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Przewodnik

Ubodzy są bliscy 
sercu Boga

Jak mam postąpić w obliczu biedy innych ludzi?

Ponieważ Bóg kocha każdego człowieka „aż do śmierci krzyżowej”, 
chrześcijanie patrzą na ludzi inaczej. W najbiedniejszym z biednych 
rozpoznają oni Chrystusa, swojego Pana. Chrześcijanie są zatem 
zmotywowani, by czynić wszystko, co złagodzi cierpienie innych. 
Spełniają uczynki miłosierdzia. Pomocy można udzielać bezpośred-
nio potrzebującym. Można również pomagać przez darowizny 
w sposób pośredni, by ubodzy mogli przeżyć i prowadzić godne 
życie. Ważniejsze jednak jest wsparcie samopomocy, czyli działań, 
które umożliwią ubogim samodzielnie przezwyciężyć ubóstwo, np. 
przez umożliwienie im podjęcia pracy czy szkolenia. Nie można 
przy tym ani wymagać zbyt wiele, ani zbyt łatwo się usprawiedliwiać. 
Przedsiębiorcy wnoszą wielki wkład w przezwyciężanie ubóstwa, 
tworząc nowe miejsca pracy i lepsze warunki zatrudnienia.

Boże miłości, oświeć posiadających władzę i pieniądze, 
aby nie popadli w grzech obojętności, aby miłowali 
dobro wspólne, wspierali słabych i opiekowali się 
światem, w którym żyjemy. Ubodzy i ziemia wołają: 
Panie, obejmij nas swą mocą i światłem, abyśmy 
chronili wszelkie życie, przygotowali lepszą przyszłość, 
aby nadeszło Twoje Królestwo sprawiedliwości, pokoju, 
miłości i piękna. Pochwalony bądź, Panie! Amen.

1. Powinniśmy widzieć samego Chrystusa w biednych.
Czy próbowaliście tego? W kolejce do sklepu? W parku?

2. Jak radzicie sobie z żebrakami i innymi „irytującymi” lub
„wkurzającymi” ludźmi? Czy znaleźliście jakiś rozsądny (!)
i praktyczny sposób, aby im pomóc?

3. Istnieją różne formy ubóstwa: ubóstwo materialne, ubóstwo
emocjonalne, ubóstwo duchowe. Czy możecie podać jakieś
przykłady?

4. Czy znacie miejsce, w którym istnieje kuchnia rozdająca zupę
ubogim, do której mógłby trafiać nadmiar żywności z handlu
detalicznego i gastronomii? Jak moglibyście się zaangażować
w pomoc w takim przedsięwzięciu?

Spójrzcie na listę uczynków miłosierdzia (str. 164 w DOCAT). 
Jakie uczynki miłosierdzia już udało wam się wykonać? 
Które jeszcze są do zrobienia? Wybierzcie konkretne dzieło 
miłosierdzia i wprowadźcie je w czyn w najbliższych dniach.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Am 5, 12. 14
Wiem, jak liczne są wasze występki i jak bardzo mnożą się wasze 
grzechy: ciemiężycie sprawiedliwego, jesteście przekupni 
i w bramie uciskacie ubogich! Szukajcie dobra, a nie zła, abyście 
żyli, wtedy Pan, Bóg Zastępów, będzie z wami, jak to mówicie.

MODLITWA

BIBLIA
Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment Biblii. 
Krótka cisza. 

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

STUDIUM

1. Czytamy tekst DOCAT kolejno, zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości, na głos.

2. Trzy minuty ciszy.

3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie,
które szczególnie zwróciło jej uwagę
– bez żadnego komentarza.

4. Następnie każda osoba krótko wyjaśnia,
dlaczego wybrała to słowo/zdanie
(np. wspomnienia, pytania…).

DYSKUSJA

Porozmawiajcie także o własnych pytaniach 
na ten temat!

Wskazówka: Poświęćcie 5 minut na zapisanie tego, 
co chcielibyście zapamiętać.

WYZWANIE 
Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie 
zastosować w czasie waszych spotkań formacyjnych. 
Możecie je także zastąpić innymi zadaniami, bardziej 
dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi. 
Potem podzielcie się nimi z nami na feedback@youcat.org.
#DOCATChallenge
Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami 
na Facebooku lub Instagramie.

Wasze inspiracje:Wasze pytania podobne do DOCATA:
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