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W spotkaniu prowadzonym przez o. Jerzego, „przy okrągłym stole” uczestniczyło 10 osób. Do grupy 
dołączyli trzej panowie. Witamy serdecznie! 
Po modlitwie, która jest stałym elementem spotkania ks. Jerzy przeprowadził krótką refleksję nt. 
„Samotność jako styl życia” (posłuchaj MP3), która stanowiła wprowadzenie do osobistych wypowiedzi 
na temat „Jak przeżywam swoją samotność”. 
 
 Pojawiły się również pytania pomocnicze:  
1. Czym jest dla mnie dzisiaj moja samotność? 
2. Wokół kogo albo czego koncentruję swoje życie? 
3. Radości i smutki przeżywanej samotności. 
 
Wnioski 
Uczestnicy spotkania przeżywają samotność na różnym poziomie: od bolesnej po samotność bronioną; 
każdy w bardzo specyficznych dla siebie sytuacjach osobistych lub rodzinnych. Podkreślana jest pewna 
trudność w uporządkowaniu emocji, wybaczeniu, uwolnieniu się od przykrych wspomnień. Pojawia się też 
samotność jako życiowa tragedia. Po stracie najdroższej osoby występuje tęsknota, bolesna pustka. Rozbite 
małżeństwo pociąga za sobą poczucie winy oraz wzmożoną odpowiedzialność za wychowanie dzieci  
i troskę o kształtowanie dobrych wzorców i autorytetu rodzica strzegącego wierności Bogu. Występuje też 
błogosławiona samotność przepełniona Bogiem i przeżywaniem Jego bliskości. Ta samotność, spotyka się 
 z niezrozumieniem ze strony krewnych i znajomych. 
Samotność trudna i bolesna nie jest pozbawiona pociech płynących z obdarowywania miłością członków 
swoich rodzin, a przede wszystkim z nadziei pokładanej w Bogu. Podkreślona została ważność Bożej 
obecności, Jego żywej Osoby w życiu każdego, dzięki któremu człowiek będąc sam, nie czuje się samotny.  
Jeden z uczestników spotkania zauważa, że odczuwanie samotności jest świadectwem koncentracji  
na własnych potrzebach i emocjach; jest świadectwem zamknięcia się na miłość do Boga. 
  
Sprawy organizacyjne 
Ks. Jerzy zaproponował, aby kolejne spotkania prowadzone były przez uczestników spotkania. Oczywiście, 
niezmiennie pod Ojca czynną opieką i aktywnym uczestnictwie. 
 
Kolejne spotkanie: 17 maja 2008 
 
Opisywane przeżycia związane z samotnością pozwoliły wyznaczyć temat kolejnego spotkania:  
Moje oczekiwania wobec WDS 
 
 Teczka: 
1. Diagnozowanie przeżyć – ks. Jerzy Gawlik, SVD 
2. Przemiana – metanoja – ks. Jerzy Gawlik, SVD 


