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Skrzyknięcie

Płaszcze Miłosierdzia

Idea
Ewangelia: Mt 21, 6-11
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe
płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali
gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały
głośno: „Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna
na wysokościach!” Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: „Kto to jest?”
A tłumy odpowiadały: „To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei”.



Nawiązanie do tekstu ewangelii i wykorzystanie symbolu płaszcza.



Aktualizacja dzieł pokutnych, wśród których są uczynki miłosierdzia.



Kontynuacja działań podjętych w roku miłosierdzia.



Wykorzystanie symboliki płaszcza1: możemy nim okryć potrzebującego i równocześnie
rozłożyć przed Jezusem, jako akt oddania Mu chwały2.

1

Proponujemy, by był to materiał o wymiarach min 120x200 cm w formie narzuty lub peleryny, lub całkiem prosty, na
którym młodzi umieszczą wpisy o wykonanych uczynkach/dziełach miłosierdzia. Ze względów technicznych warto by był
jasny (nie biały), by można na nim wypisać/namalować treści. Płaszcz może być na czas Wielkiego Postu umieszczony
w widocznym dla młodych (uczniów, parafian) miejscu, tak by każdy mógł dodawać dzieła miłosierdzia i by motywował
do takiej formy przeżycia czasu przygotowania do Wielkanocy.
2

Sugerujemy wykorzystanie symboliki „płaszcza miłosierdzia”, jako elementu procesji młodych w Niedzielę Palmową
w ramach diecezjalnych obchodów ŚDM lub ewentualnie w czasie spotkania parafialnego/dekanalnego w tym dniu.
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Motywacja
W Krakowie Papież do nas powiedział: „Spojrzenie Jezusa wykracza poza wady i widzi osobę; nie
zatrzymuje się na złu z przeszłości, ale przewiduje dobro w przyszłości; nie godzi się na
zamknięcia, ale poszukuje drogi jedności i komunii; pośród wszystkich, nie zatrzymuje się na
pozorach, ale patrzy na serce. Jezus patrzy na nasze serce, na Twoje serce, na moje serce. Z tym
spojrzeniem Jezusa możecie sprawiać rozwój innej ludzkości, nie czekając na oklaski, ale
poszukując dobra dla niego samego, ciesząc się, że zachowaliście czyste serce i pokojowo
walczycie o uczciwość i sprawiedliwość.” (Papież Franciszek, niedziela 31.07.2016r, homilia
podczas Mszy Posłania ŚDM 2016 na Campus Misericordiae)
Proponujemy młodzieży, by na początku Wielkiego Postu, podjąć akcję „Płaszcz Miłosierdzia”.
Działanie w swej wymowie jest ściśle połączone z dziełami pokutnymi, uczynkami miłosierdzia
i przygotowaniem do Niedzieli Palmowej.

Przebieg działania
Spotkanie może odbyć się w sali, by omówić sposób przygotowania „Płaszcza Miłosierdzia”
i zaplanować, skoordynować działa miłosierdzia. Warto połączyć je z modlitwą, najlepiej
zaplanować w pierwszy lub drugi piątek Wielkiego Postu po nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
W wybranym terminie młodzi spotykają się, by zainicjować akcję. Proponujemy taki przebieg
spotkania:


krótka wspólna modlitwa i odczytanie tekstu Ewangelii (Mt 21,6-11),



przedstawienie motywacji do podjęcia dzieł miłosierdzia (można wykorzystać fragment
homilii papieża Franciszka z Campus Misercioriae),



przedstawienie celu, sposobu i kolejności postępowania:
o młodzi podejmują decyzje o włączeniu się/zainicjowaniu dzieła miłosierdzia,
o deklaracje mogę zostać spisane, by działać razem lub koordynować akcje; mogą
to być tez uczynki osobiście podjęte przez poszczególnych młodych,
o grupa decyduje, jaką formę ma mieć jej „Płaszcz Miłosierdzia” i gdzie będzie
umieszczony do Niedzieli Palmowej,
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o młodzi wykonują „Płaszcz Miłosierdzia” samodzielnie podczas spotkania
(z przygotowanych wcześniej materiałów) lub powierzają jego wykonanie
wybranym osobom,
o od spotkania do Niedzieli Palmowej młodzi dopisują na płaszczu swoje
uczynki/dzieła miłosierdzia, co ma ich zmotywować do wytrwałości w pełnieniu
miłosierdzia,
o grupa młodych zabiera „Płaszcz Miłosierdzia” na diecezjalne (rejonowe)
spotkanie młodych lub przynosi w procesji w Niedzielę Palmową we własnej
parafii.


określenie podjętych dzieł miłosierdzia (lub deklaracje osobistego włączenia się
w działanie) i przygotowanie „Płaszcz Miłosierdzia”.

Finałem działania jest podsumowanie podjętych i przeprowadzonych dzieł oraz złożenie ich
w akcie uwielbienia Chrystusa Króla w czasie procesji z plamami lub z procesji darów
w Niedzielę Palmową. Pięknym gestem może być połączenie działań wielu parafii/wspólnot
i stworzenie z „Płaszczy Miłosierdzia” swoistego dywanu dla Chrystusa, który przychodzi, jako
Król pokorny.
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