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Zechciejmy odpowiedzieć na zaproszenie papieża Franciszka do
przyswojenia sobie sercem i uczynkami miłosierdzia w konkretach
naszego życia, które możemy wyrazić poprzez uczynki miłosierdzia co
do duszy i ciała:

Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli 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. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli
poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie. Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych
nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać,
umarłych pogrzebać. I nie zapominamy o uczynkach miłosierdzia względem ducha: wątpiącym dobrze radzić,
nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować,
modlić się za żywych i umarłych.

Czy żyjemy zatem jako uczniowie Jezusa, czy też nie? Pomocą do poszukiwania osobistych odpowiedzi na postawione
przez Ojca Świętego pytanie może być refleksja nad poszczególnymi uczynkami, aby w konsekwencji wytrwale uobecniać
miłosierdzie wokół nas.
Opracowała s.M. Józefina Roczek
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Napój niesie ochłodę, orzeźwienie, ulgę, wiąże się z jakimś zaspokojeniem, oczyszcza, podtrzymuje życie i niesie ratunek. O ile pokarm jest wskazany
w życiu stworzeń, to napój jest konieczny, do tego stopnia, że pelikan rani siebie, aby krwią poić swe małe pisklęta. Tak też Chrystus pozwolił zranić
Swoje Serce, aby w Swej Krwi nas obmyć z grzechu. Ta Krew ma moc nas wybielić z najgorszych upadków, zdrad, zawirowań. Ta Krew daje nam
życie, które nie ma końca. Serce Boże jest dla nas Źródłem, z którego zawsze możemy czerpać za darmo. Rana Jego Serca pozostaje ciągle otwarta,
a Jego Serce wciąż przecież bije.

Dziś wydaje mi się, że nie zdajemy sobie z tego sprawy. Kiedy w reklamie pojawia się migający napis „promocja”, a w sklepie „gratis” od razu rzucamy
się na towar jakby miał nas uratować, uszczęśliwić a tymczasem Jezus chce nas poić Swą miłością przez całe życie, przez całą wieczność, jak Ocean,
Studnia głęboka, a my to lekceważymy. Ludzie podsuwają nam miłostki, mini-soczki, za które wcześniej czy później będą oczekiwać zapłaty, a my
dajemy się nabrać. Wciska się ludziom napoje energetyzujące, niby dodające skrzydeł, alkohol jak to się potocznie określa „dający odlot” a po którym
człowiek czuje się jeszcze bardziej pusty, oszukany, spragniony prawdy... czegoś więcej. Izajasz daje tu adekwatną podpowiedź: „Męczą i nużą się
chłopcy, ci co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą(Iz 40,30-31).” Tak hojnie daje pić Pan
Bóg, kiedy zechcemy zaufać.

Bóg, który jest wszechmocny, nie boi się również schylić do człowieka i poprosić „Daj mi pić” (J 4). Z krzyża woła „Pragnę” (J 19). Czego może chcieć
Ktoś, kto wszystko ma? Mojej małej miłości. Jezus pragnie tylko dwóch spraw: serca człowieka i pełnienia woli Ojca. I te tęsknoty odziedziczyliśmy po
Nim: Pragnienie Miłości i spełnienia w Bogu. Jakkolwiek byśmy się wypierali, to wszystkie inne sposoby zaspokajania tęsknot, pragnień powiększają
tylko to prawdziwe. Odrzucając Miłość Boga powoli usychamy, umieramy duchowo. Cisza, samotność, pustynia szybciej pozwolą odkryć tę prawdę.
"Wszystkie moje źródła są w Tobie" - powie psalmista. Jezus zachęca bierz i pij. Zaczerpnij i napój innych. Podaj kubek wody najmniejszemu. Zwykły,
skromny gest – On przemienia to, co czyste w radość tak się stało w Kanie Galilejskiej, kiedy Maryja prosiła Syna, by pomógł napoić gości.

W kazaniu na Górze czytamy: "błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni" (Mt 5). Pan Jezus nie tłumaczy,
kiedy. Ale będąc Jego uczniem, chcę pomagać Mu w wypełnianiu Jego Słowa, sycić innych nie sobą, bo to na długo nie wystarczy. Ale Chrystusem
i doświadczeniem Jego Miłości.

3. Nagich przyodziać

4. Podróżnych w dom przyjąć

5. Więźniów pocieszać

6. Chorych nawiedzać

7. Umarłych grzebać

8. Grzesznych upominać

9. Nieumiejętnych pouczać

10. Wątpiącym dobrze radzić

11. Strapionych pocieszać

12. Krzywdy cierpliwie znosić

13. Urazy chętnie darować

14. Modlić się za żywych i umarłych

Na skróty

Kontakt

Skrzynka intencji

Galeria

Dla młodych

Polityka prywatności

Historia

Założyciel

Początki zgromadzenia

Cztery gałęzie

Z naszej historii

Służebniczki

Duchowość

Z Konstytucji

Formacja

Wspólnoty

Dzieła

Misje

Z Kamerunu

Placówki

Patronat misyjny

Biuro misyjne

Stowarzyszenie

Aktualności

Założenia

Formacja

Regiony

Czytelnia

Niedzielna Ewangelia

O błogosławionym

Służebniczki piszą

Żyć Kościołem

Święty tygodnia

https://www.sluzebniczki.pl/news,biblioteczka_mysli_pedagogicznej_do_pobrania,2176.html
https://www.sluzebniczki.pl/eslownik,s.html
https://www.sluzebniczki.pl/modlitwa,s.html
https://www.sluzebniczki.pl/ochrona,s.html
https://www.sluzebniczki.pl/kontakt,info,2.html
https://www.sluzebniczki.pl/modlitwa,s.html
https://www.sluzebniczki.pl/galeria,s.html
https://www.sluzebniczki.pl/dlamlodych,s.html
https://www.sluzebniczki.pl/politykaprywatnosci,s.html
https://www.sluzebniczki.pl/zalozyciel,s,sub3.html
https://www.sluzebniczki.pl/poczatkizgromadzenia,s,sub3.html
https://www.sluzebniczki.pl/czterygalezie,s,sub3.html
https://www.sluzebniczki.pl/znaszejhistorii,s,sub3.html
https://www.sluzebniczki.pl/duchowosc,s,sub4.html
https://www.sluzebniczki.pl/konstytucja,str0,sub4.html
https://www.sluzebniczki.pl/formacja,s,sub4.html
https://www.sluzebniczki.pl/wspolnoty,s,sub4.html
https://www.sluzebniczki.pl/dziela,s,sub4.html
https://www.sluzebniczki.pl/misje,s,sub11.html
https://www.sluzebniczki.pl/placowki,s,sub11.html
https://www.sluzebniczki.pl/patronatmisyjny,s,sub11.html
https://www.sluzebniczki.pl/biuromisyjne,s,sub11.html
https://www.sluzebniczki.pl/stowarzyszenie,s,sub5.html
https://www.sluzebniczki.pl/zalozenia,s,sub5.html
https://www.sluzebniczki.pl/formacja2,s,sub5.html
https://www.sluzebniczki.pl/wspolnotystowarzyszenie,s,sub5.html
https://www.sluzebniczki.pl/niedzielnaewangelia,s,sub6.html
https://www.sluzebniczki.pl/oblogoslawionym,s,sub6.html
https://www.sluzebniczki.pl/sluzebniczkipisza,s,sub6.html
https://www.sluzebniczki.pl/zyckosciolem,s,sub6.html
https://www.sluzebniczki.pl/swietytygodnia,s,sub6.html

