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CZWARTEK

ŚWIĘTOŚĆ JEST NIEZBĘDNA
SŁOWO BOŻE

Mt 5,48
2 Kor 12,9
Hbr 12,14
Flp 2,21
Mt 12,34

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
[Pan] mi powiedział: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”.
Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana.
…bo wszyscy szukają własnego pożytku, a nie – Chrystusa Jezusa.
Przecież z obfitości serca usta mówią.

MAXIMUM ILLUD

«[Misjonarz] powinien dbać przede wszystkim o to jedno, jako o sprawę najważniejszą i najdonioślejszą, mianowicie o świętość życia. Albowiem trzeba, aby ten, kto głosi Boga, był mężem Bożym».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«Wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła, na mocy Chrztu świętego są współodpowiedzialni za
działalność misyjną. Udział wspólnot i poszczególnych wiernych w tym prawie i obowiązku nazywa
się „współpracą misyjną”. Współpraca ta jest zakorzeniona i przeżywana przede wszystkim w osobistym zjednoczeniu z Chrystusem: tylko w zjednoczeniu z Nim, jak latorośl z krzewem winnym,
może przynosić dobre owoce. Skuteczność działania na polu misyjnym Kościoła zależy od świętości życia każdego chrześcijanina» (RM 77 – Jan Paweł II).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«Nie żąda się od nas, abyśmy byli niepokalani, ale raczej żebyśmy zawsze wzrastali […]. Jeśli [kaznodzieja] nie zatrzyma się na słuchaniu Słowa […], jeśli nie poświęca czasu, by modlić się Słowem,
wtedy będzie fałszywym prorokiem, oszustem lub pustym szarlatanem. […] Orędzie [Chrystusa]
musi rzeczywiście przeniknąć kaznodzieję, ale nie tylko przez rozum, lecz biorąc w posiadanie całe
jego jestestwo» (EG 151).

MYŚL SALEZJAŃSKA

Przeżywana duchowość jest właściwą postawą ludzi prawdziwie wierzących. To jest duchowość
ludzi młodych, przeżywana z nimi i dla nich, budowana i rozwijana w oparciu o ich doświadczenie.
SDM, s. 63

PRZEMYŚLEĆ / PODZIELIĆ SIĘ / PRAKTYKOWAĆ
•
•
•
•

Co jeszcze możemy zrobić, aby inni postrzegali nas jako ludzi Boga?
Na ile jesteśmy wierni i regularni w praktykowaniu modlitwy osobistej, wspólnotowej, w korzystaniu z sakramentów św.?
Zaplanujmy wspólny dzień skupienia – dla wspólnoty zakonnej i naszych świeckich współpracowników.
Pomódl się za wstawiennictwem św. Piotra Calungsoda, misjonarza na Filipinach, o wzrost liczby powołań w jego przybranej ojczyźnie.
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