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SIŁA PRZYKŁADU
SŁOWO BOŻE

Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!.
W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy
nie ustaniemy.

1 Kor 11,1
Rz 12,21
Gal 6,9

MAXIMUM ILLUD

«U pogan, którzy kierują się raczej intuicją niż rozumem, o wiele większy osiąga się pożytek, jeżeli
głosi się wiarę więcej przykładem niż słowem. […] Niech więc [misjonarz] daje przykład pokory, posłuszeństwa, czystości, powinien być przede wszystkim pobożny, oddany świętym modłom i trwać
ustawicznie w zjednoczeniu z Bogiem».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«Pierwszą formą świadectwa jest samo życie misjonarza, rodziny chrześcijańskiej i kościelnej
wspólnoty, które uwidacznia nowy sposób postępowania. Misjonarz, który [...] żyje w prostocie na
wzór Chrystusa, jest znakiem Boga. […] W wielu wypadkach to jedyny możliwy sposób bycia misjonarzami» (RM 42 – Jan Paweł II).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«Wszyscy są powołani do głoszenia Ewangelii świadectwem życia […]. Niemożliwe są tu kompromisy: ten, kto mocą łaski Bożej przyjmuje misję, wezwany jest do życia misją» (Światowy Dzień
Misyjny 2015).
«Trzeba pamiętać, że wszelki wykład nauki musi mieć miejsce w postawie ewangelizacji, która
wzbudzi przylgnięcie serca przez bliskość, miłość i świadectwo» (EG 42).

MYŚL SALEZJAŃSKA

Siła, która napędza wszystkie wychowawcze i duszpasterskie działania pochodzi z miłości duszpasterskiej. Dobry ewangelizator wie, że Ewangelia przekazywana jest nie tylko przez głoszoną
prawdę, ale przede wszystkim przez świadectwo życia głoszącego. Przepowiadając Ewangelię,
musimy umieć przeżywać swoją wiarę pośród młodych tak, żeby była ona widoczna.
SDM, s. 120
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Co możemy zrobić, aby nasze życie osobiste i wspólnotowe było bardziej przykładne?
Jak możemy wykazać się większą pokorą w naszych relacjach z ludźmi?
Co możemy zrobić, aby dla ludzi było bardziej oczywiste, że szanujemy naszych przełożonych
i jesteśmy posłuszni im i innym autorytetom?
Na ile oczywiste jest, że nasza miłość do ludzi jest odzwierciedleniem naszej pierwszej miłości
– do Jezusa Chrystusa?
Pomódl się za wstawiennictwem św. Patryka o uzdrowienie ran Kościoła w jego ukochanej Irlandii.
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