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WSPÓLNOTA JEST POSŁANA, BY WSPIERAĆ KAŻDEGO /BEZINTERESOWNA POMOC/
Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Łk 6,30

Caritas «w chrześcijaństwie: czynna miłość bliźniego wypływająca z miłości do Boga» / SJP PWN/
Caritas  to  łacińskie  słowo oznaczające „miłość”,  w to Biblii:  wyjaśnienie tajemnicy  samego Boga: 
„Deus caritas est - Bóg jest miłością”, caritas to miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca, 
bez oglądania się na rasę, wyznanie, winę, pokrewieństwo.
Ostatecznym motywem Caritas jest Ewangelia, a zwłaszcza słowa Jezusa: „byłem głodny, a daliście mi 
jeść,  byłem spragniony, a daliście mi pić,...  byłem chory a odwiedziliście mnie”.  Ostatecznie sens 
posługi drugiemu człowiekowi wyjaśnia Jezus w słowach: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 

braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (por. Mt 25,34nn)  
Na sposób dawania (jak i  każdą inną czynność) wpływa kształt ludzkiego serca oraz rządzące nim 
najgłębsze motywacje. Dobrze jest dla człowieka, kiedy dawanie nie wynika z poczucia obowiązku, 
przyzwoitości  czy  chęci  podreperowania  własnego  wizerunku,  lecz  z  autentycznego  współczucia 
i  szczerej  chęci  udzielenia  pomocy.  Sytuacja,  w  której  pytanie:  Ile  powinienem  dać?  zastępuje 
kwestia:  Ile  dać  mogę?,  jest  świadectwem,  że  człowiek  staje  się  zdolny  do  dawania  z  radością. 
„Radosnym dawcą”  jest  ten,  który  w szczerym geście  potrafi  oddać siebie.  Niczego nie  stara się 
zatrzymać na siłę u siebie. Bogactwem tego człowieka jest obfitość daru jego serca, który daje mu 
udział w życiu samego Boga. 

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Czytanie Słowa Bożego / bulli  „Misericordiae vultus”  / Dzienniczka św. Faustyny

Z Pisma Świętego:
Tak bowiem jest:  kto skąpo sieje,  ten skąpo i  zbiera,  kto zaś hojnie  sieje,  ten hojnie  też  

zbierać  będzie.  Każdy  niech  przeto  postąpi  tak,  jak  mu  nakazuje  jego  własne  serce,  nie  

żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może  

zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci  

byli we wszystkie dobre uczynki /2 Kor 9, 6-8/

Z bulli papieża Franciszka „Misericordiae vultus” ogłaszającej Jubileusz Miłosierdzia:
Jezus wzywa również do przebaczenia i  do dawania.  Mamy być narzędziami miłosierdzia,  

ponieważ  pierwsi  otrzymaliśmy je od Boga. Mamy być szczodrzy dla wszystkich, wiedząc,  

że również Bóg wielkodusznie udziela nam swojej dobroci.  [...] Nie wpadajmy w obojętność,  

która  upokarza,  w  przyzwyczajenie,  które  usypia  ducha  i  nie  pozwala  odkryć  nowości,  

w cynizm, który niszczy. Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata,  rany tak wielu  

braci  i  sióstr  pozbawionych  godności.  Poczujmy  się  sprowokowani,  słysząc  ich  wołanie  

o pomoc. [...] Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu 

uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie  

naszego sumienia,  często  uśpionego  w obliczu dramatu  ubóstwa,  a  także  umożliwi  nam  

coraz  głębsze  wejście  w  serce  Ewangelii,  gdzie  ubodzy  są  uprzywilejowani  dla  Bożego  

miłosierdzia.

Z Dzienniczka św. Faustyny:
Owoc  z  rozmyślania.  Cokolwiek  uczynił  Jezus  -  dobrze  uczynił.  Przeszedł  dobrze  czyniąc.  

W obejściu był pełen dobroci i miłosierdzia. Krokami Jego kierowała litość. Nieprzyjaciołom  

okazywał  dobroć,  uprzejmość,  wyrozumiałość,  potrzebującym  pomoc  i  pociechę.  W  tym  

miesiącu postanowiłam sobie wiernie odzwierciedlić W sobie te rysy Jezusa, chociażby mnie  

to wiele kosztować miało.(Dz 1175)



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:
Co mogę dać /co daję/ innym?

Co to znaczy dla mnie: „bezinteresowna pomoc”? Co jest motywacją w dawaniu?

Co możemy dać innym jako wspólnota?

5. Modlitwa bł. Matki Teresy z Kalkuty

Panie, czy chcesz moich rąk, by spędzić ten dzień pomagając biednym i chorym, którzy ich 

potrzebują? 

Panie, daję Ci dzisiaj moje ręce. 

Panie, czy potrzebujesz moich nóg, aby spędzić ten dzień odwiedzając tych, którzy 

potrzebują przyjaciela? 

Panie, dzisiaj oddaję Ci moje nogi. 

Panie, czy chcesz mego głosu, aby spędzić ten dzień na rozmowie z tymi, którzy 

potrzebują słów miłości? 

Panie, dzisiaj daję Ci mój głos. 

Panie, czy potrzebujesz mojego serca, aby spędzić ten dzień kochając każdego człowieka 

tylko dlatego, że jest człowiekiem? 

Panie, dzisiaj daję Ci moje serce.


