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ŚWIĘTOŚĆ TO GŁODNE I SPRAGNIONE POSZUKIWANIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
 

DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM 
Dzieląc się radościami i troskami życia osobistego, małżeńskiego i rodzinnego, których doświadczyliśmy 

od poprzedniego spotkania. W jaki sposób wdrażaliśmy w życie prawdy wynikające z błogosławieństwa: 

„Świętość to umiejętność płakania z innymi”? 
 

CZĘŚĆ MODLITEWNA 

• zapalenie świecy i modlitwa do Ducha Świętego. 

• dzielenie się słowem Bożym: Mt 6,25-34. 

• modlitwa spontaniczna jako odpowiedź na słowo Boże i dzielenie się życiem. 

• tajemnica różańca z dopowiedzeniami: śmierć Pana Jezusa na krzyżu. 

• modlitwa za wstawiennictwem czcigodnego Sługi Bożego (patrz: okładka). 
 

CZĘŚĆ FORMACYJNA 

• dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją wszystkich zobowiązań: które ze 
zobowiązań w szczególny sposób pomagało nam w realizacji słów: „Świętość to umiejętność płakania z 

innymi”? 

 

• omówienie nowego tematu formacyjnego 
Podczas spotkania kręgu w miesiącu grudniu rozważaliśmy prawdę związaną z umiejętnością 

współodczuwania z innymi. W bieżącym miesiącu czas na kolejny etap: 

Świętość to głodne i spragnione poszukiwanie sprawiedliwości 

Zanim wczytamy się w tekst adhortacji papieża Franciszka „Gaudete et exsultate”, zastanówmy się nad 

pojęciami: „sprawiedliwość”, „bycie sprawiedliwym”, „brak sprawiedliwości”? Pierwsze, najprostsze 

skojarzenia zapiszmy w poniższej ramce: 

Wczytajmy się w teksty papieskie – warto przy tej okazji zaznaczyć najważniejsze sformułowania, 

odkrycia. 

„Głód i pragnienie” to doświadczenia bardzo intensywne, ponieważ odnoszą się do podstawowych 
potrzeb i są związane z instynktem przetrwania. Są osoby, które bardzo pragną sprawiedliwości i dążą 
do niej, szukają jej z dużym zaangażowaniem. Jezus mówi, że będą nasyceni, ponieważ prędzej czy 
później pojawi się sprawiedliwość, a my możemy wnieść swój wkład, aby była ona możliwa, nawet jeśli 
nie zawsze widzimy rezultaty tego trudu (GE 77). 

Jednak sprawiedliwość, którą proponuje Jezus, nie jest podobna do tej, jakiej szuka świat, bardzo często 
splamionej małostkowymi interesami, manipulowanej z jednej lub z drugiej strony. Rzeczywistość 
pokazuje nam, jak łatwo jest wejść w siatkę korupcji, stać się częścią tej codziennej polityki na zasadzie 
„daję, aby inni mi dali”, gdzie wszystko staje się kupczeniem. Tak wielu ludzi cierpi z powodu 
niesprawiedliwości, wielu z nich bezradnie patrzy, jak inni na przemian dzielą się „tortem życia”. 
Niektórzy rezygnują z walki o sprawiedliwość i postanawiają stanąć po stronie zwycięzcy. To nie ma nic 
wspólnego z głodem i pragnieniem sprawiedliwości, pochwalanym przez Jezusa (GE 78). 

Taka sprawiedliwość zaczyna się wypełniać w życiu każdego z nas, gdy postępujemy 
sprawiedliwie w swoich decyzjach, co następnie przekłada się na poszukiwanie sprawiedliwości dla 
ubogich i słabych. Prawdą jest, że słowo „sprawiedliwość” może być synonimem wierności woli 
Boga w całym naszym życiu, ale jeśli nadamy mu sens bardzo ogólny, to zapominamy, że dotyczy 
ono zwłaszcza sprawiedliwości wobec bezbronnych: „Troszczcie się o sprawiedliwość, 
wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!” (Iz 1,17). Głodne 
i spragnione poszukiwanie sprawiedliwości jest świętością (GE 79). 

 



Pytania do wcześniejszego przedyskutowania w małżeństwie, a następnie podzielenia się 

na spotkaniu kręgu: 

• Jaki jest mój wkład w budowanie relacji małżeńskiej, aby była ona święta poprzez poszukiwanie 
sprawiedliwości? 

• Jak rozumiem troskę o sprawiedliwość w naszym życiu rodzinnym? 

• Jakie podejmuję działania w pracy zawodowej, wspólnocie, społeczeństwie, aby moje życie nie było 

bezradnym patrzeniem i rezygnacją z walki o sprawiedliwość? 
 

Zastosowanie: 

 

W jaki sposób chcę w najbliższym miesiącu wprowadzić to błogosławieństwo w życie małżeńskie, 
rodzinne, zawodowe, wspólnotowe? 


