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Co pomaga każdemu,
pomaga także tobie
MODLITWA
Panie świata, Ty stworzyłeś nas z miłości i z jeszcze
większej miłości nas odkupiłeś. Dla naszego dobra
Twój Syn przyszedł na świat. Ten, który umył nam
stopy, chce, abyśmy także i my nawzajem sobie służyli.
Ten, który poszedł za nas na krzyż, chce, abyśmy także
i my byli dla siebie nawzajem wsparciem w drodze.
Ześlij, Panie, swojego Ducha do naszych serc i usuń
z nich wszelkie formy egoizmu. Amen.

BIBLIA

J 13, 6-8

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

Gdy Jezus podszedł do Szymona Piotra, ten zapytał: „Panie, chcesz
mi umyć nogi?”. Jezus mu odpowiedział: „Tego, co Ja teraz czynię,
ty jeszcze nie rozumiesz, ale później to pojmiesz”. Piotr sprzeciwił
się: „Nigdy nie będziesz mi umywał nóg!”. Jezus więc powiedział:
„Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”.

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.
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Czym jest dobro wspólne?

„Dobro wspólne – mówi Sobór Watykański II – to suma tych
warunków życia społecznego, które pozwalają bądź to grupom,
bądź poszczególnym jego członkom pełniej i szybciej osiągnąć
ich własną doskonałość” (Gaudium et spes, 26). Celem jednostki
jest dobro. Celem społeczeństw jest dobro wspólne. Dobro
wspólne odnosi się do dobra całej ludzkości, a także dobra
każdego człowieka. Jak w każdym praworządnym kraju wymaga
ono najpierw warunków ramowych funkcjonującego państwa.
Następnie należy zadbać o zapewnienie fundamentalnych
warunków życia naturalnego, takich jak wyżywienie, mieszkanie,
ochrona zdrowia, wychowanie i dostęp do edukacji. Musi być
także zapewniona wolność wypowiedzi, zgromadzania się
i wyznania. Tutaj nakładają się wymogi interesu publicznego
z ogólnymi prawami człowieka.
1. Grzech społeczny przeciwko zasadzie dobra wspólnego polega
na egoizmie. Czym jest egoizm?
2. Dlaczego najbardziej korzystna dla pojedynczej osoby jest
taka sytuacja, w której wszyscy dobrze sobie radzą?
3. Dlaczego dobra wspólnego nie można ograniczyć tylko do
dóbr materialnych? (Zobaczcie także pytanie 88 w DOCAT).
4. Jaki konkretny wkład możecie wnieść do wspólnego dobra
w Waszym najbliższym otoczeniu?

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

Zróbcie sobie rachunek sumienia, odpowiadając na pytanie:
„W jaki sposób przyczyniamy się do wzrostu dobra wspólnego
w naszym otoczeniu?”. Przemyślcie odpowiedzi i spróbujcie
zwiększyć wasz udział w tworzeniu dobra wspólnego
przynajmniej przez najbliższy miesiąc.
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
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