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LUTY 

Nowa wyobraźnia miłosierdzia  

 Cel spotkania 

Kontynuując temat: „Co dziś Duch mówi do Kościołów” przez najbliższe dwa miesiące formacja 

permanentna będzie nawiązywać do treści Roku Miłosierdzia, stanowiąc jednocześnie odniesienie do 

41 Kongregacji Odpowiedzialnych. 

Celem niniejszej ewangelicznej rewizji życia jest refleksja nad nauczaniem Jana Pawła II odnośnie 

do tematu miłosierdzia Bożego, a zwłaszcza jego wezwania do uruchomienia „nowej wyobraźni 

miłosierdzia” oraz podjęcie konkretnych postanowień wynikających z uświadomienia sobie 

współczesnych wyzwań w zakresie miłości braterskiej. 

 Przebieg spotkania 

Widzieć 

Rozmowa na bazie pytań: 

 Co kojarzy nam się ze słowem: miłosierdzie? 

 Jakie największe niedostatki i biedy współczesnych ludzi dostrzegamy w naszych 

środowiskach? (spisać listę zgłoszonych spraw) 

 Jakie czyny miłosierdzia podejmujemy w naszym życiu, w naszych wspólnotach? 

Osądzić 

Lektura tekstu Ewangelii: Mt 25, 31–46 

 Dlaczego sądzeni przez Syna Człowieczego ludzie są zaskoczeni Jego słowami? 

 Czy wymienione przez Jezusa czyny miłosierdzia należy traktować jako kompletną listę, czy 

raczej jako sposób zilustrowania postawy miłości bliźniego obejmującej także inne czyny? 

Lektura fragmentu listu apostolskiego Jana Pawła II Novo millennio ineunte, p. 50: 

(…) W naszej epoce wiele jest bowiem potrzeb, które poruszają wrażliwość chrześcijan. Nasz świat 

wkracza w nowe tysiąclecie pełen sprzeczności, jakie niesie z sobą rozwój gospodarczy, kulturowy i 

techniczny, który niewielu wybranym udostępnia ogromne możliwości, natomiast miliony ludzi nie tylko 

pozostawia na uboczu postępu, ale każe się im zmagać z warunkami życia uwłaczającymi ludzkiej 

godności. Jak to możliwe, że w naszej epoce są jeszcze ludzie, którzy umierają z głodu, skazani na 

analfabetyzm, niemający dostępu do najbardziej podstawowej opieki lekarskiej, pozbawieni domu, w 

którym mogliby znaleźć schronienie? 



Ten krajobraz ubóstwa może poszerzać się bez końca, jeśli do starych jego form dodamy nowe, 

dotykające często także środowisk i grup ludzi materialnie zasobnych, którym wszakże zagraża rozpacz 

płynąca z poczucia bezsensu życia, niebezpieczeństwo narkomanii, opuszczenie w starości i chorobie, 

degradacja lub dyskryminacja społeczna. Trzeba, aby w obliczu tej sytuacji chrześcijanin uczył się 

wyrażać swą wiarę w Chrystusa przez odczytywanie ukrytego wezwania, jakie On kieruje do niego ze 

świata ubóstwa. W ten sposób będzie można kontynuować tradycję miłosierdzia, która już w minionych 

dwóch tysiącleciach wyraziła się na wiele różnych sposobów, ale która obecnie wymaga może jeszcze 

większej inwencji twórczej. Potrzebna jest dziś nowa «wyobraźnia miłosierdzia», której przejawem 

będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, 

solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako 

świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr. 

Winniśmy zatem postępować w taki sposób, aby w każdej chrześcijańskiej wspólnocie ubodzy czuli 

się «jak u siebie w domu». Czyż taki styl bycia nie stałby się największą i najbardziej skuteczną formą 

głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym? Bez tak rozumianej ewangelizacji, dokonującej się przez 

miłosierdzie i świadectwo chrześcijańskiego ubóstwa, głoszenie Ewangelii – będące przecież pierwszym 

nakazem miłosierdzia – może pozostać nie zrozumiane i utonąć w powodzi słów, którymi i tak jesteśmy 

nieustannie zalewani we współczesnym społeczeństwie przez środki przekazu. Miłosierdzie czynów 

nadaje nieodpartą moc miłosierdziu słów.  

Rozmowa prowadząca do wyeksponowania najważniejszych treści przeczytanego tekstu: 

 Jak rozumieć wyrażenie: „nowa wyobraźnia miłosierdzia”? 

 Co według Jana Pawła II jest pierwszym nakazem miłosierdzia i dlaczego? 

 Do czego czuję się wezwany po lekturze tekstu papieża? 

Działać 

Podjęcie konkretnych postanowień odnośnie do własnej postawy w okazywaniu miłosierdzia oraz 

„większej inwencji twórczej” w dostrzeganiu nowych sposobów zaangażowania w pomoc innym 

ludziom 

Modlitwa 

Koronka do Bożego Miłosierdzia poprzedzona wstępem: modlitwą św. Jana Pawła II 

wypowiedzianą w Kalwarii Zebrzydowskiej (19 VIII 2002): 

Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud, który od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu. 

Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości. Wejrzyj, zwróć na 

nas swe miłosierne oczy, wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują. Dla ubogich i 

cierpiących otwieraj serca zamożnych. Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę. Wyrzucanym na bruk 

pomóż znaleźć dach nad głową. Rodzinom daj miłość, która pozwała przetrwać wszelkie trudności. 

Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość. Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały 

zgorszeniu. Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości. Kapłanów ucz naśladować 

Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za owce. Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, aby 

prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą do bram Królestwa Twojego Syna. 
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