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Rozpoczęcie
Przywitanie, znak krzyża, modlitwa do Ducha Świętego, pieśń ku czci św. Ojca Pio.

Modlitwa SłoweM BożyM
Pomocą w modlitwie i dzieleniu się Słowem Bożym może być medytacja biblijna, której tekst 
znajduje się na końcu konspektu. Tekst medytacji można rozdać członkom grupy jakiś czas 
przed spotkaniem do osobistego rozważenia.
Każdy z uczestników ma przed sobą tekst Pisma Świętego: Mt 22, 34-40. Wybrana osoba odczy-
tuje uroczyście fragment Ewangelii. Następnie w modlitewnym skupieniu każdy może na głos 
jeszcze raz przeczytać jakieś wybrane zdanie, frazę z odczytanej perykopy, takie, które szczegól-
nie poruszyło jego serce. W ten sposób słowa Pisma Świętego rozbrzmiewają ponownie, urywa-
nymi zdaniami, poprzez osobiste zaangażowanie przenikając do serc wszystkich uczestników.
Gdy taki sposób modlitwy zostanie już dobrze przyjęty w Grupie, podczas kolejnych spotkań do 
czytanych zdań można dołączać krótkie wezwania uwielbienia, prośby, przeproszenia, ucząc się 
w ten sposób spontanicznej modlitwy rodzącej się ze słuchania słowa Bożego.
Prowadzący w odpowiednim momencie kończy modlitwę Słowem Bożym i przechodzi do ko-
lejnego punktu spotkania.

Katecheza
Po modlitwie słowami Pisma Świętego, które są głównym tekstem dotykającym tematu spotka-
nia, następuje katecheza. Zasadniczo wygłasza ją kapłan. Jeśli kapłan uzna, że w Grupie są od-
powiednie osoby, które mogłyby przygotować i wygłosić katechezę, może wcześniej powierzyć 
im to zadanie. Sam oczywiście jest obecny i czuwa nad wszystkim. Powierzanie przygotowania 
i wygłoszenia katechezy członkom Grupy może być istotnym i cennym elementem formacji, 
ożywiającym ich wiarę i  jeszcze bardziej pobudzającym do odkrywania swego miejsca w Ko-
ściele. Oczywiście wymaga ono nieustannego zaangażowania kapłana, który cały czas prowadzi 
taką osobę i rozeznaje owoce rodzące się w Grupie. Katecheza nie powinna trwać dłużej niż 20 
minut.
W przygotowaniu katechezy można posłużyć się tekstem poniższego rozważania, którego auto-
rem jest Roman Rusek OFMCap. 

KonspeKt spotKania formacyjnego 
dla grup modlitwy ojca pio

Cnoty przeciw grzechom
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Cnoty przeciw grzechom
Rozwój moralny człowieka polega na usilnej trosce o to, aby miłością zwalczać w so-
bie zło. W celu pokonania różnorodnych egoistycznych skłonności trzeba się na róż-
ne sposoby otwierać na Boga i na ludzi. 
1. W jaki sposób zwalczać pychę i rozwijać pokorę? (Flp 2,2-11)
Pychy nie usuwa się przez poniżanie siebie, służalczość czy fałszywą skromność. Ne-
gowanie swoich realnych talentów prowadzi do szkodliwego poczucia niskiej warto-
ści, do rozgoryczenia i bierności. Odtrutką na pychę jest rozwijanie wdzięczności. 
Aby dziękować, trzeba zrozumieć, jak wiele otrzymaliśmy od Boga i ludzi – bez ja-
kichkolwiek zasług. 
2. Jakim dobrem można przełamywać w sobie chciwość? (Łk 21,1-4)
Każdy czyn zmierzający do obdarowania drugiej osoby przezwycięża chciwość, 
a także dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, czasem itp. Zwalcza chciwość również 
ten, kto zaprasza innych do siebie, udziela im gościny i modli się o ich dobrobyt. 
Przezwyciężenie wady chciwości rodzi umiejętność poprzestawania w życiu na ma-
łym, budzi radość z tego, co się posiada.
3. Co sprzyja rozwojowi czystości seksualnej? (1 Kor 6,19-20)
Pruderia, udawana skromność czy uznawanie wszelkich przejawów życia płciowego 
za z gruntu niemoralne nie sprzyjają wyrabianiu czystości, u podstaw której leży sza-
cunek dla drugiego człowieka, tak dla jego ciała, jak i ducha. 
Zachowaniu czystości sprzyja pełne szacunku spojrzenie na funkcję rodzicielską 
oraz traktowanie jej jako sprawy Bożej. Konieczne jest również rozwijanie w sobie 
odpowiedzialności za drugiego człowieka, za jego przyszłość i zbawienie. Trzeba so-
bie ponadto uświadomić, że przyjemność seksualna nie jest jedyną rzeczą, którą 
można mu ofiarować. Istnieją wartości o wiele większe, np. umocnienie wiary w Bo-
ga czy pomoc w życiowych trudnościach. 
4. Jakim dobrem można pokonać zazdrość? (Ga 6,9-10)
Szczególną pomocą w zwalczaniu tej wady może być modlitwa wyrażająca przychyl-
ność względem drugiego człowieka.  
Również stała gotowość do niesienia pomocy innym sprzyja przezwyciężaniu zazdro-
ści, gdyż wyrabia życzliwość i pragnienie ubogacania oraz uszczęśliwiania braci.
5. W jaki sposób wyrabiać w sobie umiar w jedzeniu i piciu? (Mk 1,4-6)
Zrównoważonej postawie wobec jedzenia i picia sprzyja dzielenie się z innymi, wspo-
maganie głodujących i potrzebujących. Pomocne mogą być też posty i wyrzeczenia 
podejmowane z powodów religijnych, ofiarowane Bogu w konkretnej intencji. Za-
oszczędzonymi w ten sposób pieniędzmi można podzielić się z potrzebującymi.
6. W jaki sposób opanować gniew i wyrobić w sobie szczerą miłość do innych? (Ef 
4,31-32)
Nie każdy rodzaj gniewu jest grzeszny. Nieraz w imię miłości trzeba gwałtownie za-
reagować na dostrzeżone zło. Grzechem jest natomiast wyrażanie przy pomocy gnie-
wu swojej złośliwości czy niezadowolenia, mściwość, wymierzanie drugiemu kary 
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przy pomocy krzyku, wyzwisk, poniżenia itp. Przełamywanie tej skłonności doko-
nuje się przez przebaczanie innym. 
Aby przez swoje zdenerwowanie nie niszczyć wspólnego życia, musimy uczyć się 
znoszenia cudzych niedoskonałości i wad. Przez szczerą rozmowę, a czasem taktow-
ne upomnienie braterskie, powinniśmy pomagać udoskonalać się tym, których wa-
dy najbardziej nas denerwują.
7. W jaki sposób usuwać lenistwo? (2 Kor 11,23-28)
Przełamywanie lenistwa dokonuje się przez wierność obowiązkom, które powinny 
mieć pierwszeństwo przed rozrywkami i przyjemnościami. Pomocą w formowaniu 
pilności i pracowitości może być ogólny rozkład zajęć dnia. 
Ofiarowanie swojej pracy Bogu także pomaga w walce z lenistwem. 
Postawa Ojca Pio
W  listach Ojca Pio znajdziemy wiele fragmentów odnoszących się do pracy na po-
korą. Oto jedno z pouczeń: „Wszystkie inne wady mają władzę jedynie nad tymi, któ-
rzy dadzą się im pokonać. Próżność natomiast podnosi głowę przeciw tym osobom, 
które ją zwalczają i zwyciężają. Nabiera sił, by zawładnąć swymi pogromcami za po-
mocą tych samych zwycięstw, jakie oni odnieśli nad nią. Jest wrogiem, który nigdy 
nie słabnie. Jeśli nie jest się uważnym, padnie się jej ofiarą”.

dzielenie w GRUpach
Po wysłuchaniu katechezy następuje czas dzielenia. Jest to bardzo ważny moment spotkania 
formacyjnego. Pozwala on czynnie zaangażować się wszystkim członkom grupy, łączy treści 
poruszane na spotkaniu z codziennym życiem, jest czasem świadectwa, w którym tworzą się 
w grupie więzy oparte na wspólnym doświadczeniu wiary i spotkania z żywym Bogiem.
Aby dzielenie mogło spełnić swoją rolę, grupa w nim uczestnicząca nie może być zbyt liczna. 
Przyjmuje się, że nie powinna przekraczać ośmiu osób. Jeśli w spotkaniu bierze udział większa 
liczba uczestników, należy wcześniej pomyśleć o podziale na małe grupy i wyborze prowadzą-
cych dzielenie. Rolą prowadzącego jest rozpoczęcie i zakończenie tej części spotkania, stawianie 
pytań zachęcających do świadectwa, dbanie o to, by każdy z uczestników miał możność zabrania 
głosu. Kapłan również bierze czynny udział w dzieleniu, przyłączając się do jednej z grup.
Dobrze jest wcześniej ściśle wyznaczyć czas na tę czynność, jednakowy dla wszystkich małych 
grup, tak aby w miarę równocześnie zakończyć ten punkt spotkania. Dzielenie, w zależności od 
liczebności małych grup, powinno trwać od 30 do 45 minut.

Pytania do dzielenia w grupach:
• Co powinniśmy wyznać podczas spowiedzi?
• Jakie są skutki świadomego zatajenia podczas spowiedzi grzechów ciężkich, a jakie lekkich?
• Co zrobić, gdy zapomniało się wyznać jakiś grzech podczas spowiedzi?
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zaKończenie
Po zakończonym dzieleniu Grupa znów spotyka się w  całości. Można przekazać niezbędne 
ogłoszenia i zakończyć spotkanie krótką modlitwą, np. dziesiątkiem różańca w intencjach Gru-
py oraz błogosławieństwem kapłana.
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Medytacja BiBlijna
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a je-
den z nich, uczony w Prawie, zapytał, wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przyka-
zanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego 
całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierw-
sze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie 
samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. (Mt 22,34-40)

Tekst stanowi odpowiedź Jezusa na pytanie jednego z uczonych w Prawie dotyczące największe-
go z przykazań. Tekst ten jest usytuowany w szerszym kontekście dyskusji i polemiki, jaką Jezus 
wiedzie ze swymi przeciwnikami w świątyni po uroczystym wjeździe do Jerozolimy. 
Rozważanie tekstu
ww. 34-36 Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a je-
den z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykaza-
nie w Prawie jest największe?
Po odpowiedzi Jezusa skierowanej do saduceuszy w kwestii zmartwychwstania wiele osób za-
chwyca się mądrością i mocą nauki Mistrza z Nazaretu. W takiej sytuacji faryzeusze gromadzą 
się razem, aby w  sposób publiczny pochwycić Jezusa na słowie i  wykazać błędność Jego na-
uki. Można tu dostrzec nawiązanie do Ps 2,2-3 – „Królowie ziemi powstają i władcy gromadzą 
się wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi: Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od 
siebie Ich pęta!”. Faryzeusze są postrzegani przez lud jako osoby pobożne i wiernie przestrzega-
jące Prawa Mojżeszowego. Jeden spośród nich – uczony w Prawie i znawca Tory Mojżeszowej 
– zadaje Jezusowi pytanie o największe przykazanie w Prawie (Torze). Pytanie tego uczonego 
nie ma jednak na celu poszukiwanie prawdy, lecz stanowi prowokację wobec Jezusa. Świadczy 
o tym sformułowanie w tekście „wystawić na próbę”, „kusić”, które jest także używane w kontek-
ście kuszenia Jezusa na pustyni przez szatana (Mt 4,1-11). Pytanie uczonego w Prawie brzmi: 
„Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”. Zwraca się on do Jezusa określe-
niem „nauczycielu” (gr. didaskalos, hebr. rabbi), które ma podnieść rangę odpowiedzi Jezusa 
i w razie błędu podważyć Jego autorytet. W Ewangelii św. Mateusza tytuł ten najczęściej pojawia 
się na ustach przeciwników Jezusa (Mt 9,11; 12,38; 17,24; 19,16; 22,16) podczas polemiki i wro-
gości. Pytając o przykazania uczony ma na myśli 613 przykazań Tory Mojżeszowej (248 zakazów 
i 365 nakazów) skrupulatnie przestrzeganych przez gorliwych wyznawców judaizmu. Pragnie 
aby Jezus wszedł w dyskusję z różnymi opiniami rabinów dzielącymi przykazania na „wielkie” 
i „małe” oraz „ciężkie” i „lekkie” i zagubił się w ich kazuistyce. W ten sposób łatwo byłoby pod-
ważyć przed ludem autorytet i atrakcyjność Jego nauki. Mimo, że Jezus zna przewrotne serce 
pytającego, to jednak wchodzi z nim w dialog i udziela swej błyskotliwej i pełnej Bożej mądrości 
odpowiedzi.
ww. 37-40 On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą 
swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne 
jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach 
opiera się całe Prawo i Prorocy.
Jezus w swojej odpowiedzi zestawia dwa przykazania z Księgi Powtórzonego Prawa i z Księ-
gi Kapłańskiej. Jezus w  sposób oryginalny łączy te dwa teksty pouczając o  ścisłym związku 
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przykazania miłości Boga i przykazania miłości bliźniego. Pierwszy tekst pochodzi z modlitwy 
Szema Izrael, którą Żydzi modlą się dwa razy każdego dnia: Pwt 6,4-5 – „Słuchaj, Izraelu, Pan 
jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego 
serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił”. Drugi tekst pochodzi z Kodeksu Świętości, 
który zawarty jest w Księdze Kapłańskiej: 19,17-18 – „Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do 
brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Nie będziesz szukał 
pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie 
samego. Ja jestem Pan!”.
Jezus precyzuje, że największym i pierwszym przykazaniem jest przykazanie miłości Boga. Przy-
kazanie to konkretnie jest realizowane poprzez posłuszeństwo woli Bożej i wierne wypełnianie 
Jego Prawa. Oznacza ono zachowywanie słów Bożych, aby żyć w szczęściu i prawdziwej wolno-
ści. Jego znaczenie rozjaśnia wcześniejszy kontekst Księgi Powtórzonego Prawa (6,1-3): „Takie 
są polecenia, prawa i nakazy, których nauczyć was polecił mi Pan, Bóg wasz, abyście je pełnili 
w ziemi, do której idziecie, by ją posiąść. Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszyst-
kie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom po 
wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci 
się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że 
ci da ziemię opływającą w mleko i miód”. W największym i pierwszym przykazaniu, o którym 
mówi Jezus zawarta jest prawda, że Bóg jest Miłością, a człowiek został stworzony po to, aby Go 
miłować. Wezwanie do miłości Boga stanowią trzy pierwsze przykazania Dekalogu. Człowiek 
może wypełniać przykazanie miłości Boga tylko wtedy, gdy odkrywa i doświadcza w  swoim 
życiu, że został przez Boga umiłowany. Jezus poucza, że miłość wobec Boga powinna mieć wy-
miar całkowity – całym sercem, całą duszą i całym umysłem na wzór Miłości Boga objawionej 
ludzkości w osobie Jezusa Chrystusa – J 13,1: „Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia 
z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował”. 
Jako drugie przykazanie Jezus wymienia przykazanie miłości bliźniego, które w sposób kon-
kretny i widzialny weryfikuje miłość do Boga. Prawdę tę dobrze wyraża 1 J 4,20-21: „Jeśliby 
ktoś mówił: ‘Miłuję Boga’, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata 
swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od Niego 
przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego”.  
Jezus bardzo ściśle wiąże w swoim nauczaniu  przykazanie miłości Boga z przykazaniem miłości 
bliźniego. Nauka ta łączy się mocno z gorącym wezwaniem Jezusa do miłości braterskiej na Jego 
wzór: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; 
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 
będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,34-35). Ścisłe powiązanie miłości Boga i miłości bliźniego 
występuje także w dalszym kontekście Ewangelii św. Mateusza - w tekście opisującym Sąd Osta-
teczny (Mt 25,31-46). Stwierdzenie Jezusa - „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40) wyraża prawdę o ścisłej 
relacji Boga i bliźniego. Prawdziwa miłość do Boga weryfikuje się w miłości do drugiego człowie-
ka. Podkreśla to wyraźnie w swej pierwszej encyklice „Deus Caritas Est” papież Benedykt XVI: 
„Należy tu w końcu przypomnieć w szczególny sposób wielką przypowieść o Sądzie Ostatecznym 
(Mt 25,31-46), w której miłość staje się kryterium oceny decydującym ostatecznie o wartości lub 
bezwartościowości ludzkiego życia. Jezus identyfikuje się z potrzebującymi: głodnymi, spragnio-
nymi, obcymi, nagimi, chorymi, więźniami… Miłość Boga i miłość bliźniego łączą się w jedno: 
w najmniejszym człowieku spotykamy samego Jezusa, a w Jezusie spotykamy Boga” (punkt 15). 
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Jezus w swojej odpowiedzi poucza, że miłość wobec bliźniego jest uwarunkowana miłością wo-
bec siebie samego – „jak siebie samego”. Człowiek może w pełni kochać Boga i swego bliźniego, 
jeśli najpierw kocha siebie samego i doświadcza, że jest umiłowany Miłością czystą i bezintere-
sowną przez samego Boga. Wezwanie do miłości bliźniego stanowi dalsze siedem przykazań De-
kalogu. Poprzez swoją odpowiedź Jezus wskazuje, że miłość stanowi najważniejszą zasadę inter-
pretacyjną wszystkich pozostałych przykazań i całego ludzkiego postępowania. Dobrze wyrazi 
to Apostoł Paweł, który z całą mocą doświadczył dotyku Miłości Pana – 1 Kor 13,1-3: „Gdybym 
mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo 
cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i  znał wszystkie tajemnice, i  posiadał 
wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił. a miłości bym nie miał, był-
bym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, 
lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał”.
Swoją odpowiedzią Jezus – Objawiona Miłość zachęca swoich słuchaczy do praktycznego wcho-
dzenia w  relację miłości.  Novum  w  nauczaniu Jezusa o  miłości stanowi niewątpliwie nakaz 
miłości nieprzyjaciół umieszczony we wcześniejszym kontekście Ewangelii św. Mateusza: Mt 
5,43-45 „Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego 
będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 
którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On 
sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych 
i niesprawiedliwych”. Miłość jawi się jako najdoskonalsza i najskuteczniejsze odpowiedź chrze-
ścijanina na wrogość i prześladowania. Poprzez postawę miłości wobec nieprzyjaciół człowiek 
jest w stanie przerwać spiralę zła i „zło dobrem zwyciężać” (Rz 12,21). Realizując ten nakaz wie-
rzący doświadcza doskonałości, której źródłem jest sam Bóg. Wypełniają się wtedy słowa Jezusa 
– Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5,48). 
Miłość Boga do człowieka osiąga swoją kulminację w ofierze Jezusa Chrystusa. Tajemnica krzy-
ża staje się ostatecznym objawieniem Miłości Boga. Podkreśla to mocno Ewangelista Jan utoż-
samiając godzinę Jezusa z tajemnicą paschalną, w której Jezus „do końca umiłował”: „Było to 
przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, 
umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13,1). To „umiłowanie do końca” 
znajduje swoją konkretyzację w ustanowieniu Eucharystii oraz w męce, śmierci i zmartwych-
wstaniu. Jezus przez swoją ofiarą ukazuje szczyty prawdziwej Miłości (gr. Agape) - „Nikt nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). W świetle 
Jego Krzyża wyraźnie widać, że Miłość jest całkowitym, bezinteresownym darem dla innych. 
Jezus mocno podkreśla, że przykazania miłości Boga i bliźniego stanowią fundament dla całego 
Prawa i Proroków. Innymi słowy tylko przez pryzmat Miłości mogą być zrozumiane wszystkie 
przepisy Prawa i nauczanie Proroków.

Medytacja
Tożsamość każdego człowieka jako obrazu i podobieństwa samego Boga może być rozpozna-
wana dzięki zdolności do miłości Boga i drugiego człowieka. Jest to miłość na wzór Boga, który 
pierwszy umiłował ludzkość bezinteresowną Miłością. Każdy człowiek jest zaproszony do do-
świadczenia tej Miłości. W duchu tej Miłości Jezus odpowiada na podchwytliwe pytanie uczo-
nego w Prawie o największe przykazanie. W swojej odpowiedzi Jezus podkreśla, że ludzkie życie 
nie powinno opierać się tylko na prawnej kazuistyce, lecz na Miłości – która pozwala tworzyć 
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trwałą komunię z Bogiem i drugim człowiekiem. Odpowiedź Jezusa – pełna pokory i otwarto-
ści wobec pytającego – wskazuje nam na Bożą pedagogię, która wciąż szuka tego co grzeszne 
i zagubione. Jezus przytaczając przykazania miłości Boga i bliźniego ukazuje, że cała aktywność 
człowieka powinna być oparta na miłości. 
Widzialnym znakiem miłości wobec Boga jest miłość wobec bliźniego. Obie te rzeczywistości 
są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Wzorem realizacji prawdziwej Miłości jest sam Bóg, któ-
ry „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Boża Miłość osiąga swą kulminację w osobie Syna Bo-
żego, który z Miłością ofiarowuje swoje życie na krzyżu za każdego człowieka. Każdy z nas jest 
wezwany do głębokiego doświadczenia tej Miłości bezinteresownej, ofiarnej i cierpliwej, która 
ma moc oczyszczania nas z naszych grzechów i słabości. Doświadczenie dotyku ukrzyżowanej 
Miłości pozwala człowiekowi na głęboką przemianę wewnętrzną dając zdolność do życia opar-
tego na realizacji największych Bożych przykazań – miłości Boga i miłości bliźniego. Na ustach 
Jezusa przykazania te nie są jakąś abstrakcją, gdyż w pełni realizuje je w swoim życiu. Przykaza-
nia te nie są przez Jezusa traktowane jako wymóg prawny i przymus, lecz jako wolna odpowiedź 
na Miłość Ojca. Odpowiedź ta nie jest cząstkowa lub interesowna, lecz jest realizowana całym 
sercem, całą duszą i  całym umysłem. Do takiej odpowiedzi jest zaproszony każdy człowiek. 
Tylko w takiej postawie możemy w pełni stawać się ludźmi i doświadczać w sercu prawdziwego 
szczęścia i pokoju.
Czy doświadczam w swoim życiu dotyku bezinteresownej Miłości Boga? Jak konkretnie reali-
zuję przykazania miłości Boga i bliźniego? Czy miłość wobec Boga weryfikuję miłością wobec 
bliźniego? Jaka jest moja postawa wobec ludzi błądzących i niedostrzegających w swoim życiu 
Miłości Boga? Co robię, aby na każdy dzień pogłębiać swoje życie w przestrzeni Bożej Miłości? 
W jaki sposób świadczę o Bożej Miłości w konkrecie mego życia?

Na podstawie rozważania ks. Mirosława Stanisława Wróbla  
opracował Tomasz Duszyc OFMCap


