
 

Pytania do kontemplacji 

Gratulacje! Zakończyłeś/las swoją podroż na Drodze Św. Jakuba (Camino de Santiago). Ciesz się tą chwilą i świętuj! 
Kiedy będziesz gotowy/wa, poświęć trochę czasu, by odetchnąć i zastanowić się nad odbytą pielgrzymką. Odpowiedzi 
na poniższe pytania mogą Ci pomóc. Pytań możesz użyć do osobistych rozważań lub jako przykładu do rozmów z 
innymi o Twojej podroży. 

Ogólne przemyślenia o Camino 
• Napisz 3 rzeczy, które Ci się naprawdę spodobały w Camino. 
• Napisz 3 rzeczy, które Ci sie naprawdę nie spodobały w Camino. 
• Napisz 3 rzeczy, których nigdy nie zapomnisz ze swojej pielgrzymki. 

Przed i w trakcie 
• Jakie były twoje oczekiwania względem Camino? Jak te oczekiwania mają się do rzeczywistości? 
• Jakie były twoje obawy przed rozpoczęciem Camino? Czy okazały się słuszne i jak sobie z nimi poradziłeś/

łas? 

Rozważanie głębszych kwestii 
• Kiedy rozpoczynałeś/łas Camino, czy pojawiały się pytania dotyczące wiary, duchowości, pielgrzymowana 

lub celu? Czego sie nauczyłeś/łas? 
• Czy masz ochotę rozważyć tę kwestię głębiej po powrocie do domu? Jeśli tak, to co zrobisz by uzyskać 

odpowiedzi na postawione sobie pytania (np. poprzez książki do przeczytania, ludzi z którymi chciałbyś/łabyś 
porozmawiać). 

Zmiany 
• Czy coś skłoniło Cię do zmiany myślenia w wymienionych poniżej kwestiach? Jeśli tak, to w jaki sposób 

zmieniło się: 
o Twoje postrzeganie siebie samego? 
o Twoje postrzeganie innych kultur? 
o Twoje plany na przyszłość? 
o Twoje rozumienie Boga /duchowości? 

• W świetle tych przemyśleń, jakie zmiany chciałbyś/łabyś wprowadzić w odpowiedzi na Twoje Camino? 
• Do każdej zmiany przyporządkuj jedno lub dwa działania, które Cię do tej zmiany przybliża.  
• Kim są 3 osoby, którym chciałbyś//łabyś o tych zmianach powiedzieć? 

Łączność i Pamięć 
• kim myślałeś/łaś kiedy wędrowałeś/łaś ścieżkami Camino? Jeśli wciąż żyją, czy chcesz nawiązać z nimi 

kontakt? Sporządź notatkę, by to zrobić i wyznacz datę, kiedy chcesz ten zamiar zrealizować. 
• Jeżeli juz odeszli, czy jest coś co chciałbyś/łabyś zrobić, by pamiętać i/lub uczcić ich życie kiedy już wrócisz 

do domu? 

Pojednanie z Bogiem i Innymi 
• W jakich obszarach potrzebujesz poprosić o przebaczenie czy to Boga, członka rodziny, przyjaciela czy 

kolegi? 
• Co zrobisz, by uczynić pierwsze kroki w kierunku pojednania w tych relacjach? 

Wracając do Domu 
• W jakim sensie wyczekujesz powrotu do domu? 
• W jakim sensie obawiasz sie powrotu do domu? 


