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12 Dokonywać czynów miłości

Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, 
aby nas obudził, odnowił i natchnął. Poślij nas 
na nowo na nasze drogi. Potrzebujemy Twojego 
entuzjazmu, abyśmy mogli przekazywać dalej miłość, 
którą przyniosłeś światu. Niech Twój Duch Święty 
zjednoczy nas, abyśmy mogli czynić nowe i nieocze-
kiwane rzeczy, aby Twoje królestwo pokoju, spraw-
iedliwości i miłości mogło się rozszerzać. Amen.

MODLITWA

Jak wygląda życie wspólne po chrześcijańsku?

Jeśli w centrum jest „władza”, to społeczeństwa organizują się 
zgodnie z prawem mocniejszego. Nie jest to jednak chrześci-
jańskie; życie wspólne staje się wtedy walką o przetrwanie. Jeśli 
natomiast na szczyt wartości życia społecznego wyniesie się 
„pracę”, to ludzie będą się wkrótce czuli jak tryby w bezdusznej 
machinie lub niewolnicy. Bóg nie chce również, byśmy na 
piedestale stawiali „przypadek” czy „szczęście”. Życie byłoby 
wtedy podobne do loterii, która zawsze wynagradza niewłaściwe-
go. Nauka społeczna Kościoła mówi, że Bożą receptą na życie 
wspólne jest miłość społeczna. Kiedy żyjemy w obliczu Boga 
osobowego, który nas chciał i ma swoje plany wobec nas, 
jesteśmy dziećmi wspólnego Ojca, a między sobą – braćmi i sio-
strami. Wdzięczność, sens i odpowiedzialność wypełniają nasze 
indywidualne i wspólnotowe życie. Powstaje kultura wzajemnego 
szacunku. Zaufanie, pocieszenie i radość życia stają się możliwe.

Pwt 30, 19
Biorę dziś na świadków przeciwko wam niebo i ziemię! Kładę 
przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo! 
Wybierz zatem życie, abyś mógł żyć ty i twoje potomstwo.

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…).

1. Jakie są skutki postrzegania władzy, pracy i osobistego
szczęścia jako największych wartości w życiu?

2. Czym jest „społeczne miłosierdzie” ? Na czym polega?
Jak sprawić, by było widoczne?

3. Co złego jest w społeczeństwie, którego relacje są
„bezosobowe” ?

4. Co mógł mieć na myśli papież Benedykt XVI, kiedy powiedział,
że jako chrześcijanie „nie możemy zapominać, że nie jesteśmy
dziełem przypadku, ale miłości”?

DYSKUSJA

Porozmawiajcie także o własnych pytaniach 
na ten temat!

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

W nadchodzącym tygodniu zadzwońcie do kogoś, o kim łatwo 
zapomnieć, ponieważ przez wielu jest postrzegany jako „inny” 
lub „dziwny”. Porozmawiajcie z nim osobiście. Wysłuchajcie go. 
Zapytajcie też o jego samopoczucie!

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

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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