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Rejonowy dzień wspólnoty 
Ruchu Światło-Życie

Temat: Miłosierni niosący Ewangelię

Uwaga
Zespół przygotowujący dany dzień wspólnoty w rejonie powinien 

uczestniczyć we właściwych sobie poprzedzających dniach wspólnoty 
dla moderatorów i odpowiedzialnych oraz animatorów i diakonii. Jeśli 
nie było to możliwe, należy zapoznać się przynajmniej z materiałami 
na te dni wspólnoty.

PRzEbiEg

zawiązanie wspólnoty

zapalenie świecy

Śpiew, modlitwa

Przedstawienie się uczestników

Katecheza wprowadzająca w temat rejonowego dnia 
wspólnoty (RDW)

Można wykorzystać poniższe fragmenty, jako inspirację.
Ważne, aby w czasie katechezy był wyraźny przekaz, że ewange-

lizowanie, czyli działania, które podejmujemy w Ruchu, są właśnie 
przejawem miłosierdzia wobec bliźnich. Ewangelizacja prowadzi do 
spotkania z Jezusem Chrystusem posłanym przez Ojca, abyśmy mieli 
życie wieczne, zbawienie.
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Ks. F. Blachnicki, Kto ma uszy do słuchania, Kraków, Wydawnictwo 
Światło-Życie 2009, s. 61–62 (fragment)

To słowo jest określone jako słowo życia: Jesteście bowiem ponownie 
do życia powołani (…) dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa (1 P 1, 
23). Słowo Boga powołuje nas do życia i w tym znaczeniu jest słowem 
życia – słowem, które daje życie. Dawanie życia to istotna funkcja miłości. 
Miłość polega na dawaniu życia. Wspomniane słowa św. Piotra ukazują 
również związek słowa i posłuszeństwa, bowiem posłuszeństwo wiąże się 
z miłością przez słowo. Tak właśnie musimy przyjmować słowo Boga – 
jako słowo zapewniające życie. Wielokrotnie Pismo Święte mówi, że kto 
przestrzega słowa Bożego, będzie żył, będzie miał życie. Kto zaś odrzu-
ca to słowo, nie będzie miał życia. Konsekwencją odrzucenia słowa życia 
jest śmierć. Ale i to trzeba odczytać w kontekście miłości: przyjęcie słowa, 
które Bóg wypowiada dlatego, że nas miłuje i chce nas obdarzyć życiem, 
rzeczywiście daje nam życie, otwiera nam drogę do życia. Dlatego też św. 
Piotr stwierdza: Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę. 
Słowo Boże jest Dobrą Nowiną o życiu, o miłości Boga.

Z Konstytucji o objawieniu Bożym Dei verbum, n. 4

Skoro zaś już wielokrotnie i wielu sposobami Bóg mówił przez proroków, na 
koniec w tych czasach przemówił do nas przez Syna (por. Hbr 1, 1–2). Ze-
słał bowiem Syna swego, czyli Słowo Odwieczne, oświecającego wszystkich 
ludzi, by zamieszkał wśród ludzi i opowiedział im tajemnice Boże (por. J 1, 
1–18). Jezus Chrystus więc, Słowo Wcielone, człowiek do ludzi posłany, głosi 
słowa Boże (por. J 3, 34) i dopełnia dzieła zbawienia, które Ojciec powierzył 
Mu do wykonania (por. J 5, 36, 17, 4). Dlatego Ten, którego gdy ktoś widzi, 
widzi też i Ojca (por. J 14, 9), przez całą swoją obecność i okazanie się przez 
słowa i czyny, przez znaki i cuda, zwłaszcza zaś przez śmierć swoją i pełne 
chwały zmartwychwstanie, a wreszcie przez zesłanie Ducha prawdy, obja-
wienie doprowadził do końca i do doskonałości oraz świadectwem Bożym 
potwierdza, że Bóg jest z nami, by nas z mroków grzechu i śmierci wybawić 
i wskrzesić do życia wiecznego. Ekonomia więc chrześcijańska jako nowe 
i ostateczne przymierze nigdy nie ustanie i nie należy się już spodziewać 
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żadnego nowego objawienia publicznego przed chwalebnym ukazaniem się 
Pana naszego Jezusa Chrystusa (por. 1 Tm 6, 14 i Tt 2, 13).

Spotkania w grupie
Przygotowanie: kartka A4 dla każdego uczestnika, przybory do pi-

sania, rysowania
a) Dzielenie się życiem: Boże miłosierdzie w moim życiu

Każdy w ciągu kilku minut wykonuje rysunek na kartce A4 przed-
stawiający jego drogę życia. Na rysunku trzeba zaznaczyć najważ-
niejsze momenty na drodze życia z Jezusem Chrystusem (szcze-
gólne momenty spotkania, doświadczania Jego miłosierdzia, także 
za sprawą innych osób). Przeznaczamy na to zadanie kilka minut. 
Celem nie jest wykonanie doskonałego dzieła, ale przygotowanie 
do dzielenia, tzn. uporządkowanie ważnych wydarzeń itp.
Kolejno każdy przedstawia swoją „drogę życia”.

b) Dzielenie się Ewangelią – Łk 7, 11–23

godzina świadectwa
Przygotowujemy kilka świadectw ewangelizacyjnych (mogą też 

odnosić się do doświadczeń z rekolekcji wakacyjnych, ale nie trzeba 
ograniczać wyboru tylko do tego klucza).

We wprowadzeniu należy raz jeszcze powtórzyć, że doświadczenie 
działania Jezusa w życiu człowieka objawia Boże miłosierdzie wobec 
człowieka. A prowadzenie innych do Jezusa (ewangelizowanie) jest 
przejawem miłosierdzia wobec bliźnich.

Godzinę świadectwa zaczynamy modlitwą. Po każdym świadec-
twie – odpowiednia pieśń.

Namiot spotkania
Ewangelia z dnia
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Eucharystia

Agapa


