IV. P
:
CZYNIĆ MIŁOSIERDZIE
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– Uwielbienie Boga bogatego w miłosierdzie, miłosierdzie objawione
w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie, miłości, która
jest potężniejsza od śmierci, potężniejsza od grzechu i zła każdego
– miłości, która dźwiga człowieka z najgłębszych upadków i wyzwala z największych zagrożeń. (por. Jan Paweł II, Dives in misericordia, p. 15)
– Prośba – za nas samych, nasze wspólnoty, diakonie – abyśmy jako
Kościół wyznawali miłosierdzie Boga, żyli miłosierdziem, głosili je

Namiot spotkania
Mt 10, 5–8

Eucharystia
Agapa
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Temat: Miłosierni jak Ojciec
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.
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PRZEBIEG
Zawiązanie wspólnoty
Modlitwa, śpiewy i przedstawienie się przybyłych wspólnot

Katecheza
Katecheza podsumowująca temat roku
– Kim jest miłosierny Ojciec?
– Jak być miłosiernym jak Ojciec?
– Co Ruch w swoich podstawowych działaniach robi w tym zakresie?
(pokazać „powszednie” przejawy: ewangelizacja, oazy, KWC, itd.)

Spotkania w grupach
Przygotowanie: przed dniem wspólnoty należy wydrukować fragmenty z Pisma Świętego mówiące o Bożym miłosierdziu – w odpowiedniej ilości, aby każdy miał przynajmniej jeden. Można przygotować całe fragmenty lub tylko sigla, jednak w tym drugim przypadku
uczestnicy RDW powinni mieć ze sobą egzemplarze Pisma Świętego
lub przynajmniej dostęp przez urządzenie mobilne.
Stary Testament:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

odpuszczenie win (np. Ps 32; 51; 130 i in.)
błogosławieństwo (np. Pwt 7, 13–15; 28, 1–14)
uzdrowienie upadłych na duchu (np. Ps 147, 3)
pocieszenie (np. Ps 86, 17; 119, 49–52)
pouczenie o przykazaniach (np. Ps 119)
obfite plony ziemi (np Ps 107, 33–38; Pwt 7, 13–15; 28, 1–14)
uleczenie chorych (np. Ps 41; 103; 107, 17–20)
obdarzenie szczęśliwą starością (zob. Ps 71)
ratunek od wrogów (np. Ps 6; 69; 118 i in.)
opieka i pomoc (np. Ps 90; 91; Rdz 24, 12. 27 i in.)
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–
–
–
–

zachowanie przy życiu (np. Rdz 19, 19–22; Ps 30; 86, 13)
ocalenie od głodu i pragnienia (zob. Ps 107, 5–9)
ochrona podróżujących po morzu (np. Ps 107, 23–31)
obdarzenie potomstwem (np. Pwt 7, 13–15, 28, 1–14)
(zaczerpnięte ze strony http://biblia.wiara.pl/doc/423078.
Bog-Milosierny-w-Starym-Testamencie)

Nowy Testament:
– całe życie Jezusa Chrystusa.
– przypowieści: o synu marnotrawnym (Łk 15, 11–32), o zbłąkanej
owcy (Łk 15, 1–7), zagubionej drachmie (Łk 15, 8–10).
– „Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego
jak siebie samego” (Mt 22, 39).
– „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”
(Mt 5, 7).
– „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak
Ja was umiłowałem” (J 15, 12).
– „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36).
– „Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 9, 13).
– „Obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby
i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi,
bo byli znękani i porzuceni jak owce nią mające pasterza” (Mt 9,
35–38).
– „Zlitował się nad nimi (…) i zaczął ich nauczać” (Mk 6, 34).
– „Bóg Ojciec w swoim miłosierdziu przez powstanie z martwych
Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei” (1 P 1, 3).
– „A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez swoją wielką miłość,
jaką nas umiłował (…) razem z Chrystusem przywrócił do życia.
Łaską bowiem jesteście zbawieni” (Ef 2, 4 n)
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– wiele innych…
Podczas spotkania każdy odczytuje swój fragment i nazywa przejaw miłosierdzia (np. zbawienie, przebaczenie grzechów, uzdrowienie,
opieka itd.).
Każdy z uczestników grupy zastanawia się, jaka postawa w jego życiu będzie naśladowaniem Jezusa Chrystusa, zarówno w odniesieniu
do Boga jak i w odniesieniu do innych ludzi. Może być to modlitwa,
działanie przez słowo i przez czyny.
Można też przypomnieć uczynki miłosierne co do duszy i co do
ciała. One także mogą być inspiracją do podejmowania rewizji życia
i postanowień. Ważne, aby postanowienia były konkretne, możliwe do
podjęcia.
Uczynki miłosierne co do duszy:
–
–
–
–
–
–

Grzesznych upominać.
Nieumiejętnych pouczać.
Strapionych pocieszać.
Krzywdy cierpliwie znosić.
Urazy chętnie darować.
Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierne co do ciała:
–
–
–
–
–
–
–

Łaknących nakarmić.
Pragnących napoić.
Nagich przyodziać.
Podróżnych w dom przyjąć.
Więźniów pocieszać.
Chorych nawiedzać.
Umarłych pogrzebać.
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Wspólna modlitwa
Modlitwa o charakterze dziękczynno-wielbiącym z wykorzystaniem krótkich fragmentów biblijnych. Zachęcamy do wypowiadania
dziękczynienia za wielkie dzieła miłosierdzia, jakich Bóg dokonał już
w naszym życiu. Wyrażenie ufności, zawierzenia Mu swojego życia.

Namiot spotkania
Ewangelia z dnia

Eucharystia
Agapa

