LIPIEC 2018.KONFERENCJA: AGAPE - MIŁOŚĆ
Agape – czyli piękna miłość, którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach
(Rz 5,5) dzięki, której człowiek może odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny
dar z siebie samego (KDK 24) dla Boga i bliźniego – jest najwyższą formą
świadectwa i realizacji człowieka – dlatego podążając za Jezusem, naszym
Mistrzem drogą nawrócenia, przekraczam swój egoizm, naśladuję Jezusa
podejmując służbę we wspólnocie oraz wobec wszystkich w moim środowisku
(oikos) zwłaszcza wobec najmniejszych i uciśnionych.
Jan Paweł II w encyklice RH 10 pisze „Człowiek nie może żyć bez miłości.
Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione
sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie
dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego
uczestnictwa.”
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy,
kto miłuje narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest
miłością… W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga ale, że On
sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował, to i my winnyśmy się wzajemnie miłować…
Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto
trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.” 1J 4,7-8.10-11.16
Bóg jest miłością - z miłości nas stworzył, kocha nas i do miłości nas powołał.
Jestem powołany do miłości – moje życie realizuje się w miłości. Jezus mówi, że
najważniejsze przykazanie jest przykazaniem miłości Boga całym sobą, a bliźniego jak
siebie samego. Miłość do Boga – to Bóg na pierwszym miejscu w moim życiu. Jemu
należy się chwała i uwielbienie, a więc moja modlitwa, Eucharystia i wszelkie
oddawanie chwały i czci Bogu osobiste i wspólnotowe. Miłość do człowieka drugiego,
bliźniego ma być na miarę miłości do samego siebie, a więc miłość do siebie samego
musi też mieć swój wyraz, musi się w moim życiu realizować. Ale Jezus dalej mówi miłujcie waszych nieprzyjaciół i tych, którzy was prześladują, i módlcie się o przemianę
ich życia. Jezus jeszcze mówi – „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak ja was umiłowałem.” J 13,34
Mówi „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za
przyjaciół swoich”. J 15,13
Gdzieś czytamy - jak śmierć potężna jest miłość. Miłość Boga do nas nie jest miłością
interesowną, warunkową. Bóg kocha nas bezwarunkowo, bezinteresownie i tylko taka
może być miłość. Adoracja – Chleb Żywy, Jezus – tu zanurzam się w miłości Boga…
Tak Bóg nas umiłował – stał się Chlebem… Erich Fromm napisał książkę O sztuce
miłości - w niej zapewnia swoich czytelników, że miłość jest sztuką, której można się
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nauczyć a nawet trzeba uczyć się przez całe życie praktykując ją. Miłość nie jest
uczuciem, jest oddaniem się, ofiarowaniem się najpierw Bogu w akcie zawierzenia i
oddania, aby przyjąć, przyjmować dar miłości w Duchu Świętym, kochać ludzi to
ofiarować się im – każdemu inaczej – inaczej mąż żonie, żona mężowi inaczej matka
dzieciom, inaczej dzieci rodzicom, inaczej brat siostrze, inaczej okazuje się miłość w
przyjaźni, jeszcze inaczej miłość bliźnich, których spotykamy na naszej drodze i są w
jakiejkolwiek potrzebie. Inaczej kocha się osobę, która nas rani, znieważa, odrzuca, a
inaczej przyjaciela, który mnie akceptuje, rozumie, sprzyja mi. Jeszcze inaczej żebraka,
bezdomnego, który chce od nas wsparcia. Źródłem mojej miłości do ludzi jest Bóg,
mam otwierać się i czerpać w Duchu Świętym, miłość Boga, który pierwszy mnie
umiłował i który przez Ducha Świętego napełnia mnie miłością i uzdalnia mnie do
miłości. Życie bez miłości jest puste i beznadziejne, jest stratą czasu i degradacją
talentu. Talent miłości jest najważniejszy w moim życiu. Św. Paweł w hymnie o miłości
mówi: Gdybym miłości nie miał, byłbym niczym. A gdzie indziej mówi: „Miłość
Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to
wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to aby ci, co żyją, już
nie żyli dla siebie lecz dla Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał” 2 Kor 5,1415 Tak więc gdy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa uznając go naszym Panem i
Zbawicielem i przyjmując w darze Ducha Świętego już nie żyjemy dla siebie, nie
kręcimy się wokół siebie ale żyjemy dla Jezusa oddając się mu w miłości, wychodzimy
poza własne ja.
Jan Paweł II kiedyś powiedział: „Najważniejszą rzeczą na świecie jest kochać,
najlepszym sposobem kochania jest ewangelizacja, bo w ten sposób dajemy innym
drogocenną perłę i ukryty skarb.” We wspólnocie gdzie jest Jezus Chrystus i my ma
realizować się miłość na różne sposoby, ale ja nie będę wam mówił jak. To wy w
rozmowie pogłębiającej temat katechezy powiedzcie w jaki sposób realizować się ma
miłość we wspólnocie. Miłość mamy nieść w środowisko, w którym żyjemy na co
dzień, a szczególnie środowisko pracy, uczelni, akademika. Powiedzcie sobie jak
miłość Boża w tobie ma realizować się w tym środowisku, w którym spędzasz dużo
czasu. Najbardziej środowiskiem, w którym realizuje się miłość jest rodzina.
Małżonkowie Wody Życia powiedzcie jak realizujecie miłość Bożą w waszych
relacjach małżeńskich czy rodzicielskich. Bądźmy szczerzy – nie jest łatwo kochać.
Jesteśmy grzeszni i słabi, ale Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, tak więc jesteś
we wspólnocie, spotykasz Jezusa, i tu właśnie uczysz się kochać, uczysz się
poświecenia, służby, zaangażowania, uczysz się cierpliwości, akceptacji, przebaczenia.
Miłość jest sztuką, której trzeba się ciągle uczyć, i my mamy w tym sobie pomagać i do
miłości się zachęcać. Po to jest Wspólnota. Każda wspólnota wiary jest wspólnotą
miłości.
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PLAN SPOTKANIA
1. UWIELBIENIE
 modlitwa do Ducha Świętego – Niechaj zstąpi Duch Twój…
 Pieśń: Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę… - języki
 Odczytać 1J 4,7-16
 Pieśń: Bo góry mogą ustąpić…
 Uwielbienie spontaniczne
 Pieśń: Godzien, o godzien nasz Bóg…
2. DZIELENIE
Co Jezus zrobił dla mnie, co ja dla Jezusa? (20 min. nie dłużej)
Pieśń: Szukajcie wpierw królestwa Bożego…
3. SŁOWO BOŻE i KONFERENCJA:
Słowo: 1Kor 13,4-8a
Konferencja ks. Romana (wysłuchać nagrania)
4. POGŁĘBIENIE:
1. Podzielmy się doświadczeniem miłości w naszej wspólnocie, w
środowisku pracy, uczelni, w rodzinie – jakie napotykamy trudności w
sobie, co nam utrudnia kochać i w jaki sposób to przezwyciężamy.
5. DZIĘKCZYNIENIE I PROŚBY
Pieśń: Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie…
Modlitwa dziękczynna spontaniczna wokół treści konferencji:
Pieśń: Niech nas ogarnie łaska Panie Twa…
prośby spontanicznie wg rozeznania serca…
modlitwa wstawiennicza za osoby o Ducha Świętego – w kręgu po prawej
Jezu, jedyny pasterzu Twojej owczarni…
OJCZE NASZ i benedykcja…
– OGLOSZENIA:
Zlot Wody Życia w górach 1-9 września, Czarna Góra k. Bukowiny
Tatrzańskiej – zapis u Justyny Borkowskiej, zaliczka 200 zł (całość 550 zł).
Marsz dla Jezusa i ewangelizacja w Zakopanem sobota 8 września, godz.
19.30
Lektura: Benedykt XVI encyklika DEUS CARITAS EST
Ojciec Jean-Philippe „Kto z nas jest bez grzechu” Wydawnictwo Esprit
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