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Wystarczy dla wszystkich
MODLITWA
Ojcze Niebieski, Stwórco świata, Ty uczyniłeś z ziemi
ogród, z którego owoców wszyscy mogą czerpać
i dzięki nim żyć. Pomóż nam w sprawiedliwym
podziale wszystkich dóbr, którymi nas obdarzasz.
Pomóż nam myśleć nie tylko o własnych potrzebach.
Pomóż nam także, abyśmy odważnie stawali
w obronie innych, zwłaszcza tych, którzy nie mają
prawa głosu. Amen.

BIBLIA

Ez 34, 4

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

Słabej [owcy] nie przywracacie sił, chorej nie leczycie,
skaleczonej nie opatrujecie, zabłąkanej nie zawracacie,
zaginionej nie szukacie. Traktujecie je surowo i okrutnie.

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.

89

Jak mamy postępować z dobrami ziemi?

Bóg stworzył świat dla wszystkich. Ziemia jest bogata
w różne dobra. Powinny one być dostępne dla
wszystkich ludzi, bez żadnych preferencji. Każdy ma
prawo do środków niezbędnych do życia, które nie
mogą mu być odebrane, nawet jeśli wiadomo, że
istnieje prawo własności i zawsze będą istnieć różnice
majątkowe między ludźmi. Jeśli jedni posiadają więcej
niż to konieczne, a innym brakuje podstawowych
środków do życia, potrzeba nie tylko miłości bliźniego,
ale przede wszystkim sprawiedliwości.

1. Bogactwo nie wydaje się sprawiedliwie rozłożone na ziemi.
Czym jest sprawiedliwość? (Zobaczcie w DOCAT pytanie 108).
2. Istnieje prawo człowieka do zabezpieczenia podstawowych
rzeczy do życia, ale czy nie jest ono sprzeczne z prawem do
własności (np. prywatnej)? (Porównajcie pytanie 90 w DOCAT).
3. Przykładem akcji społecznej jest św. Marcin z Tours, który dzielił
swój płaszcz z żebrakiem. Dlaczego nie dał mu całego płaszcza?
4. Co miał na myśli św. Paweł, gdy pisał: „Ciągle dawałem wam
przykład, że trzeba stale się trudzić, by wspierać słabych,
pamiętając o nauce Jezusa, który powiedział: «Szczęście polega
bardziej na dawaniu niż na braniu»” (Dz 20, 35)?

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

Bycie chrześcijaninem to dzielenie się z innymi. Sporządźcie listę
rzeczy, które są „waszym bogactwem”. Czego potrzebujecie wy,
a czego potrzebują inni – może poświęcenia im czasu, może
rozmowy? Czym możecie podzielić się z innymi?
Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze pytania podobne do DOCATA:

Wasze inspiracje:

Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
na Facebooku lub Instagramie.

Przewodnik

www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. All rights reserved.
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