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2. Listopad – Sakramenty małżeństwa i kapłaństwa uczą gotowości 
do służby

 ¾ Wprowadzenie
Nasze listopadowe spotkanie  zaprasza nas do odkrywania sakramentów 
małżeństwa i kapłaństwa jako wezwania do służby w miejscach, w których 
żyjemy i pracujemy, ludziom, których Pan Bóg stawia na naszej drodze,  
a także Ojczyźnie, za wolność której oddawało życie wiele pokoleń Polek  
i Polaków. 
Prośmy Ducha Świętego, aby otwierał nasze oczy i serca, byśmy umieli 
dostrzegać, jak w codzienności możemy służyć Bogu, drugiemu człowiekowi 
i naszej Ojczyźnie. Pieśń: Dotknij, Panie moich oczu …

 ¾ Dziesiątek różańca i wezwanie wstawiennictwa patrona Rejonu
1. SYTUACJA
 W dzisiejszym świecie słowo służba wydaje się mało popularne. Często ma 
wydźwięk negatywny. Ktoś, kto służy, to ktoś słabszy, mniej ważny. Dominują 
postawy roszczeniowe – to mnie mają służyć inni, mnie się należy, nie będę 
twoją służącą... Często już małe dzieci buntują się przeciwko stawianym im 
wymaganiom wypełniania domowych obowiązków, a oczekują, że rodzice 
będą za nie robić wszystko. Podobnie bywa w życiu małżeńskim, kiedy 
jeden ze współmałżonków oczekuje, że drugi będzie spełniał wszystkie 
jego zachcianki, sam nie dając nic od siebie. Takie postawy w życiu 
rodzinnym przenoszą się także na nasz stosunek do obowiązków związanych  
z miłością do naszej Ojczyzny i kształtowania postaw patriotycznych. Często  
w rodzinach mało pielęgnuje się tradycje patriotyczne, przypominając ważne 

również dojrzałe relacje społeczne i patriotyczne. 
Wspólna modlitwa
Pomódlmy się wspólnie, abyśmy zawsze byli gotowi służyć Bogu, Ojczyźnie 
i drugiemu człowiekowi:
1. Módlmy się za wszystkich parafian, aby odkrywali wartość, jaką jest 

służba i przekazywali ją przyszłym pokoleniom.
2. Módlmy się za rodziny chrześcijańskie, aby kultywowały tradycje 

patriotyczne i umiały wpajać je swoim dzieciom.
3. Módlmy się za członków naszej grupy sąsiedzkiej, abyśmy byli gotowi 

służyć sobie nawzajem i wspierać się wzajemnie w trudnościach  
i zmaganiach.
Spontaniczne wezwania uczestników

	 Na zakończenie: Ojcze nasz …
3. POTRZEBNE NAWRÓCENIE I ODNOWA ŻYCIA
Uświadamiając sobie, że zbyt mocno czasami skupiamy się na samych sobie 
i na naszych potrzebach, co prowadzi do egoizmu i postawy roszczeniowej.

 ¾ Podzielmy się naszymi obserwacjami
1. Co może nam pomóc w odkryciu wartości służby i wychowywania 

do niej?
2. Jak uczenie gotowości do służby może zmieniać naszą rzeczywistość?
¾	Indywidualne opinie uczestników

  Zobowiązania: podejmujemy zobowiązania indywidualne i wspólnotowe – 
razem określamy, co podejmiemy do następnego spotkania.

  Określenie daty spotkania - Modlitwa na zakończenie
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie 
wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław 
Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu 
a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść 
nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie 
naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli 
służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego 
sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i 
sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz…
Możemy sobie przygotować życiorys patrioty i przeczytać przed 
zakończeniem spotkania. 



daty z naszej historii i wspólnie świętując, czy chociażby się modląc. 
 ¾ Pytania
1. Co może być przyczyną kształtowania bardziej postaw 

roszczeniowych niż służby?
2.  Jaki będzie miało to wpływ na rodzinę, społeczeństwo, Ojczyznę?

 ¾ Indywidualne opinie uczestników
Podsumowanie:

Żyjąc w takich czasach i uwarunkowaniach nasiąkamy tym, co jest lansowane. 
Mass media skutecznie karmią nas obrazami i przekonaniami, które dalekie 
są od pielęgnowania wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Coraz 
bardziej stajemy się obywatelami świata, gubiąc przy tym naszą tożsamość 
narodową, tak ściśle związaną z wiarą i tradycją. Stąd takie wartości jak 
służba czy Ojczyzna stają się niemodne.
2. ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO I NAUCZANIA KOŚCIOŁA
Dzisiejsze słowo z Ewangelii wg św. Mateusza zwraca nasza uwagę na 
potrzebę gotowości, która przejawia się w czuwaniu na przyjście Pana  
i wiernym wypełnianiu tego, co On polecił. 
Mt 24,42 - 51 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz 
przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy 
nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego 
domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, 
Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego 
pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność? 
Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności.  
Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz 
jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: Mój pan się ociąga [z powrotem],  
i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami,  to nadejdzie pan 
tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe 
surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz 
i zgrzytanie zębów.  
Knferencja Episkopatu Polski - Chrześcijański kształt patriotyzmu
Przede wszystkim pragniemy przypomnieć, że patriotyzm jest głęboko 
wpisany w uniwersalny nakaz miłości bliźniego. Międzypokoleniowa 
solidarność, odpowiedzialność za los najsłabszych, codzienna obywatelska 
uczciwość, gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego, które 

ściśle łączą się z patriotyzmem, są zarazem realizacją orędzia zawartego 
w Ewangelii. Dlatego - jak pisał święty papież Pius X - „Kościół nauczał 
zawsze, że patriotyzm jest obowiązkiem i wiąże go z nakazem czwartego 
przykazania Bożego”[2]. Zarazem jednak dla uczniów Chrystusa miłość 
ojczyzny - jako forma miłości bliźniego - będąc wielką wartością, nie jest 
jednak wartością absolutną. Dla chrześcijanina, służba ziemskiej ojczyźnie, 
podobnie jak miłość własnej rodziny, pozostaje zawsze etapem na drodze 
do ojczyzny niebieskiej, która dzięki nieskończonej miłości Boga obejmuje 
wszystkie ludy i narody na ziemi. Miłość własnej ojczyzny jest zatem 
konkretyzacją uniwersalnego nakazu miłości Boga i człowieka.
Przypominali o tym rodakom, blisko pół wieku temu, polscy biskupi: 
„Choć człowiek stawia wartości ojczyste bardzo wysoko, to jednak wie,  
że ponad narodami jest Bóg, który jedyny ma prawo do tego, aby ustanawiać 
najwyższe normy moralne, niezależnie od poszczególnych narodów. Takie 
poczucie rzeczywistości opiera patriotyzm na prawdzie, oczyszcza go  
i uzdalnia do pogłębienia świadomości wspólnoty rodziny ludzkiej. Broni 
nas ono od obojętności na losy drugich, uwrażliwia coraz bardziej na 
potrzeby każdego człowieka, obojętnie jakim językiem mówi i jakie ma 
poczucie narodowe”[3].
W takiej chrześcijańskiej perspektywie miłość własnej ojczyzny wyraża 
się przede wszystkim przez postawę służby oraz troski i odpowiedzialności  
za potrzeby i los konkretnych ludzi, których Pan Bóg postawił na naszej 
drodze. Dlatego też za niedopuszczalne i bałwochwalcze uznać należy 
wszelkie próby podnoszenia własnego narodu do rangi absolutu, czy 
też szukanie chrześcijańskiego uzasadnienia dla szerzenia narodowych 
konfliktów i waśni. Miłość do własnej ojczyzny nigdy bowiem nie może być 
usprawiedliwieniem dla pogardy, agresji oraz przemocy.

 ¾ Podzielmy się spostrzeżeniami
1. O czym przypominają nam przeczytane teksty?
2. Przed jakim wezwaniem stawia nas słowo Boże i nauczanie 

Kościoła?
¾	Indywidualne opinie uczestników
¾	Podsumowanie 

W dzisiejszych rozważaniach możemy odkryć, że postawa gotowości 
do służby jest postawą ewangeliczną, o której przypomina nam Jezus. 
Dojrzałość człowieka obejmuje nie tylko dojrzałe relacje rodzinne, ale 


