Co to jest miłosierdzie?
 miłość jest kwiatem a miłosierdzie owocem
 to gotowość przyjścia z pomocą temu, kto znajduje się w potrzebie
 to trzy raz miłość: słowo, czyn i modlitwa
 to miłość schylającego się do kogoś, kto upadł i podniesienie go
 sytuacja, w której Miłość przekracza granicę, jaką wyznacza sprawiedliwość, wtedy zaczyna się miłosierdzie
 to nieustanne nakłanianie do nawrócenia. Nawrócenie zbliża do Boga  pełni szczęścia, nie niszczy wolności człowieka a
jego brak (grzech) jest przyczyną cierpienia.

Opis
Człowiek idzie przez życie jak przez las, przez który istnieje tylko jedno dobre przejście. Ogląda się i wybiera sobie
drogę, która czasem prowadzi na miejsca, gdzie rani sobie nogi o kamienie. Bóg ciągle proponuje mu dobrą drogę, lecz
człowiek sobie czasem wybiera inną, gdyż zło go zwodzi. Naszą szansą na bezpieczne przejście jest, paradoksalnie,
zamknięcie oczu i powierzenie się całkowicie tym propozycjom Bożym. Bóg nas kocha i im bardziej widzi nasze poranione
stopy, tym bardziej pragnie naszego szczęścia, ale nie złamie naszej wolności. Decyzja o zamknięciu oczu musi być naszą
wolną decyzją – tak siebie kształtujemy. Bóg pragnie naszej wolności bardziej niż naszej przyjemności chodzenia po
gładkiej ścieżce. Miłosierdzie jest ciągłym nakłanianiem do powrotu: trwałym, nieskończonym, wszechobecnym,
rozpaczającym gdy widzi nasze rany, szanującym naszą wolność i godność.
Prawdziwe miłosierdzie dla drugiego człowieka wzoruje się na miłosierdziu Bożym. A więc najpierw współczucie,
potem poszukiwanie źródła bólu, a potem trwała praca nad czytelnością propozycji poprawy sytuacji. Szacunek dla czyjejś

wolności, pozwolenie na wybranie tej formy jaką chce, oszczędzanie bólu, branie na siebie konsekwencji jego błędów. Na
tym polega stosunek do każdego bliźniego w myśl nauki o miłosierdziu Bożym.

Miłosierdzie Boga "do nas" i "dla nas"
W Bogu słowa: miłość, wierność, nadzieja, ufność, miłosierdzie, splata się w jedno wielkie "KOCHAM". My jednak
możemy mówić o dwóch stronach miłosierdzia:
"DLA NAS"
 ulitowanie się nad naszą słabością, wybaczanie nam, wyrozumiałość dla naszych niedoskonałości.
"DO NAS"  Bóg patrzy na nas w całkowicie inny sposób  pełny sposób. Widzi wszystko, co sprawia nam ból, co jest dla
nas trudne dużo wcześniej niż sami to dostrzegamy. Daje nam pomoc w podnoszeniu się z grzechów, brudów, zadawanych
sobie cierpień i realizuje to w całkowitym poszanowaniu naszej wolności. Podpowiada nam i zawsze pozostawia nam
wybór.

Dwa wymiary – jak możemy realizować
miłosierdzie:
Wzorując się na Bogu możemy:
1.
Nieść
pomoc
cierpiącym w ich bólu,
fizycznym, duchowym
2.
Ewangelizować
, cierpliwe tłumaczyć
dlaczego grzech zadaje ból, wprowadza nieład,
rani...

Miłosierny jest człowiek, który:
 zatrzymuje się przy cierpieniu drugiego człowieka jakiekolwiek by ono nie było (fizyczne, cierpienie grzechu...)
 jest gotowy (nie ciekawski) do niesienia pomocy
 wrażliwy na cudze cierpienie (co świadczy o współodczuwaniu)
 wzrusza się nieszczęściem drugiego człowieka, przejmuje się
 świadczy pomoc w cierpieniu możliwie skutecznie, angażując swe serce i to co posiada: czas, czasami pieniądze,
samochód, swoje dobra...
 daje swoje "ja" dla drugiego, czyni z siebie bezinteresowny dar
 pomaga bardziej "stawać się" drugiemu człowiekowi
Wzruszenie to nie litość
Czasem wzruszenie cierpieniem i współczucie pozostaje jedynym lub głównym wyrazem miłości i solidarności z
cierpiącym człowiekiem. Jednak powinny one być bodźcem do działań, które mają na celu przyniesienie pomocy.

Obietnica Pana Jezusa
Dla tych którzy będą w związku z kultem obrazu "Jezu ufam Tobie" modlić się z ufnością do miłosierdzia Bożego i
czynić uczynki miłosierdzia Pan Jezus obiecał oprócz innych trzy łaski:
*** łaskę zbawienia
*** postępy na drodze doskonałości chrześcijańskiej
*** łaskę dobrej śmierci

