
STYCZEŃ 2021 
PRZYJĄĆ DAR POJEDNANIA – RADOŚĆ SPOTKANIA

„Tak  więc  w  imieniu  Chrystusa  spełniamy  posłannictwo  jakby  Boga  samego,  który  przez  nas  udziela
napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” /2 Kor 5, 20/ 

Bóg jest zawsze gotowy, by przyjąć człowieka i obdarzyć go wszystkim co najlepsze. Doświadczyć zbawienia to
przyjąć życie Boże, a nie życie swoje. Bóg zbawia nie od grzeszków takich jak kradzież cukierka, ale od grzechu
bycia większym niż Bóg. Kiedy człowiek stawia się w centrum wszystkiego, także wiary, to zarządza wszystkim,
nawet Bogiem. Istotą zbawienia jest uwolnienie człowieka od siebie samego, od zadania, które sobie sam
narzucił  i  którego  realizacji  się  od  siebie  domaga,  a  które  w  rzeczywistości  nie  jest  jego  zadaniem,  od
samozbawienia. Pojednać się z Bogiem, to wejść na drogę relacji z Nim, która jest podstawą naszego życia, dla
której zostaliśmy stworzeni. Bóg prosi o naszą współpracę, o dobrowolne przylgnięcie, by doświadczyć pełni
życia w Nim. /na podstawie „Czerwień niebieskiego Jeruzalem” Marko Ivan Rupnik w rozmowie z Nataszą Govekar/

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Wprowadzenie w temat spotkania

Dawno niewidziani przyjaciele. Jak można odnowić znajomość? Jak dbać o istniejące relacje?
Pytanie wprowadzające w temat spotkania, ma zwrócić nasz uwagę na to, co jest ważne w naszych relacjach,
spotkaniach z innymi. Dlaczego i po co spotykamy się, jesteśmy z innymi? Czym jest dla nas kontakt z drugim
człowiekiem, kiedy jest on wartościowy i ubogaca nasze życie.

3. Dzielenie się Słowem Bożym

3.1. Czytanie Słowa Bożego oraz historia z życia

Z Pisma Świętego:

 „On  bowiem  jest  naszym  pokojem.  On,  który  obie  części  [ludzkości]  uczynił  jednością,  bo  zburzył
rozdzielający  je  mur – wrogość.  W  swym  ciele pozbawił  On  mocy  Prawo  przykazań,  wyrażone
w  zarządzeniach,  aby  z  dwóch  [rodzajów  ludzi]  stworzyć  w  sobie  jednego  nowego  człowieka,
wprowadzając pokój, [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez
krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój
tym, którzy blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca”. /Ef 2, 14-18/

 „Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów  pojednać wszystko
z  sobą:  przez  Niego -  i  to,  co na  ziemi,  i  to,  co w niebiosach,  wprowadziwszy  pokój  przez krew Jego
krzyża”. /Kol 1, 19-20/

 „A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać
się twoim synem”.Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go;
dajcie mu też pierścień na rękę i  sandały na nogi!  Przyprowadźcie utuczone cielę i  zabijcie:  będziemy
ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się
weselić”. /Łk 15, 21-24/

Z życia: 
św. Ignacy Loyola / Ćwiczenia duchowe/
[316]  Reguła 3.  O pociesze duchowej.  Przez pociechę rozumiem [doświadczenie],  kiedy w duszy powstaje
pewne poruszenie wewnętrzne, które sprawia, że się ona zapala do miłowania swego Stworzyciela i Pana, i - co
za tym idzie - kiedy nie może ona miłować żadnej rzeczy stworzonej na powierzchni ziemi, jak tylko w Stwórcy
wszystkich rzeczy. Podobnie, kiedy wylewa łzy skłaniające ją do miłości swego Pana, z powodu żalu za swoje
grzechy, czy męki Chrystusa, naszego Pana, czy też z powodu innych rzeczy bezpośrednio ukierunkowanych ku
Jego  służbie  i  chwale.  Wreszcie  przez  pociechę  rozumiem  każdy  wzrost  nadziei,  wiary  i  miłości  i  każdą
wewnętrzną radość, która wzywa i pociąga do rzeczy niebiańskich i do zbawienia własnej duszy, uspokajając ją
i kojąc w jej Stwórcy i Panu. 



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.
Prosimy o wybranie jednego fragmentu z cytowanych powyżej z Pisma św. i odpowiedź na pytanie: 
Co jest owocem pojednania z Bogiem? Kiedy jestem najbliżej Boga?

4. Modlitwa na zakończenie spotkania 


