
Dzień wspólnoty moderatorów 
i odpowiedzialnych

Temat: Przyjąć Boga objawiającego miłosierdzie

PrzeBieg

zawiązanie wspólnoty

Liturgia godzin (adekwatna do pory dnia)

Wprowadzenie w temat dnia wspólnoty
Mottem niech będą dwa fragmenty zamieszczone poniżej:

Z bulli papieża Franciszka Misericordiae vultus

Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemni-
ca wiary chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało 
się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu. Ojciec 
„bogaty w miłosierdzie” (por. Ef 2, 4), gdy objawił Mojżeszowi swoje imię: 
„Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34, 
6), sprawił, że człowiek mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską na-
turę na różne sposoby i w wielu momentach historii. W „pełni czasów” 
(por. Ga 4, 4), gdy wszystko było gotowe według Jego planu zbawienia, 
zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam 
w sposób ostateczny swoją miłość. Kto widzi Syna, widzi też i Ojca (por. 
J 14, 9). Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą ob-
jawia miłosierdzie Boga.
Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest 
ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem nasze-
go zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą 
Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wycho-
dzi nam na spotkanie. Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które 
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mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na 
swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie: to droga, 
która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia 
kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu.

Ks. F. Blachnicki, Najpoważniejsza sprawa, w: Kto ma uszy do słucha-
nia, Kraków, Wydawnictwo Światło-Życie 2009, s. 51

Chrystus poucza nas, jak mamy słuchać Jego słowa. Można powiedzieć, 
że Chrystus poucza nas także, jak mamy czytać Ewangelię albo w ogó-
le Pismo Święte. (…) We fragmencie Ewangelii wg św. Mateusza Chry-
stus pokazuje dwa sposoby słuchania albo czytania słowa Bożego. Jeden 
z nich chwali i ukazuje jako wzór, a drugi gani i każe nam wystrzegać się 
go. Pierwszy sposób polega na słuchaniu i wypełnianiu słów Chrystusa, 
a drugi na słuchaniu i niewypełnianiu. (…)
Słowo Boże jest słowem Boga, to znaczy, że Bóg jako Osoba daje nam 
swoje słowo. Dlatego słowa Bożego nie można czytać tak, jak się czyta 
słowo ludzkie. Słowo ludzkie można czytać dla zaspokojenia ciekawości, 
dla pomnożenia swojej wiedzy. Słowo Boga natomiast musi być przyjęte 
jako słowo Osoby Bożej, która dając nam swoje słowo, domaga się od nas, 
żebyśmy temu słowu podporządkowali swoje życie. Czytanie słowa Boże-
go to sprawa poważna, bo czytać i nie wypełniać, słuchać i nie wypełniać, 
to lekceważyć Boga. Spotkanie ze słowem Bożym musimy potraktować 
jako sprawę najpoważniejszą w naszym życiu, dlatego potrzebne jest od-
powiednie usposobienie. Jest to usposobienie wiary. Słowo Boże przyjmu-
jemy wiarą. Wiara zawiera w sobie gotowość posłuszeństwa. Wiara nie 
jest tylko wiedzą o Bogu, jej pomnażaniem. Wiara nie jest zdobywaniem 
wiadomości dla zaspokojenia swojej ciekawości. Nie polega też na prze-
prowadzaniu spekulacji opartych na Piśmie Świętym, na słowie Bożym. 
Wiara to spotkanie z Bogiem, który przez swoje słowo objawia nam siebie. 
Objawia nam swoje plany i swoją wolę. Dlatego gotowość poddania sło-
wu Bożemu swojego życia, postępowania zgodnie z tym słowem, pozwala 
nam dopiero we właściwy sposób i z pożytkiem czytać słowo Boże.
W Ruchu Światło-Życie to właśnie czynimy sprawą najważniejszą. Można 
by powiedzieć, że cały Ruch nie jest niczym innym niż próbą właściwego 
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spotykania się ze słowem Bożym. Nasz znak – światło-życie – to wyraża. 
Słowo Boże jest światłem, które nie może być nigdy oddzielone od ży-
cia. To znaczy, że to, co poznajemy umysłem jako słowo Boże, musimy 
przyjmować wolą jako prawo Boże. Wtedy będziemy mieli życie. Chry-
stus obiecuje życie nie temu, kto zna Pismo Święte, kto wiele czyta i wiele 
wie, ale temu, kto idzie za tym światłem. Kto idzie za Mną – mówi Chry-
stus – nie chodzi w ciemności, ale będzie miał światło życia (J 8, 12). Iść 
to znaczy podejmować wysiłek woli, to znaczy czynić to, co słowo Boże 
nam pokazuje jako zasadę postępowania, jako prawdę, którą musimy czy-
nić w miłości. Nie można spotykać się ze słowem Bożym lekkomyślnie 
i tak, jak spotykamy się z inną książką. Czytamy, dyskutujemy, uprawiamy 
spekulacje, szukamy zadowolenia, sensacji. Tak możemy postępować ze 
słowem ludzkim. Ze słowem Bożym natomiast musimy się spotykać jak 
z Bogiem samym, jak z żywym Bogiem – to znaczy z bojaźnią, z wiarą 
i z miłością wsłuchiwać się w to, co Bóg chce nam powiedzieć, żeby to 
czynić, żeby Jego słowo wprowadzać w życie. Postępując w ten sposób, 
poprzez słowo Boże budujemy dom swojego życia. Budujemy go na skale, 
bo budujemy na prawdzie, która jest z Boga, i na woli Boga, który ma dla 
nas swoje plany.

Spotkanie wspólne
Omówienie bieżących spraw Ruchu w diecezji

Spotkania w grupach (ze wspólnym zakończeniem)
a) Dzielenie się życiem (w wymiarze osobistym)
b) Dzielenie się wybranym słowem Bożym

Każdy z uczestników wybiera fragment z Pisma Świętego, który 
jest mu szczególnie bliski – słowo objawiające Boga miłosierne-
go i dzieli się nim z innymi.

c) Odczytanie fragmentu z bulli papieża Franciszka Misericordiae 
vultus
Jak można zauważyć, miłosierdzie w Piśmie Świętym jest słowem-klu-
czem do wskazania działania Boga wobec nas. On nie ogranicza się 
do potwierdzenia swojej miłości, ale czyni ją widoczną i namacalną. 
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Miłość nie może być przecież abstrakcyjnym słowem. Z samej swej 
natury jest ona konkretnym życiem: to intencje, zachowania, posta-
wy, które przyjmuje się w codzienności. Miłosierdzie Boga jest Jego 
odpowiedzialnością za nas. On czuje się odpowiedzialnym, to znaczy: 
pragnie naszego dobra i chce nas widzieć szczęśliwymi, napełnionymi 
radością i pokojem.

d) Na zakończenie wszyscy się spotykają razem – następuje wspól-
na modlitwa spontaniczna, oparta na słowie Bożym. Można czy-
tać lub wypowiadać w trakcie zdania z Pisma Świętego, które 
wyrażają nasze uwielbienie, dziękczynienie.

Namiot spotkania
Ef 2, 4 n

eucharystia

Agapa


