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WSPÓLNOTA JEST POSŁANA, BY WSPÓŁPRACOWAĆ Z BOŻĄ ŁASKĄ
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: "Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!".
A Szymon odpowiedział: "Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na
Twoje słowo zarzucę sieci". Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci
ich zaczynały się rwać. Łk 5,4-6
Trzeba się stale wsłuchiwać się w głos Boży, by właściwie odczytywać swoje powołanie
i właściwie je wypełniać. Ważne jest nie tylko „wsłuchiwanie” i zaufanie indywidualne ale czujność
całej wspólnoty. Współpracować z Bożą łaską, to powierzyć całkowite kierownictwo Bogu
i odczytywać kierunek drogi, który On wyznacza. Wierność otrzymanym łaskom i posłuszeństwo
natchnieniom Ducha Świętego, to wypełnianie woli Bożej w codziennym życiu i pewność Bożego
błogosławieństwa.
Bóg nie żałuje nikomu swej pomocy, ale przygotowuje szczególne łaski na tej drodze życia, na
której chce cię mieć. Nie zazdrościć sąsiadowi, znajomym, że mają ważniejsze zadania do wykonania,
ciekawszą pracę, dobrze wykonać to, co zostało nam powierzone - to droga do świętości.
Całkowite zaufanie Bogu wiąże się z „wypłynięciem na głębię”, z wyruszeniem w drogę poza próg
własnego domu, z pełnym zaangażowaniem, byciem gorącym a nie letnim. Prawdziwym sensem
życia, nie jest szukanie tego, co wygodne czy realizowanie własnych planów, ale pójście za Bożymi
planami i zamiarami, bo one przekraczają nawet najpiękniejsze ludzkie pomysły.
Święty Ignacy proponuje niezawodną regułę zaufania i współpracy z Bożą łaską: „Tak ufaj Bogu,
jakby całe powodzenie spraw zależało tylko od Niego, a nie od ciebie; tak jednak dokładaj wszystkich
starań, jakbyś sam miał to wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła”.

1. Modlitwa do Ducha Świętego
2. Czytanie Słowa Bożego / bulli „Misericordiae vultus” / Dzienniczka św. Faustyny
Z Pisma Świętego:
A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą,
świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru
z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać,
jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Rz 12, 1-2
Z bulli papieża Franciszka „Misericordiae vultus” ogłaszającej Jubileusz Miłosierdzia:
Z uczuciem wdzięczności za to, co Kościół otrzymał oraz z odpowiedzialnością za zadanie,
które na nas czeka, przekroczymy Drzwi Święte mając pełne zaufanie, że towarzyszy nam
moc Zmartwychwstałego Pana, który nieustannie podtrzymuje naszą pielgrzymkę. Duch
Święty, który prowadzi kroki wierzących, by współpracowali w dziele zbawienia dokonanym
przez Chrystusa, niech będzie przewodnikiem i wsparciem Ludu Bożego, pomagając mu
kontemplować oblicze miłosierdzia.
Z Dzienniczka św. Faustyny:
Wiedz o tym - córko Moja, że jeżeli dążysz do doskonałości, wiele dusz uświęcisz, a jeżelibyś
nie dążyła do świętości, tym samym wiele by dusz pozostało niedoskonałymi. Wiedz o tym, że
ich doskonałość od twojej doskonałości zależeć będzie i większa część odpowiedzialności ich
na ciebie spadnie. – I powiedział mi: nie lękaj się dziecię Moje; ale bądź wierna tylko Mojej
łasce. (Dz 1165-1166)
3. Refleksja
Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i pozostałe teksty oraz zastanowić się nad tym, jak
te słowa odnoszą się do mojego życia, postępowania.

4. Dzielenie
Wypowiedzi uczestników spotkania dotyczące przemyśleń i refleksji, które wzbudziło
w nich usłyszane Słowo Boże i inne 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:
Z czym dla mnie łączy się „wypłynięcie na głębię”?
Jakie mam doświadczenie „zarzucania sieci”?
Kiedy widzę owoce moich starań, mojej pracy i służby?
5. Modlitwa
Powierzenie naszej wspólnoty Bogu i prośba o otwarcie na Jego łaski.

