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CZWARTEK

MÓDL SIĘ ZA TWOICH PASTERZY
SŁOWO BOŻE

Dz 15,2

Dz 20,17
Dz 21,18
Dz 20,28
1 Tm 3,1-7;5,17

Dz 20,28
Łk 12,49

Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono,
że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do
Apostołów i starszych.
Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła.
Następnego dnia Paweł poszedł razem z nami do Jakuba. Zebrali się też wszyscy starsi.
Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania.
Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci
w uległości, z całą godnością. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż
będzie się troszczył o Kościół Boży? Nie [może być] świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę nie wpadł w diabelskie potępienie. Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, żeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie. Prezbiterzy, którzy dobrze
przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, najbardziej ci, którzy trudzą się
głoszeniem słowa i nauczaniem.
Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami,
abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią.
Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął.

MAXIMUM ILLUD

«Biskupi lub Prefekci Apostolscy… Do nich to bowiem w pierwszym rzędzie należy cała troska o rozkrzewienie wiary».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«Z ich więc serc powinien wyjść ów ogień apostolski, który Jezus Chrystus przyniósł na ziemię,
i dzięki nim powinien rozszerzyć się na serca wszystkich naszych synów i rozbudzić na całym świecie nowy zapał dla misyjnej pracy Kościoła» (FD 8 – Pius XII).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«Biskupi, jako pierwsi odpowiedzialni za głoszenie, mają obowiązek wspierać lokalny Kościół w jego
misyjnym zaangażowaniu» (Światowy Dzień Misyjny 2014).
«Obecnie nie potrzeba nam „zwyczajnego administrowania”. Bądźmy we wszystkich regionach
ziemi w „permanentnym stanie misji”» (EG 25).

MYŚL SALEZJAŃSKA

Musimy być wierni w słuchaniu Kościoła i Jego misji ewangelizacyjnej. Bardzo ważne jest, abyśmy
pełnili to nasze posłannictwo tu i teraz dzięki działaniu Ducha Świętego. (SDM, s. 35)

PRZEMYŚLEĆ / PODZIELIĆ SIĘ / PRAKTYKOWAĆ
•
•
•
•

Dokonaj „rachunku sumienia”, na ile głęboka jest twoja świadomość i znajomość priorytetów
i polityki diecezji i twojego lokalnego ordynariusza.
Przeczytaj w grupie najważniejsze punkty najnowszego listu pasterskiego twojego ordynariusza miejsca.
Pomódl się w intencjach twojego lokalnego ordynariusza.
Za wstawiennictwem św. Alberta Jurado i św. Teresy z Andów pomódl się za hierarchię Kościoła
w Chile.
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