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PONIEDZIAŁEK

SŁOWO BOŻE

Łk 14,13-14
zob. Wj 32,1-35
Mt 5,3
Mt 25,40

COETERA TOLLE
…zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają
czym tobie się odwdzięczyć.
Nie adorujcie złotego cielca…
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.

MAXIMUM ILLUD

«Innego też niebezpieczeństwa musi się pilnie wystrzegać misjonarz, mianowicie szukania innych
korzyści poza dobrem dusz. […] Paweł pisze do Tymoteusza: „Mając żywność i odzienie... bądźmy
z tego zadowoleni” (1 Tym 6,8). […] Św. Paweł pracą i własnymi rękoma zapewniał sobie utrzymanie».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«Nie szuka własnego pożytku, lecz Chrystusa Jezusa» (EP – Pius XII).
«Ewangeliczne świadectwo, na które świat jest wrażliwszy, to poświęcanie uwagi ludziom i miłość
okazywana ubogim i maluczkim, tym, którzy cierpią. Bezinteresowność tej postawy i tych działań,
stanowiąca głęboki kontrast z egoizmem obecnym w każdym człowieku, rodzi konkretne pytania,
które otwierają na Boga i na Ewangelię» (RM 42 – Jan Paweł II).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«Dla Kościoła opcja na rzecz ubogich jest kategorią teologiczną […]. Oni mogą nas wiele nauczyć. […]
Jesteśmy wezwani do odkrycia w nich Chrystusa, do użyczenia im naszego głosu w ich sprawach,
ale także do bycia ich przyjaciółmi, słuchania ich, zrozumienia ich i przyjęcia tajemniczej mądrości,
którą Bóg chce nam przekazać przez nich» (EG 198).

MYŚL SALEZJAŃSKA

„Daj mi duszę, resztę zabierz”. Ksiądz Bosko dokonał ewangelicznego wyboru, aby stać się biednym dla biednych. Za przykładem Syna Bożego przyjął ubóstwo, również materialnie, chcąc dotrzeć do najbardziej potrzebujących. Miejscem jego pracy stała się ulica i place.
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Co mogę zrobić, by było bardziej oczywiste, że zależy mi na zbawieniu dusz, a nie na pieniądzach, bogactwie materialnym czy osobistej wygodzie?
Co możemy zrobić, aby najbiedniejsi z biednych uwierzyli, że są mile widziani w naszych środowiskach?
Wyjdź dzisiaj z domu i zanieś jakąś pomoc materialną najbiedniejszym ludziom w okolicy. Poświęć trochę czasu na rozmowę z nimi.
Pomódl się za wstawiennictwem św. Willibrorda, apostoła Fryzji, pierwszego biskupa Utrechtu,
w intencji nowej ewangelizacji mieszkańców Holandii.
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