
PIT 13/8
Personalny Indykator Tożsamości nr 13/8

Pouczenia:

• Pouczenie  co  do  nazwy  formularza:  „Personalny”  znaczy,  że 
chodzi  wyłącznie  o  twoją  osobę,  czyli  personę;  „Indykator”  to 
wskaźnik lub miara;  w  „tożsamości” chodzi o twoją duchowość, o 
twoje chrześcijańskie życie, czyli o twoją  tożsamość w Chrystusie; 
„13/8” to Rz 13:8, gdzie czytamy: Nie bądźcie nikomu nic winni — 
poza  wzajemną  miłością.  Kto  kocha  bliźniego,  wypełnił  Prawo. 
Nazwa  Personalny  Indykator  Tożsamości brzmi  nieco  sztucznie, 
chodzi jednak o to, by znanym nam PIT-om, nadać jeszcze bardziej  
osobisty wymiar.

• Na  punkty  PIT-u wybrano  (z  jednym uzasadnionym wyjątkiem, 
tzn. Rz 13:7) te fragmenty biblijne, w których pojawia się greckie 
słowo ofeilema, czyli: dług, wina, grzech.

• Tam, gdzie pytanie domaga się oceny w stopniach, np.: „W jakim 
stopniu...”  lub  „Na  ile...”,  należy  kierować  się  szkolną  skalą  6-
stopniową, przy której 1 to stopień najgorszy, 6 — najlepszy.

• Wypełnienie  niniejszego  PIT-u  nie  jest  konieczne,  choć  jego 
wypełnienie może pomóc w rozliczeniu z Bogiem mijającego roku, 
a jego zlekceważenie może być nawet niebezpieczne.

• Treść wypełnionego formularza należy przesłać Bogu (w modlitwie 
lub  serii  modlitw),  a  sam  wypełniony  formularz  zachować  w 
miejscu przeznaczonym na dokumenty osobiste.

Dane osobiste (imię i nazwisko):

Rz 8:12-13: Wydatki osobiste
 W jakim stopniu w minionym roku moje życie przypominało życie 

Jezusa  opisane  w  Ewangeliach:  w  dziedzinie  troski  o  życie 
modlitewne,  kontakt  ze  Słowem  Bożym  i  byt  materialny? 
_____________

 Na  ile  często  przed  moimi  decyzjami,  postanowieniami, 
rozstrzygnięciami  stawiałem sobie  pytanie:  „Co  uczyniłby  Jezus, 
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gdyby  był  na  moim  miejscu”? 
_______________________________________

Inne fragmenty: Mt 6:33; 19-21; Rz 8:5-9, 14-17.
Rz 15:1: Dług wobec Wspónoty
 W jakim stopniu  byłem zaangażowany w budowanie  duchowego 

życia moich braci i sióstr we wspólnocie mojego Kościoła?_______
 Jak  oceniam  moją  aktywność,  jeśli  chodzi  o  obecność na 

spotkaniach  i  nabożeństwach,  odwiedzanie chorych  i 
potrzebujących,  dodawanie  otuchy  osobom  odstającym  od 
Wspólnoty? ___________

 W jakim stopniu modlitwa o członków Wspólnoty jest moją stałą, 
regularną, systematyczną praktyką? _________________________

 Na ile jestem tym, który daje (a nie bierze) i niesie (a nie oczekuje,  
że poniosą inni)? ________________________________________

Inne fragmenty: Ga 6:2; Hbr 10:24-25; Jk 1:27.
Rz 15:27: Dług wobec ubogich
 Na  ile  byłem  zainteresowany  i  zaangażowany  w  niesienie  ulgi 

osobom  znajdującym  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej  we 
wspólnocie mojego Kościoła lokalnego, naszego Kościoła w Polsce, 
osób nie należących do Kościoła, a żyjących w naszym otoczeniu? 
________

 Na ile brałem pod uwagę „pomoc bezgotówkową”, np.: zaproszenie 
na  obiad,  podzielenie  się  plonami  z  ogrodu,  zaprawami,  ciepłą 
odzieżą  przez  siebie  zrobioną  na  drutach,  nieodpłatnymi 
korepetycjami,  przypilnowaniem  gospodarstwa  domowego  osób 
czynnych zawodowo tak, aby im umożliwić wsparcie mojej osoby,  
itd.? _____

 Na ile tworzyłem lub wspierałem inicjatywy naszej Wspólnoty na 
rzecz  ubogich,  niepełnosprawnych,  osieroconych  w  sposób 
rzeczywisty  lub  społeczny? 
_____________________________________

Inne fragmenty: Mt 5:44-48; 1J 3:16.
1 Kor 9,11: Dług wobec sług ewangelii
 Na ile w planowanie moich wydatków wkalkulowywałem potrzeby 

osobiste i  służbowe duszpasterzy,  kaznodziejów, misjonarzy — w 
naszej Wspólnocie i poza nią? ______________________________
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 W jakim stopniu odczuwam ofiarowanie jako przyjemność? ______
 W jakim stopniu jestem płatnikiem dziesięciny? ________________
Inne fragmenty: Pwt 15:7-11; Ma 3:9-12.
1 Kor 7:3: Dług wobec współmałżonka (dla małżeństw)
 W  jakim  stopniu  tworzyłem  w  naszym  małżeństwie  atmosferę 

miłości  i  troski,  np.:  poprzez  mówienie:  „kocham  cię”,  poprzez 
pomoc  z  zmywaniu  naczyń,  poprzez  wyrażenie  wdzięczności  za 
podjęcie  dodatkowej  pracy na  rzecz  rodziny,  poprzez  szczególny 
prezent na urodziny lub imieniny, poprzez ograniczenie wpadania w 
nerwy  lub  zrzędzenia,  itp.? 
_________________________________________

 Na ile cechowała mnie pokorna postawa dawania współmałżonkowi 
kolejnej szansy? _________________________________________

Powinienem mojego współmałżonka przeprosić za:

Inne fragmenty: Ef 5:28; 1Ptr 3:1-7.
2 Kor 12:14: Dług wobec dzieci
 Na ile byłem zaangażowany w zainteresowania, radości, zwycięstwa 

i porażki moich dzieci, a nie zatroskany tylko o ich byt materialny? 
___________________________________________________

 Na ile regularnie modlę się o dzieci? _________________________
Jak powinienem zatroszczyć się o dzieci w najbliższym roku?

Inne fragmenty: Ps 127.
Hbr 5:12: Dług wobec Królestwa Bożego
 Na ile regularnie składałem świadectwo o Jezusie Chrystusie? ____
 W jakim stopniu byłem dla innych nauczycielem poprzez bezsłowny 

przykład  oraz  poprzez  zainicjowane  przeze  mnie  rozmowy  na 
tematy  biblijne  lub  tzw.  „dzielenie  się”  moim  duchowym 
bogactwem? __

 Na ile duchowa była treść moich odwiedzin w minionym roku? ___



str. 4 PIT 13/8

Inne fragmenty: Ef 4:11-12.
Rz 13,7: Dług wobec instytucji obywatelskich
 Świadom,  że  jako  obywatel  Królestwa  Bożego,  otrzymałem 

przywilej  bycia  cesarzem,  tzn.  tworzenia  rzeczywistości  prawnej, 
politycznej, społecznej i kulturalnej, w minionym roku czyniłem to 
rzetelnie zgodnie z wolą Bożą (tym razem w okienku wstaw haczyk:  
,   lub  zostaw  je  puste).  Uwagi: 
__________________________________

 Na ile często modlę się o wszelkie instytucje państwowe i jestem 
zaangażowany w dobrobyt mojej ziemskiej ojczyzny? ___________

 Moje postanowienie w tej dziedzinie na najbliższy rok:

Inne fragmenty: 1 Tm 2:1-4.
Rz 13:8: Nikomu nic winni nie bądźcie...
 Ilość punktów zdobytych w niniejszym PIT-cie i sumaryczna ocena 

roku: 

Ilość punktów:                               Ocena: 

Mt 6:12: Prośba o pomysł na spłatę moich zobowiązań lub o 
umorzenie następujących długów niemożliwych do spłacenia:

Pomysły na pomoc w spłacie zadłużenia zadłużonym wobec mnie 
lub skreślenie długów niemożliwych do uregulowania przez 
następujące osoby zadłużone:

Inne fragmenty: Mk 11:25.
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Prawdziwość powyższyhc informacji potwierdzam podpisem:

Data: Podpis:                                              .

Moje zobowiązania na rok najbliższy

Jeśli  w  trakcie  wypełniania  tego  PIT-u  zauważyłeś  coś,  o  co  chciałbyś 
zatroszczyć się w nadchodzącym roku, to: (1) nazwij to na tyle konkretnie, byś 
za rok mógł sprawdzić stopień wykonania; (2) zapisz to w miejscu, do którego 
często zaglądasz i  pamiętaj,  że ich wykonanie to nie pobożne życzenie lecz 
sprawa bogatego w łaskę Boga (Ef 3:14-21).

Autorem PIT-u jest Piotr Zaremba © K5N. Kopiowanie za zgodą.
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