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Konferencja: 

Parafia jako wspólnota zaangażowana w służbę miłosierdzia  

Miłosierdzie jest centralną wartością przepowiadania już trzeciego 

z kolei Papieża. Nie przypadkowo, bo czasy, w których żyjemy są przeło-

mowe i potrzebujemy idei zdolnej porządkować chaos, potrzebujemy ba-

zy/ nowego fundamentu budowania relacji społecznych. To nie pierwszy 

raz w historii. Warto sięgnąć pokrótce do dziejów Kościoła.  

Przypomnijmy sobie jak pod koniec starożytności, gdzieś w V-VI w., 

gdy już wypaliły się wszystkie struktury, jakie ją utrzymywały, również 

wspólnoty kościelne znalazły się w obliczu niemałego wzywania. Z jednej 

strony młody Kościół ze swoim przesłaniem rozsadzał od wewnątrz zastany 

świat (głosząc np. zasadę równej godności Dzieci Bożych, także gdy byli 

niewolnikami), a z drugiej strony wykorzystywał już istniejące struktury, ad-

optował je i posługiwał się – np. logiką rzymskiego prawa do porządkowa-

nia struktur kościelnych, czy zwięzłym językiem łacińskim do definiowania 

tekstów liturgicznych i nauczanych prawd wiary i moralności. Nawet two-

rzone stroje liturgiczne nawiązywały do ubiorów urzędników rzymskich…  

Wtedy właśnie zrodziła się idea św. Benedykta na stworzenie nowych 

form życia wspólnot wierzących chrześcijan, które nie rozpadną się 

wraz z odchodzącym do przeszłości światem rzymskiego imperium. I wcale 

nie chodziło mu o to, by uciekać od świata, jak pustelnicy i anachoreci, któ-

rzy odrzucali ten rozpadający się grzeszny świat. Benedykt zaproponował 

nową formę bycia w świecie – postanowił ze swoimi kompanami zostawić 

rzymskie metropolie, które już rozpadały się pod naporem wędrówek lu-

dów i ich barbarzyńskiej kultury, aby budować nowe grody, na nowy wzór. 

Tak właśnie powstały benedyktyńskie klasztory, w których podjęto wysiłek 

odtworzenia tkanki społecznej w oparciu o model wspólnotowy.  Św. Bene-

dykt zaproponował model wspólnoty zakonnej, opartej na ewangelicznej 

harmonii modlitwy i pracy (ora et labora), który stał się realną alterna-

tywą dla upadającego społeczeństwa rzymskich porządków, opartych na 

przemocy, niewolnictwie i prawie silniejszego.  



26 Pielgrzymka Parafii w Ruchu, Jawidz – Rokitno, 27–28 sierpnia 2016 r. 

2 

W ten sposób św. Benedykt zaprezentował wzór nowego braterstwa dla 

budowania nowej społeczności – a taka idea była pilnie potrzebna w sytua-

cji powszechnego przekonania o „umieraniu starego świata”. Zmiana za-

częła się wtedy, gdy ludzie przestali szukać bezpieczeństwa w dekadenc-

kich strukturach upadającego Imperium i sami zaczęli tworzyć nowe formy 

relacji, tworzyli miasta według nowej formuły, których wzorem, w wiekach 

średnich, stały się benedyktyńskie klasztory.  

Co więcej właśnie dzięki wspólnotom benedyktyńskim duchowe i moral-

ne bogactwo, jakie rozkwitło w starożytności, mogło przetrwać, chociaż 

rozleciały się struktury starożytnego świata. 

Benedykt podjął się więc realizacji dzieła, dzięki któremu powstała Eu-

ropa, jako synteza tego, co najlepsze ze starożytności i tego, co z nowych 

relacji ewangelicznych było promowane przez benedyktynów. To dlatego 

kontynent ten mógł stać się  cywilizacyjnym i duchowym centrum świata na 

wiele wieków. Zapewne nawet sam Benedykt nie był w stanie przewidzieć, 

do czego doprowadzą go te eksperymenty z tworzeniem nowych wspólnot.  

Owocem dzieła Benedykta jest również chrześcijaństwo w Polsce. Bene-

dyktyni byli na dworze księcia Mieszka I i zapewne to oni udzielili histo-

rycznego Chrztu 1050 lat temu. To benedyktyni na początku ewangelizowa-

li ziemie polskie i to oni byli pierwszymi męczennikami, którzy tutaj prze-

lewali krew dla Chrystusa i Jego Kościoła… stając się ziarnem/ zasiewem 

nowych chrześcijan na całe tysiąclecie... 

Dlaczego pozwalam sobie na to historyczne wprowadzenie? Otóż nie 

trudno się zorientować, że także dzisiaj żyjemy w przekonaniu, że zasta-

ne struktury świata rozpadają się. Wojny i konflikty wewnętrzne, ogrom-

ne zamieszanie moralne i ideowe, do tego rosnące zagrożenie niebezpiecz-

nych cywilizacji zewnętrznych, które przemocą próbują wyrównywać sobie 

historyczne poniżanie i wyzysk. Wszystko to staje się zaproszeniem do pod-

jęcie dzisiaj dzieła na miarę św. Benedykta.  

Wiemy dobrze, że nie wystarczą próby zamykania granic. Bo przecież z 

jednej strony świat dziś tak bardzo się skurczył. Dzięki postępowi odległo-

ści wcale już nie są takie bezpieczne.  
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Z drugiej zaś strony wewnątrz „naszego świata” zbyt dużo jest znaków 

upadku, niewydolności i starzenia się… Wciąż wypełnia się to prorockie 

zawołanie o. Riccardo Lombardiego, inicjatora Ruchu dla Lepszego Świata, 

który tuż po tragedii II wojny światowej zauważał, że stary świat umiera, 

potrzebny jest więc nowy, lepszy świat – świat według serca Bożego. To z 

tej potrzeby zrodziła się idea tworzenia nowego sposobu funkcjonowania 

wspólnoty kościelnej w naszych parafiach na miarę dzisiejszych wyzwań. I 

z tym zadanie, z niemałym wysiłkiem i poświęceniem, mierzymy się w na-

szych parafiach. Także w tym przypadku długoterminowe skutki  naszych 

wysiłków trudne są do przewidzenia. Ale tylko od wytrwałości w podej-

mowaniu takich prób i tylko od prorockiej odwagi zależy przyszłość nie tyl-

ko nasza, ale i tej historii ludzkości, która Panu Jezusowi służy za instru-

ment budowania Królestwa Bożego.  

Ten Lepszy świat, czyli ewangeliczne Królestwo Boże pod nowym imie-

niem, używanym przez o. Lombardiego, ma być budowany „według serca 

Bożego”. Zatem jego podstawową zasadą jest Boża miłość, czyli miło-

sierdzie. Ta zasada miłości miłosiernej jest niewątpliwie fundamentem po-

mysłu na wspólnotę parafialną, którą próbujemy realizować. Ona nie tylko 

obejmie, ale stara się też angażować szerokie kręgi wiernych z naszych Pa-

rafii. 

Wielkim zadaniem trwającego jubileuszu jest zwrócenie uwagi, że miło-

sierdzie to jest tylko pobożna praktyka. Nie wyczerpuje też jego znacze-

nia tworzenie okazji do jałmużny, do różnych „pańskich gestów” wspania-

łomyślnej życzliwości pomocy biedakom.  

Miłość miłosierna znajduje swoje źródło i wzór w Bogu. W roku nad-

zwyczajnego Jubileuszu, który przeżywamy choćby w nauczaniu Franciszka. 

Mamy więc okazję rozpoznać, że w miłosierdziu Boga „ujawniają się wszyst-

kie odcienie miłości”. I właśnie z tematem miłości miłosiernej, jako zasady 

zdolnej tworzyć nowe relacje w naszych wspólnotach zajmiemy się chwilę 

podczas naszej rozmowy w małych grupach.  

Podsumowanie 
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Doświadczenie naszej pielgrzymki pozwala zwrócić szczególną uwagę na 

gościnność jako imię miłosierdzia.  

Miłosierdzie jest pięknym drogowskazem dla świata.  

Ten świat dzisiejszy najpierw zglobalizował egoizm i pazerność najbo-

gatszych. W odpowiedzi pomysłem św. Jana Pawła II było doprowadzenie 

do zglobalizowania solidarności. Dla Franciszka odpowiedzią na świat w 

stanie wojny jest braterstwo… i gościnność. To ważne imiona miłosierdzia, 

tym bardziej, że pięknie je przeżywamy w tych dniach gościny w tutejszej 

parafii. To mocne doświadczenie. Nasi gospodarze z Jawidza – Rokitna sami 

mówią, że się nie poznają, że sami nie spodziewali się po sobie aż takiego 

zaangażowania... 

Kultura gościnności dla Franciszka ma być naszą odpowiedzią na świat 

zanieczyszczony „kulturą odrzucenia” i jej okrucieństwem.  

Uniwersalnym i pięknym symbolem gościnności jest chleb powszedni. To 

prawda, że chleb jest niezbędny do życia, bez niego ludzie umierają. Ale 

w symbolu gościnności chleba chodzi o coś więcej niż tylko o zaspokojanie 

głodu żołądka. Gościnność chleba pozwala człowiekowi zaspokoić głód „by-

cia człowiekiem”, bratem, bliźnim, czyli kimś, kto potrafi zachować się po 

ludzku, z godnością. A to wcale nie jest takie łatwe.  

Przygotowanie stołu chleba i solidarne zaproszenie innych, by zasiedli do 

tego stołu jest jednocześnie aktem miłości miłosiernej, która sprawia, że 

różne zapraszane osoby zostają wydobyte z anonimowości i wyniesione do 

godności członka rodziny lub przyjaciela, czyli do grona osób, które są dum-

ne, że znajdują się ze sobą i mogą sobie nawzajem służyć: dzielić się chle-

bem! Tak właśnie czujemy się w tej Parafii! 

Miłość miłosierna domaga się wytrwałego zapraszania wszystkich do 

stołu, bez wyjątku! Taki jest podstawowy ideał realizowany w Parafiach w 

Ruchu dla Lepszego Świata: nie wykluczamy nikogo z ewangelizacji! Do te-

go, na wzór metody św. Benedykta, nasze parafie nie zrywają z dotychcza-

sową praktyką, lecz zachowują w nich to, co najbardziej wartościowe dla 

wyzwań przyszłości. Podejmowane inicjatywy i gesty nie są realizowane dla 
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naszego samozadowolenia, ale są wyrazem służby i dzielenia się z innymi 

chlebem Słowa Bożego.  

Tak oto przy stole chleba uczymy się być dla siebie nawzajem darem 

miłosierdzia. Bo nie ma sensu zastawiać stół dla siebie samego – z poświę-

ceniem przygotowuje się stół zawsze dla kogoś drugiego, dla innych, na 

znak braterstwa, miłości, przebaczenia, człowieczeństwa. Na tronie stołu 

dobrze prezentuje się chleb, kiedy jest tam po to, by być łamanym 

i dzielonym z innymi, by wzajemnie karmić się miłością miłosierną i przy-

pominać, że nie samym chlebem żyje człowiek. Można było tego doświadczyć 

podczas gościnnego przyjmowania młodzieży świata w naszych parafiach w 

ramach tegorocznego ŚDM.  

Jako pielgrzymi do Lepszego Świata natrafiliśmy tutaj w Jawidzu 

i Rokitnie na gościnny stół zastawiony w imię Miłosierdzia. Nasi Gospodarze 

sami mówią, że się nie poznają, że nie spodziewali się po sobie takiego za-

angażowania...  

Taki gościnny stół za chwilę znajdziemy w centrum naszego Euchary-

stycznego zgromadzenia, na zakończenie dzisiejszego spotkania. A wszyst-

ko po to, byśmy odjeżdżali stąd z przekonaniem, że nie samym chlebem żyje 

człowiek, gdyż Boże Miłosierdzie jest wielkie!  


