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PRZEJRZYSTOŚĆ
Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień; nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście
i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. /Rz 13,13/
Człowiek o czystym sercu wyraża swą czystość również poprzez ciało. Jest prostolinijny, nieskomplikowany,
przejrzysty. Czyste myśli, uczucia i pragnienia nie są w naszym życiu ani spontaniczne, ani odruchowe.
W ludzkich pragnieniach, potrzebach i pożądaniach jesteśmy głęboko zranieni, a przez to interesowni: bywamy
chciwi i namiętni. Bywamy zachłanni na uczucia, doznania, władzę, dobra materialne. Tymczasem serce czyste
to serce mądre. A takie serce nie wpuszcza do własnego wnętrza żadnych śmieci: żadnych prymitywnych myśli,
żadnych wyuzdanych wyobrażeń, żadnych wulgarnych i grzesznych zachowań. Serce czyste nie wpuszcza do
własnego wnętrza niczego, co człowieka plami i poniża, co sprawia, że poniewiera on własną godność i zaczyna
brzydzić się samym sobą. Człowiek czystego serca wszelkie swoje pragnienia realizuje w Bogu, jest przejrzysty,
nic nie zasłania mu Jezusa i inni widzą Jezusa przez niego.

1. Modlitwa do Ducha Świętego
2. Wprowadzenie w temat spotkania
Środki czystości - co stosować i jak, by utrzymać czystość zewnętrzną?
Dla „wejścia w temat” chwila rozmowy na temat utrzymywania czystości i świeżości w domu - co pozwoli
nam znaleźć analogię do czystości wewnętrznej. Również czystość i porządek zewnętrzny wymaga wysiłku,
regularności i dbałości.

3. Dzielenie się Słowem Bożym
3.1. Czytanie Słowa Bożego oraz Adhortacji „Gaudete et exsultate”
Z Pisma Świętego:
Pan stworzył człowieka z ziemi i znów go jej zwróci. Przyodział ich w moc podobną do swojej
i uczynił ich na swój obraz. Dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. Napełnił
ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył. Położył oko swoje w ich sercu, aby im pokazać
wielkość swoich dzieł. /Syr 17,1.3.6-8/
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. (Mt 5, 8) .
Adhortacji Apostolskiej Ojca Świętego Franciszka „Gaudete et exsultate”
„Z całą pilnością strzeż swego serca” (Prz 4, 23). Nic zaplamionego kłamstwem nie ma dla Pana
prawdziwej wartości. „Ujdzie On przed obłudą, usunie się od niemądrych myśli” (Mdr 1, 5). Ojciec,
który „widzi w ukryciu” (Mt 6, 6), rozpoznaje to, co nie jest czyste, czyli to, co nie jest szczere, ale jest
tylko powłoką i pozorem, jak też Syn, który wie, „co w człowieku się kryje” (J 2, 25). [...] W intencjach
serca mają swe źródło pragnienia i najgłębsze decyzje, które naprawdę nas pobudzają.

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:

Co charakteryzuje człowieka czystego serca?
Co pomaga zachować czystość?

4. Modlitwa na zakończenie spotkania

