Współbracia - życie wspólnotowe
"W oceanie Nieskończonego Miłosierdzia"
Musimy uczyć się od wszystkich.
Każdy człowiek
ma swoją historię do opowiedzenia,
swoje tajemnice do wyjawienia,
swój dar do podzielenia się nim.

Modlitwa: Panie, Boże mój!
Ty jesteś światłem dla ociemniałych
i siłą mocnych. Nie ukrywaj przede
mną tajemnicy Twego słowa.
A gdy pukam do Ciebie,
racz mi objawić swoje tajemnice.
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Musimy otworzyć się na wszystkich
Każdy człowiek ma swój grzech do wyznania,
swoją samotność do ofiarowania,
swoje cierpienie do podzielenia się nim,
swoje pragnienia do zaspokojenia.
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Każdy człowiek
ma ranę do uzdrowienia,
wstyd do przytulenia,
godność do odkupienia,
biedę, która woła miłosierdzia.
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Każdy człowiek
potrzebuje wsłuchać się w siebie,
przyznać do błędu,
do bycia prawdziwym,
mały i wielki,
święty i grzesznik,
jest zawsze jedynym ukochanym Synem Ojca (por. Łk 3, 22).
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Przyjmiemy ubogiego
jak księcia
i księcia jak ubogiego,
ponieważ przed Ojcem
wszyscy jesteśmy dziećmi.
Przyjmiemy pierwszego
jak ostatniego
i ostatniego jak pierwszego,
bo Chrystus jest pierwszym i ostatnim (por. Ap 1,17),
początkiem i końcem każdego naszego wyboru.
Pokochamy wszystkich
bez różnicy,
ponieważ Ojciec
zsyła deszcz
na dobrych i złych
i Jego słońce wschodzi
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nad świętymi
i grzesznikami (por. Mt 5, 45).
Przyjmiemy
małego i wielkiego,
bo wszyscy
jesteśmy mali i wielcy (por. Łk 9, 48)
przed Ojcem,
dziećmi,
braćmi.
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Oni będą przyjmować nas
na wieczną ucztę Królestwa (por. Łk 16, 9),
kiedy
będąc jednym z nas
i jednym z nimi,
będziemy jednym z Chrystusem,
jednym z Ojcem,
w Duchu Świętym.
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Zaprosimy
biednych, kalekich,
chromych
na ucztę królewską (por. Łk 14, 13-14).
Zawołamy pracowników
ostatniej godziny,
tych, których nikt nie woła (por. Mt 20,6),
bo Bóg
potrzebuje ich w swojej winnicy...
i będzie uczta dla wszystkich.
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Rozpoznamy wtedy,
poprzez świadectwo czynów
to, czym uczestniczyliśmy
ze świadectwem wiary,
w pewności, że
wszystko to, co zrobiliśmy
jednemu z tych najmniejszych,
Jemu uczyniliśmy (por. Mt 25, 40).
Już teraz kosztujemy
nowalijek Królestwa,
w zjednoczeniu z biednymi,
„ostatnimi”,
grzesznymi.
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DZ 2, 42-47
"Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.
Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy,
co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i
rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a
łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili
Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych,
którzy dostępowali zbawienia."
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Modlitwa do Ducha Św.
Duchu Święty, Boże, Miłości przedwieczna Ojca i Syna! Racz mi udzielić miłości swojej,
abym nią miłował Boga i bliźniego. Udziel mi wesela swego, abym w Tobie tylko
szukał pociechy i radował się z łask od Ciebie otrzymywanych. Udziel mi swego
pokoju, abym go zachował w stosunkach z Bogiem i z ludźmi. Daj mi cierpliwość,
abym wszystkie przykrości zniósł z uległością i łagodnie, bez goryczy i buntu. Natchnij
mnie dobrocią swoją, abym był dla bliźnich swoich uczynny, usłużny, uprzejmy,
pożyteczny, ku ich radości i zbudowaniu. Obdarz mnie dobroczynnością, abym
potrzebom bliźnich chętnie i szybko zaradzał. Udziel mi cierpliwości, abym z rozwagą i
roztropnością podejmował się zobowiązań i sumiennie je wypełniał. Obdarz mnie
cichością, abym znosił wady i ułomności bliźnich, a wszystkie urazy chętnie darował.
Uzbrój mnie w zaufanie, abym był daleki od podejrzliwości względem moich bliźnich i
chętnie, szczerze z nimi przestawał. Udziel mi pokory i skromności w myślach,
słowach i uczynkach. Udziel mi, proszę, cnoty czystości, abym nigdy świadomie i
dobrowolnie nie skalał swej duszy ani swego ciała. Daj, abym był umiarkowany i
opanowany we wszystkim, także w pokarmach i napojach, skromny w ubiorze i
zachowaniu. Obym cię Boski Gościu mej duszy nigdy nie zasmucił żadnym grzechem, a
zwłaszcza odmową miłości.
Duchu Święty, Duchu Boży – Przyjdź!

Niech Cię błogosławi Pan !

„Bądźmy razem w sercu Boga”
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