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PfarrCaritas

»Živeti usmiljenje«
»Usmiljenje: to je poslednje in najvišje dejanje, s katerim
nam prihaja naproti Bog. Usmiljenje: to je temeljni
zakon, ki biva v srcu vsakega človeka, ko z iskrenimi očmi
pogleda brata in sestro, ki ju sreča na življenjski poti,«
piše papež Frančišek v svoji buli »Misericordiae vultus«
(Obličje usmiljenja), v kateri je napovedal izredno leto
usmiljenja 2016. To sveto leto se bo pričelo 8. decembra
2015 (torej točno 50 let po zaključku II. vatikanskega
koncila) in naj bi trajalo do 22. novembra 2016 (nedelja
Kristusa Kralja).

V tem letu želi papež povprašati kristjane in kristjanke (in
s tem tudi Cerkev), ali so naša dela in življenje ogledalo
Božjega usmiljenja, »da bi lahko razumeli, ali živimo kot
njegovi učenci ali ne. Odkrijmo znova dela telesnega usmiljenja:
lačne nasititi, žejne napojiti, nage obleči, popotnike
sprejemati, bolnike obiskovati, jetnike reševati, mrliče
pokopavati.
In ne pozabimo na dela duhovnega usmiljenja:
dvomljivcem svetovati, zmotne učiti, grešnike
svariti, žalostne tolažiti, žalivcem odpustiti, nadležne
prenašati, za žive in mrtve Boga prositi«, pravi papež.

Skupaj z Župnijsko Caritas Koroška želimo v Referatu za župnijske svete vzeti v ozir papeževo vprašanje o
delih usmiljenja in sami sebe vprašati, kako mi kot člani
Božjega ljudstva in kot župnijski svétniki udejanjamo
dela usmiljenja v svojem življenju in v življenju župnije.

Vsebina
• impulz k vprašanju »živeti usmiljenje«
• izkušnje (v svojem življenju, v naši župniji)
z deli usmiljenja
• pogled naprej: kje vidimo potrebo po ukrepanju
glede usmiljenja v naši župniji
• kaj potrebujemo/koga potrebujemo,
da bi dejanja usmiljenja v naši župniji udejanili

Časovni okvir za klavzuro znaša najmanj 3 ure, idealna
pa bi bila celodnevna klavzura (9.–16. ure).
Seveda lahko natančen čas in natančno obliko klavzure
prilagodimo potrebam župnije/zveze župnij.

