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TO CO NAJCENNIEJSZE

„Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak, nie mają żadnego
znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość”. (Ga 5,6) 

Wartość osoby ludzkiej polega przede wszystkim na tym, że Bóg ją kocha nieskończenie. Wartość
życia człowieka nie zależy od jego wyglądu, dokonań lub spełniania jakiś innych kryteriów,podstawą
wartości człowieka jest to, że został stworzony przez Boga, od początku świata był w Bożym zamyśle.
Jeżeli  pozwolimy  Bogu  się  kochać  nie  będziemy  potrzebować  potwierdzenia  swojej  wartości
w działaniu  czy też  przez  rywalizację  z  innymi.  Owocem zawierzenia  Bogu jest  akceptacja  siebie,
odkrycie wartości życia swojego i drugiego człowieka, najpiękniejszego daru Boga – Ojca, który kocha.
„Jeżeli  jednak w moim życiu nie zwracam zupełnie uwagi na drugiego człowieka, starając się być
jedynie „pobożnym” i wypełniać swoje „religijne obowiązki”, oziębia się także moja relacja z Bogiem.
Jest  ona wówczas tylko „poprawna”,  ale  pozbawiona miłości.  Jedynie moja  gotowość do wyjścia
naprzeciw bliźniemu, do okazania mu miłości, czyni mnie wrażliwym również na Boga. Jedynie służba
bliźniemu otwiera mi oczy na to, co Bóg czyni dla mnie i na to, jak mnie kocha” (Benedyky XVI).

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Wprowadzenie w temat spotkania 

Co się liczy w życiu? 
Prosimy uczestników spotkania o krótkie wypowiedzi dotyczące tego, co dla nich ma znaczenie w życiu.

Gdyby nie było jutra, czego żałowałbyś, że nie zrobiłeś lub chciałbyś zrobić jeszcze raz?

3. Dzielenie się Słowem Bożym 
3.1. Czytanie Słowa Bożego oraz znak rzeczywistości duchowej.

Z Pisma Świętego:

Dalej,  podobne  jest  królestwo  niebieskie  do  kupca,  poszukującego  pięknych  pereł.
Gdy  znalazł  jedną  drogocenną  perłę,  poszedł,  sprzedał  wszystko,  co  miał,  i  kupił  ją.
/Mt 13, 45-46/

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę,
i  wszelką  [możliwą]  wiarę,  tak  iżbym  góry  przenosił,  a  miłości  bym  nie  miał,  byłbym
niczym.   /1 Kor 13, 2/

Znak:
Drogocenna perła – jak odróżnić prawdziwą (naturalną) perłę od sztucznej:
- prawdziwe perły osiągają rozmiar maksymalnie 1,5 cm;
- kształt i powierzchnia prawdziwych pereł nie są idealne;
- fałszywe perły są perfekcyjnie okrągłe i gładkie;
- prawdziwe perły mają mocny połysk, „żywy” wygląd i wyraźnie odbijają światło;
- prawdziwe perły są zawsze cięższe od imitacji;
- prawdziwe perły są chłodne podczas zakładania.

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. Wypowiedzi zwykle zaczynamy od przytoczenia jednego z wersetów, którego
dotyczy ta refleksja. 

 Prosimy o wybranie jednego fragmentu z cytowanych powyżej z Pisma św. i odpowiedź na pytanie:    

Co jest moją drogocenną perłą? Co nadaje sens mojemu życiu?
Jak odróżnić to co ma prawdziwą wartość od sztucznej?

4. Modlitwa na zakończenie spotkania.


