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2 lutego przypada święto patronalne Ruchu Wiara i Światło, do którego należy istniejąca przy
naszej parafii wspólnota Sól Ziemi. Dlatego podczas Mszy św. wieczornej modliliśmy się nie
tylko - jak w każdy 1. czwartek miesiąca - w intencji powołanych i o nowe powołania kapłańskie,
zakonne, misyjne, jak i w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza, ale również w intencji osób
skupionych w Ruchu Wiara i Światło.

    

Dwiema krótkimi scenkami, przygotowanymi przez osoby niepełnosprawne i ich przyjaciół,
członkowie wspólnoty Sól Ziemi ukazali nam sedno i charakter relacji, które budują. – Żyjemy
na poziomie serca. Jesteśmy – podkreślał w kazaniu ks. Marian Kluczny, kapelan grupy,
wyjaśniając: – Chrystus, który jest Światłem, przyszedł na świat, by objawić ludziom ludzkie
oblicze Boga. Przyniósł miłość, przebaczenie, miłosierdzie, pokój. On przede wszystkim był. Był
z tymi ludźmi, którzy Go potrzebowali, którzy uwikłani byli w grzechy, albo cierpieli na różne
dolegliwości, albo byli odrzuceni przez ludzi, albo zupełnie zagubili sens życia. Jezus Chrystus
przyszedł by być Bogiem z nami.

    

– Dzisiaj człowiek dla człowieka potrzebującego najczęściej jest tym, któremu wydaje się, że
pomaga, czasem tym samym go poniżając. Często bywa, że pomagając, wywyższa siebie.
Natomiast wspólnoty Wiara i Światło mają w sobie jeden szczególny akcent, że osoby z
upośledzeniem, które są centrum naszych wspólnot, są osobami, do których nie przychodzi się
by pomóc, by się nad nimi pochylić. We wspólnotach jesteśmy dla siebie przyjaciółmi – mówił
ks. Kluczny. – A przyjaźń to coś więcej niż pomoc, niż pochylenie się nad człowiekiem, bo
przyjaźń to bycie z drugim człowiekiem – podkreślał, zaznaczając, że święto Ofiarowania
Pańskiego zaprasza wszystkich by być z innymi tak jak Chrystus, by próbować stawać wobec
drugiego człowieka i być z nim. – Byśmy nie tłumaczyli się ani naszym zagonieniem, ani
naszym zmęczeniem, ani tym, że co najwyżej możemy pomóc materialnie czy dobrym słowem.
Bądźmy dla siebie, wobec siebie, ze sobą. W rodzinach. W gronach przyjacielskich. Wtedy
przyczynimy się do przemiany świata – życzył wszystkim ks. Kluczny.
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