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RÓWNY - tak samo ważny

Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: «Przekonuję się,  że Bóg naprawdę nie ma 

względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się  Go boi i postępuje  

sprawiedliwie.» Dz 10, 34

Równy nie znaczy taki sam, ale tak samo ważny, tak samo ukochany przez Boga. Każdego z nas stworzył Bóg,  
dla każdego umarł i zmartwychwstał, każdy jest godny Jego miłości i miłosierdzia. Każdego obdarza godnością  
dziecka  Bożego.  Bóg nie  patrzy  na nas  oczami świata,  nie  ocenia  według ludzkich  kryteriów,  nie  oczekuje  
ideałów, ale zaangażowania pomimo słabości, ufnego powierzenia w Jego ręce. 
Dlatego we wspólnocie, którą tworzymy każdy jest ważny. Nikt nie jest doskonały, każdy jest inny i ma prawo  
być sobą. Wspólnotę tworzą osoby ze sobą związane i w każdej z nich znajduje się mieszanina dobra i zła,  
ciemności i  światła, miłości i nienawiści. Każdy potrzebuje umocnienia i zachęty do ufności. Musimy czuć, że  
możemy się dzielić nawet swoją słabością i nie będziemy odrzuceni.
Dzięki darowi bojaźni Bożej, Duch Święty nam przypomina, jak bardzo jesteśmy mali wobec Boga i Jego miłości  
oraz,  że  naszym  dobrem  jest  pokorne,  naznaczone  szacunkiem  i  ufnością  powierzenie  się  w  Jego  ręce.  
I to właśnie bojaźń Boża udoskonala naszą wrażliwość i pomaga nam rozpoznać, że wszyscy jesteśmy dziećmi  
kochanymi  bez  miary. Uczy  też  szacunku  dla  każdego  i  odkrywania  w  bliźnim  swojego  brata,  tak  samo  
umiłowanego przez Boga. Pomaga sprawiedliwie postępować wobec bliźnich i ukazywać innym miłosierdzie.

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Wprowadzenie w temat spotkania

Sprawiedliwość /ks. Jan Twardowski/
Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
gdyby wszyscy byli silni jak konie
gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości
gdyby każdy miał to samo
nikt nikomu nie byłby potrzebny
Dziękuję Ci że sprawiedliwość twoja jest nierównością
to co mam i to czego nie mam
nawet to czego nie mam komu dać
zawsze jest komuś potrzebne
jest noc żeby był dzień
ciemno żeby świeciła gwiazda
jest ostatnie spotkanie i rozłąka pierwsza
modlimy się bo inni się nie modlą
wierzymy bo inni nie wierzą
umieramy za tych co nie chcą umierać
kochamy bo innym serce wychłódło
list przybliża bo inny oddala
nierówni potrzebują siebie
im najłatwiej zrozumieć że każdy jest dla wszystkich
i odczytywać całość.

Na czym polega bogactwo różnorodności („nierówności”)?

3. Dzielenie się Słowem Bożym 

3.1. Czytanie Słowa Bożego oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego

Z Pisma Świętego:
Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu  
na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie  
i  bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato 
odzianego i powiecie: "Usiądź na zaszczytnym miejscu!", do ubogiego zaś powiecie: "Stań sobie  
tam albo usiądź u podnóżka mojego!", to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się  
sędziami przewrotnymi?  Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego  
świata  na  bogatych  w wierze  oraz  na  dziedziców  królestwa  przyobiecanego  tym,  którzy  Go  
miłują? /Jk 2, 1-5/



Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Wszyscy ludzie, stworzeni na obraz Jedynego Boga, obdarzeni taką samą rozumną duszą, mają tę  
samą naturę i to samo pochodzenie. Wszyscy, odkupieni przez ofiarę Chrystusa, są wezwani do 
uczestniczenia  w  tym  samym  Boskim  szczęściu;  wszyscy  więc  cieszą  się  równą  
godnością. Równość między ludźmi w sposób istotny dotyczy ich godności osobistej i praw z niej  
wypływających. KKK 1934-1935 

3.2. Chwila refleksji Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i pozostałe teksty oraz zastanowić się nad tym, 

jak te słowa odnoszą się do mojego życia, postępowania. 

3.3. Dzielenie Krótkie wypowiedzi uczestników spotkania dotyczące przemyśleń i refleksji, które wzbudziło w 

nich usłyszane Słowo Boże i  pozostałe teksty.  Wypowiedzi  zwykle zaczynamy od przytoczenia jednego 
z wersetów,  którego dotyczy  ta refleksja.  Wypowiedź  w oparciu o  przeczytane Słowo Boże  i  osobiste 
doświadczenie niech się łączy z odpowiedzią na pytanie:

Jak przyjmować, traktować osoby inne niż ja?

Czego może mnie nauczyć kontakt z innymi osobami, rożnymi ode mnie? 

(konkretne przykłady, doświadczenia)

4. Modlitwa na zakończenie 


