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PIĄTEK

POWOŁANIE DO BUDOWANIA KRÓLESTWA BOŻEGO
SŁOWO BOŻE

…pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko,
albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”.

Jr 1,7
Łk 19,5

MAXIMUM ILLUD

«Rozumiejąc więc słowa Pana skierowane do każdego z was: „Zapomnij o narodzie swoim i o domu
ojca twojego” (Ps 44,11), pamiętajcie, że macie szerzyć nie panowanie ludzkie, lecz Chrystusowe,
i macie przysparzać obywateli nie doczesnej, lecz Górnej Ojczyźnie».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«Nic nie jest tak obce Kościołowi Jezusa Chrystusa jak rozdział. Nic tak nie szkodzi jego życiu, jak
ucieczka jego członków na odosobnioną pustynię albo ich egoizm, albo wreszcie troska jedynie
o korzyść własnej wspólnoty. Takie skłonności prowadzą oczywiście każdą wspólnotę chrześcijańską, jakakolwiek by była, do zamknięcia się w sobie» (FD 9 – Pio XII).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«Jego [Kościoła] charakter misyjny nie jest tylko kwestią obszarów geograficznych, lecz odnosi się
do ludów, kultur i osób właśnie dlatego, że „granice” wiary nie przebiegają tylko przez terytoria
i tradycje ludzkie, ale też i przez serce każdego człowieka» (Światowy Dzień Misyjny 2013).

MYŚL SALEZJAŃSKA

Jeżeli zadowalają nas tysiące młodych ludzi, którzy przychodzą do naszych dzieł i jeżeli wydaje
się nam, że wiemy wszystko o młodzieży, to się mylimy. Wielkim wyzwaniem jest dotrzeć do tych,
którzy są na zewnątrz, zrozumieć ich kulturę, język, potrzeby i oczekiwania. W przeciwnym wypadku dusimy się zamknięci w naszych dziełach. Z tego powodu powinniśmy być obecni w cyfrowym
świecie.
Ks. Pascual Chavez

PRZEMYŚLEĆ / PODZIELIĆ SIĘ / PRAKTYKOWAĆ
•

•
•
•

Czy ktoś mógłby mi zarzucić, że bardziej zależy mi na dobru własnym, niż na dobru ludzi, pośród których żyję i pracuję?
Czy jestem stronniczy wobec jakiejś osoby lub grupy osób?
Odwiedź jakąś osobę lub rodzinę, która – słusznie czy niesłusznie – czuje się dyskryminowana
lub pogardzana.
Pomódl się za wstawiennictwem św. Franciszka Ksawerego, aby Ewangelia tląca się w sercu
starożytnych kultur Azji Wschodniej mogła stać się ogniem i zapłonąć żywym płomieniem wiary.
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