.

Co zrobić w przypadku, gdy grupka ma się podzielić?
Należy przygotować listę grupki z proponowanym podziałem oraz razem z
proponowanym nowym animatorem przyjść do Księdza Romana w celu
uzgodnienia szczegółów. Nie zwlekaj, gdy Twoja grupka jest zbyt duża.
Wkrótce może Ci grozić sytuacja, gdy osoby przestaną się pojawiać i staną
się “satelitami”. Pączkowanie jest celem grupki. Integracja nie może go
przesłonić. Raz w roku zarządzane jest we wspólnocie odgórne dzielenie
grupek, które są zbyt duże. Bądź na to przygotowany.

Co zrobić, gdy nie mogę znaleźć dogodnego terminu na spotkanie
domowe?
Spotkanie MUSI się odbyć. To bardzo ważne. Bardzo rzadko udaje się
zadowolić wszystkich jednym terminem. Dlatego dobrze jest z góry ustalić
sobie pewien dzień miesiąca, w którym będą spotkania. W ten sposób
członkowie grupki będą mogli uwzględnić je przy układaniu kalendarza.
Trudność z ustalaniem terminów spotkań to jeden z powodów, dla których
grupki powinny się dzielić po przekroczeniu pewnej liczby członków.
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Co zrobić, gdy nie mogę być na spotkaniu wtorkowym
wspólnoty?
KONIECZNIE powiadom o tym grupkę, aby spotkanie się odbyło.
Wyznacz osobę, która poprowadzi spotkanie. Nie zaniedbuj
wspólnych spotkań. Twoja nieobecność świadczy (z wyłączeniem
obiektywnych powodów: wyjazd służbowy, choroba, wyjątkowa
sytuacja rodzinna) o tym jakie są Twoje priorytety. Nauka do
egzaminu, ciekawe rekolekcje w innej parafii, czy zmęczenie nie
mogą być powodem zaniedbywania spotkań. Podobnie ze
spotkaniami Przymierza o 19.00 i w soboty.

Kiedy uznać, że osoba nie przychodząca na spotkania
odeszła ze Wspólnoty?
Tak naprawdę przy każdej nieobecności powinieneś wiedzieć co się
stało z osobą nieobecną. Jako, że komórka tworzy więzy przyjaźni
jest to naturalne i nie ogranicza wolności tej osoby. Zgłoszenie osoby
do usunięcia z bazy może się dokonać po 3 miesiącach nieobecności
(z nieznanych powodów), lub na prośbę samej osoby.

Co zrobić jeśli zagubiłem hasło do bazy lub do strony
internetowej?
Napisz do Justyny Domeradzkiej (w przypadku bazy) lub do Arka
Męcla (w przypadku strony lub list mailowych).

Co w przypadku, gdy już nie mogę już być animatorem?
Na pewno nie można zostawić tej posługi z dnia na dzień. Nawet
jeśli masz zastępcę, to zgłoszenie zmiany trzeba dokonać
przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem tak, by był czas na
wprowadzenie nowego animatora w grupkę (lub znalezienie
nowego).
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