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4. Grudzień – Sakramenty małżeństwa i kapłaństwa uczą dzielenia 
się dobrem
	Wprowadzenie
Grudzień to miesiąc, w którym spotykamy się w rodzinach celebrując 

tajemnicę Bożego Narodzenia. W tej atmosferze będziemy przeżywać nasze 
kolejne wydarzenie parafialne przypominające nam, że sakramenty małżeństwa 
i kapłaństwa uczą nas dzielenia się dobrem.

Prośmy Ducha Świętego, aby napełniał nasze serca pragnieniem dzielenia 
się dobrem w naszych rodzinach, parafii i z każdym człowiekiem, którego Pan 
Bóg stawia na naszej drodze. Pieśń: Przyjdź Duchu Święty,  ja pragnę…
	Dziesiątek różańca i wezwanie wstawiennictwa patrona Rejonu

1. SYTUACJA
Codzienne życie przynosi nam wiele okazji do dzielenia się dobrem zarówno 

tym w wymiarze materialnym jak i duchowym. Są takie momenty, w których 
przychodzi nam to łatwiej, bo pomagają nam w tym przeżywane uroczystości. 
Niedawno świętowaliśmy 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Wiele 
osób zgromadziło się na Marszu Niepodległości w Warszawie. Uczestnicy 
opowiadają o życzliwości dla siebie nawzajem, o obdarowaniu się uśmiechami, 
pomocy w znoszeniu trudów. Są to proste, ale  konkretne formy dzielenia się 
dobrem. Niedługo będziemy przeżywać Boże Narodzenie. Atmosfera tych świąt 
nastraja do czynienia innym dobra. Przygotowujemy sobie nawzajem prezenty, 
składamy życzenia, pomagamy w świątecznych porządkach i przygotowaniach. 
To są gesty, które są nośnikami dobra. Czasami jednak, zapominamy, że za tymi 
tradycjami kryją się głębokie treści duchowe. 

Piękną tradycją było kiedyś w polskich rodzinach błogosławieństwo 
udzielane przez rodziców dzieciom, gdy wychodziły z domu, czy proszenie  

W przeczytanych dziś tekstach odkrywamy ogromną wartość, jaką  
w codziennym życiu mają proste gesty. Jest pośród nich także błogosławieństwo, 
które jest wspaniałą formą dzielenia się dobrem w naszych rodzinach, 
wspólnotach, a także w wymiarze całej parafii.
	Wspólna modlitwa

Pomódlmy się wspólnie, abyśmy nieustannie uczyli się dzielić dobrem 
tam, gdzie żyjemy.
1. Módlmy się w intencji całej naszej parafii, aby była miejscem, w którym 

ludzie troszczą się o siebie nawzajem, czyniąc dobro.
2. Módlmy się za rodziny, aby były środowiskami, w których przekazywane 

są prawdziwe wartości i docenia się drobne gesty życzliwości, miłości  
i dobroci.

3. Módlmy się za nasze grupy sąsiedzkie, abyśmy byli wrażliwi na siebie 
nawzajem i byli gotowi służyć, dobrze czyniąc wszystkim

Spontaniczne wezwania uczestników
 � Na zakończenie: Ojcze nasz …

3. POTRZEBNE NAWRÓCENIE I ODNOWA ŻYCIA
Uświadamiając sobie, że nie wykorzystujemy wszystkich okazji, by dzielić 

się dobrem z innymi, nie tylko w wymiarze materialnym, ale i duchowym. 
Zastanówmy się, jakie kroki nawrócenia powinniśmy podjąć.
	Podzielmy się naszymi obserwacjami

1. W jaki sposób jako chrześcijanie możemy promować dzielenie  
się dobrem duchowym?

2. Czym to może zaowocować w naszym życiu?
	Indywidualne opinie uczestników
 � Zobowiązania: podejmujemy zobowiązania indywidualne i wspólnotowe 

– razem określamy, co podejmiemy do następnego spotkania.
	Określenie daty spotkania
	Modlitwa na zakończenie
Panie Jezu Chryste, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra w nas, prosimy, 

otwieraj nas nieustannie na potrzeby innych. Naucz nas widzieć w nich Ciebie  
i Tobie w nich służyć. Rozbudzaj w nas pragnienie dzielenia się dobrem z każdym, 
kogo stawiasz na naszej drodze: w naszych rodzinach, wspólnotach, parafii, 
w naszych miejscach pracy. Wlewaj w nasze usta słowa błogosławieństwa  
i życzenia innym dobra, abyśmy stawali się coraz bardziej podobnymi do Ciebie. 
Amen. Na zakończenie modlitwa Ojcze nasz…



o przebaczenie, kiedy ktoś z domowników szedł do spowiedzi. Dziś ona 
zanika, nie czynimy takich gestów. Łatwiej przychodzi nam podzielić się tym, 
co materialne: dać jałmużnę, coś do ubrania, czy do jedzenia niż ofiarować 
komuś czas, by go wysłuchać, podzielić się wiarą, uczynić znak krzyża na czole  
w geście błogosławieństwa...

Pytania
1. Co może być przyczyną, że chętnie dzielimy się dobrami materialnymi, 

a niełatwo przychodzi nam dzielić się dobrami duchowymi?
2. Jak taka postawa wpływa na rodzinę, parafię, społeczeństwo?
	Indywidualne opinie uczestników

Podsumowanie:
Konsumpcjonizm i szybki styl życia sprawia, że łatwiej nam jest ofiarować 

komuś dary materialne niż dary duchowe. Ta sytuacja tworzy nową mentalność 
człowieka, który ze swych darów eliminuje dary duchowe jako te, które 
pozbawione są wartości. 
 2. ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO I NAUCZANIA KOŚCIOŁA

Dzisiejsze słowo z Listów św. Pawła i nauczanie papieża Franciszka mówią 
o roli błogosławieństwa w życiu każdego chrześcijanina.

Rz 12, 14 Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, 
a nie złorzeczcie!

1 P 3, 9  Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! 
Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, 
abyście odziedziczyli błogosławieństwo.

Audiencja generalna papieża Franciszka 2017. Dlatego Piotr mówi, że 
„Lepiej … cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle” (w. 17): nie oznacza to, 
że dobrze jest cierpieć ale, że gdy cierpimy z powodu dobra, jesteśmy w komunii 
z Panem, który zgodził się cierpieć i być przybitym do krzyża dla naszego 
zbawienia. Kiedy zatem również my, w najmniejszych lub najwspanialszych 
sytuacjach naszego życia, godzimy się cierpieć dla dobra, to tak jakbyśmy 
rozsypywali wokół nas ziarna zmartwychwstania i życia, i sprawiali aby pośród 
ciemności jaśniało światło Paschy. Dlatego Apostoł zachęca nas, abyśmy zawsze 
odpowiadali „dobrym słowem” (w. 9): błogosławieństwo nie jest formalnością, 
nie jest jedynie oznaką uprzejmości, ale to wielki dar, który sami otrzymaliśmy 
jako pierwsi i który możemy dzielić z innymi. Jest to przepowiadanie miłości 
Boga, miłości bez miary, która się nie wyczerpuje, której nigdy nie brakuje  
i która stanowi prawdziwy fundament naszej nadziei.

Homilia papieża Franciszka podczas mszy św. Kończącej VIII światowe 
spotkanie rodzin 2015  Wiara otwiera „okno” na obecność i działanie Ducha 

Świętego. Pokazuje to nam, że, podobnie jak szczęście, świętość jest zawsze 
związana z małymi gestami. „Kto wam poda kubek wody w imię moje, nie utraci 
swojej nagrody”, mówi Jezus (por. Mk 9,41). Tych małych gestów uczymy 
się w domu, w rodzinie; gubią się one pośród wszystkich innych rzeczy, jakie 
robimy, ale sprawiają, że zmianie ulega dzień powszedni. Są to ciche rzeczy 
dokonywane przez matki i babki, przez ojców i dziadków, przez dzieci. Są to 
małe oznaki czułości, miłości i współczucia. Jak ciepła kolacja, na jaką cieszymy 
się wieczorem, wczesny obiad czekający na kogoś, kto wstaje wcześnie, 
aby iść do pracy. Swojskie gesty. Jak błogosławieństwo zanim położymy się 
spać czy też uścisk, gdy wracamy po ciężkim dniu pracy. Miłość ukazuje się 
przez małe rzeczy, przez dbałość o małe codzienne znaki, które sprawiają, że 
czujemy się jak w domu. Wiara wzrasta, gdy jest przeżywana i ukształtowana 
przez miłość. Dlatego nasze rodziny, nasze domy, są prawdziwymi Kościołami 
domowymi. Są to właściwe miejsce dla wiary, aby stawała się życiem, a życie 
stawało się wiarą. Jezus każe nam nie powstrzymywać tych małych cudów. 
Wręcz przeciwnie, chce abyśmy do  nich zachęcali, upowszechniali je. Prosi 
nas, abyśmy szli przez życie, przez nasze codzienne życie zachęcając do tych 
wszystkich małych oznak miłości jako znaków Jego życia i czynnej obecności 
w naszym świecie. Możemy zadać sobie więc pytanie: jak staramy się żyć tym 
stylem w naszych domach, w naszych społeczeństwach? Jaki świat chcemy 
pozostawić naszym dzieciom? Nie możemy odpowiedzieć na te pytania sami, 
o własnych siłach. [...] Oby nasze dzieci znalazły w nas wzorce i pobudki do 
komunii! Niech nasze dzieci znajdują w nas mężczyzn i kobiety zdolnych, by 
dołączyć do innych w doprowadzeniu do pełnego rozkwitu wszystkich dobrych 
ziaren, które zasiał Ojciec! Jezus mówi nam dobitnie, ale z miłością: „Jeśli 
więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż 
bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” (Łk 11,13 
). Ile mądrości jest w tych kilku słowach! To prawda, że, jeśli chodzi o dobroć 
i czystość serca, to my ludzie nie mamy wiele do ukazania! Lecz Jezus wie, że 
tam, gdzie chodzi o dzieci jesteśmy zdolni do bezgranicznej ofiarności. Zatem 
zapewnia nas: jeśli tylko mamy wiarę, to Ojciec da nam swego Ducha.

  Podzielmy się spostrzeżeniami
1. Czym według powyższych tekstów jest błogosławieństwo i jakie 

konkretne owoce ze sobą niesie?
2. Do jakiej postawy zaprasza nas przeczytane słowo?

  Indywidualne opinie uczestników
Podsumowanie 


