S£OWO PANA

UCZESTNICZYÆ W ¯YCIU WSPÓLNOTY

Wspólnota jest pos³ana, by troszczyæ siê o potrzebuj¹cych

Pewien zaœ Samarytanin, bêd¹c w podró¿y, przechodzi³
równie¿ obok niego. Gdy go zobaczy³, wzruszy³ siê g³êboko: podszed³ do
niego i opatrzy³ mu rany, zalewaj¹c je oliw¹ i winem; potem wsadzi³ go
na swoje bydlê, zawióz³ do gospody i pielêgnowa³ go.
£k 10,33-34
Mi³osierdzie: to najwy¿szy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na
spotkanie. My, jako wspólnota, powinniœmy wychodziæ i troszczyæ siê o bêd¹cych
w potrzebie. Mi³osierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu
ka¿dego cz³owieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego
spotyka na drodze ¿ycia. Mi³osierdzie to droga, która ³¹czy Boga z cz³owiekiem,
poniewa¿ otwiera serce na nadziejê bycia kochanym na zawsze, pomimo
ograniczeñ naszego grzechu. (Papie¿ Franciszek). W przypowieœci o mi³osiernym
Samarytaninie Jezus chce zwróciæ nasz¹ uwagê na to, ¿e zbawcza wola Bo¿a
najpe³niej wyra¿a siê w Jego mi³osierdziu. Jezus szokuje swoich s³uchaczy
stawiaj¹c w pozytywnym œwietle zachowanie Samarytanina. Samarytanie, jako
obcy byli pogardzani i lekcewa¿eni przez ¯ydów. Egzaminu z ¿ycia nie zdali
jednak ¿ydowski kap³an i lewita, chocia¿ dobrze byli przygotowani do s³u¿by
w œwi¹tyni i zorientowani w przepisach prawa. To nie oni, ale wêdrowiec z Samarii
udzieli³ pomocy cz³owiekowi znajduj¹cemu siê w wielkiej potrzebie. Jak tego
dokona³? Przede wszystkim zrezygnowa³ ze swoich planów: przerwa³ podró¿
i okaza³ zainteresowanie, co wiêcej, wzruszy³ siê trudn¹ sytuacj¹ napadniêtego.
Poœwiêci³ mu czas i swoje pieni¹dze. Nie by³ ciekawym obserwatorem, ale
bezinteresownie zaanga¿owanym a¿ do koñca. Pomóg³ konkretnie i fachowo.
Jak powinniœmy ¿yæ tym S³owem Pana w trwaj¹cym Roku Mi³osierdzia?
Aby byæ zdolnymi do mi³osierdzia, powinniœmy najpierw nastawiæ siê na s³uchanie
S³owa Bo¿ego. To oznacza odzyskanie na nowo wartoœci ciszy, aby móc
medytowaæ s³owo, które jest do nas zwrócone. W ten sposób mo¿liwa jest
kontemplacja mi³osierdzia Boga i przyjêcie go jako w³asnego stylu ¿ycia. (Papie¿
Franciszek). Z tej kontemplacji wyp³ywaj¹ nasze czyny na wzór Bo¿ego dzia³ania.
Mi³osierdzie Bo¿e to czynna mi³oœæ. Czego wiêc domaga siê od cz³owieka Bo¿e
mi³osierdzie? Nawrócenia i wielkiej wyobraŸni. Tak krótko wyartyku³owa³ to
œw. Jan Pawe³ II. Pierwszy krok, który musimy wykonaæ to nawróciæ siê. Musimy
te¿ pamiêtaæ, ¿e ta wielka ³aska Boga domaga siê pomno¿enia. Mi³osierdzie Bo¿e
obliguje nas do dzielenia siê nim. St¹d wo³anie Koœcio³a o wyobraŸniê
mi³osierdzia, o dostrzeganie ludzi w potrzebie i spieszenie im z pomoc¹. Jezus
nigdy nie zapomni tych sytuacji, w których „by³ g³odny, a daliœmy Mu jeœæ; by³
spragniony, a daliœmy Mu piæ; by³ przybyszem, a przyjêliœmy Go; by³ nagi,
a przyodzialiœmy Go. Wszystko bowiem, co uczyniliœmy jednemu z tych braci
najmniejszych to Jemu uczyniliœmy” (por. Mt 25, 35). Pewna historia opowiada
o tym, jak Mahatma Gandhi wsiada³ do ruszaj¹cego poci¹gu. Kiedy wskakiwa³
do wagonu, jeden z sanda³ów spad³ mu na tory. Gandhi szybko zsun¹³ drugi
sanda³ i pozwoli³, by ten te¿ spad³ na ziemiê. Ktoœ w pobli¿u zapyta³: „Dlaczego
to zrobi³eœ?”. Gandhi odpar³: „Teraz ktoœ bêdzie mia³ parê butów do noszenia”.
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W Roku Jubileuszowym Papie¿ Franciszek wzywa nas, byœmy otworzyli
nasze oczy, by dostrzec biedê œwiata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych
godnoœci. Poczujmy siê sprowokowani, s³ysz¹c ich wo³anie o pomoc. Nasze rêce
niech uœcisn¹ ich rêce, przyci¹gnijmy ich do siebie, aby poczuli ciep³o naszej
obecnoœci, przyjaŸni i braterstwa. Niech ich krzyk stanie siê naszym, tak byœmy
razem z³amali barierê obojêtnoœci, która czêsto króluje w sposób w³adczy, aby
ukryæ hipokryzje i egoizm. „Szczêœliwi…mi³osierni, poniewa¿ oni mi³osierdzia
dost¹pi¹”, pisze ewangelista Mateusz. To jedyne spoœród oœmiu b³ogos³awieñstw,
które samo dla siebie jest miar¹ - mi³osierdzie za mi³osierdzie. Przewodnikiem po
mi³osierdziu w Nowym Testamencie jest œwiêty £ukasz. To on najwiêcej mówi
o dobroci, któr¹ Bóg okazuje grzesznikom. To u niego pada zdanie: „B¹dŸcie
mi³osierni, jak Ojciec wasz jest mi³osierny” (£k 6,36), co znaczy, ¿e mamy
naœladowaæ Boga, który objawia siê nam w Swoim S³owie.
Œwiadectwo
Eucharystia i wzajemna modlitwa za siebie, wspólne rekolekcje, ¿ycie S³owem
Pana, spotkania formacyjne, to coœ co daje si³ê naszej ma³ej grupie. To baza, która
pozwala nam siê rozwijaæ – wzrastaæ w wierze, kochaæ siebie i innych. Nasza
ma³a grupa istnieje 5 lat. Mamy ró¿ne osobowoœci, temperamenty, doœwiadczenia
¿yciowe, wzloty i upadki. Mamy te¿ wspólny mianownik – chcemy iœæ za Jezusem
i tak jak On s³u¿yæ. Ka¿dy z nas ma na swoim koncie mnóstwo sytuacji, w których
w ró¿ny sposób pomaga³ innym, wspiera³ finansowo, podtrzymywa³ na duchu,
pociesza³, wys³uchiwa³, by³. Od trzech lat bierzemy udzia³ w festynie rodzinnym
„B¹dŸ jak Jezus” w Mys³owicach. Mamy tam swoje stoisko i ,,reklamujemy” nasz¹
Grupê 33. Anga¿ujemy siê w inne akcje np. bank ¿ywnoœci, prowadzenie grup
wstêpnych, rekolekcje ewangelizacyjne. Od paŸdziernika postanowiliœmy
wspólnie w³¹czyæ siê w kolejne dzie³o mi³osierdzia. Wspieramy m³odzie¿ z jednej
parafii w Mys³owicach w przygotowaniach do ŒDM. Otaczamy ich modlitw¹,
s³u¿ymy i pomagamy w miarê potrzeb. Na dodatkowym spotkaniu robiliœmy
ozdoby choinkowe na kiermasz bo¿onarodzeniowy, z którego pieni¹dze bêd¹
przeznaczone na potrzeby zwi¹zane z przygotowaniami do ŒDM. Przed nami
kolejne wyzwania. Dobrze, ¿e mamy siebie. Chwa³a Panu!
Grupa XXVII

„Wprowadzajcie s³owo w czyn” (Jk 1,22)
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