„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” Mt 5,7
EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA
Temat:

Uczynki miłosierdzia

W Biblii miłosierdzie jest przede wszystkim atrybutem Boga i oznacza skłonność Boga
względem ludzi słabych, uciśnionych, biednych, chorych, grzesznych. Miłosierdzie porusza
serce Boga.
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36).
Człowiek powinien naśladować Stwórcę i uczyć się od Boga miłosierdzia. Bycie cierpliwym,
współczującym, miłosiernym, gotowym do przebaczenia jest znakiem podobieństwa do
Jezusa.
Widzieć
Każdy z uczestników otrzymuje kartkę z 3 pytaniami – prosimy o krótkie odpowiedzi.

Dlaczego pomagam?
Kiedy pomagam?
Komu pomagam?
Zwróćmy uwagę na motywy postępowania, by nasze dzieła podobały się Bogu, trzeba je spełniać w czystej
intencji, ochoczo, ustawicznie i bez względu na osoby, którym je wyświadczamy. To nie znaczy nie pomagać
tym, których kochamy, ale to znaczy pomagać tym, którzy naszej pomocy potrzebują.

Osądzić
Miłosierdzie jest poruszeniem serca, które zwraca swą, pełna miłości i współczucia uwagę, ku ludziom
utrudzonym, potrzebującym opieki, uwagi i pomocy. Doskonały przykładem jest postawa Miłosiernego
Samarytanina, który przychodzi z pomocą potrzebującemu i okazuje mu swoje miłosierdzie.

Łk 10, 30-36
Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł
w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół
umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak
samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc
w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł
do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę,
zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał
gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy
będę wracał". Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł
w ręce zbójców?» On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł:
«Idź, i ty czyń podobnie!»
Na czym polega postawa miłosierdzia? Jakie są poszczególne elementy działania
Samarytanina (czyli spełniania uczynku miłosierdzia)?
Samarytanin od początku do końca jest przy potrzebującym: najpierw zauważa potrzebę zupełnie obcej osoby,
przybliża się i postępuje zgodnie ze swoim sercem, przerywa swoją podróż i robi wszystko by mu pomóc,
wykazuje troskę o jego przyszłość, pamięta o nim nawet gdy musi do opuścić.

Działać
KKK 2447
Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu
bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy
Uczynki miłosierdzia są inspirowane miłością bliźniego i przychodzą mu z pomocą w jego potrzebach
fizycznych i duchowych. Pouczanie, udzielanie dobrych rad, pocieszanie, podnoszenie na duchu są przykładami
uczynków miłosierdzia względem duszy, podobnie, jak darowanie urazów, czy też cierpliwe znoszenie trudnego
charakteru i wad naszych bliźnich.

Dopomóż mi do tego, o Panie,
aby oczy moje były miłosierne,
bym nigdy nie podejrzewała
i nie sądziła według zewnętrznych pozorów,
ale upatrywała to, co piękne
w duszach bliźnich,
i przychodziła im z pomocą.
Dopomóż mi,
aby słuch mój był miłosierny,
bym skłaniała się do potrzeb bliźnich,
by uszy moje
nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.
Dopomóż mi, Panie,
aby język mój był miłosierny,
bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich,
ale dla każdego
miała słowo pociechy i przebaczenia.
Dopomóż mi, Panie,
aby ręce moje były miłosierne
i pełne dobrych uczynków,
bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu,
na siebie przyjmować
cięższe, mozolniejsze prace.
Dopomóż mi,
aby nogi moje były miłosierne,
bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim,
opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie.
Prawdziwe moje odpocznienie
jest w usłużności bliźnim.
Dopomóż mi, Panie,
aby serce moje było miłosierne,
bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich.
Nikomu nie odmówię serca swego.
Obcować będę szczerze
nawet z tymi, o których wiem,
że nadużywać będą dobroci mojej,
a sama zamknę się
w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa.
O własnych cierpieniach będę milczeć.
Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie,
o Panie mój.
Sam mi każesz się ćwiczyć w trzech stopniach miłosierdzia; pierwsze: uczynek miłosierny jakiegokolwiek on będzie rodzaju; drugie: słowo miłosierne - jeżeli nie będę mogła czynem, to
słowem; trzecim - jest modlitwa. Jeżeli nie będę mogła okazać czynem ani słowem
miłosierdzia, to zawsze mogę modlitwą. Modlitwę rozciągam nawet tam, gdzie nie mogę
dotrzeć fizycznie. O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz.
Św. Faustyna

