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SOBOTA

ŻARLIWA MIŁOŚĆ DO WSZYSTKICH
SŁOWO BOŻE

Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął.
Rzekł do niej Jezus: „I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz!”.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,
a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć
ich nie chcą.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Łk 12,49
J 8,11b
Łk 10,21
Mt 23,4
Mt 5,7

MAXIMUM ILLUD

«Misjonarz więc, który płonie miłością właśnie na wzór Pana Jezusa, będzie mógł doprowadzić nawet najbardziej zagubionych pogan w szeregi dzieci Bożych. […] Nie będzie nimi gardził ani się nimi
brzydził, nie będzie traktował ich surowo ani szorstko».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«Kościół wezwany jest, by dawać świadectwo […] używając własnych dóbr na służbę najuboższym,
naśladując prostotę życia Chrystusa. Kościół i misjonarze winni także dawać świadectwo pokory,
najpierw w stosunku do samych siebie» (RM 43 – Jan Paweł II).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«Miłosierdzie budzi w sercu Ojca głęboką radość, gdy spotyka każdego człowieka. Od samego
początku zwraca się On również serdecznie do tych najsłabszych, […] w obliczu ich słabości i niewierności jego wnętrzności wzruszają się i drżą ze współczucia. A przecież jest On miłosierny dla
wszystkich, Jego miłość jest dla wszystkich ludów, a Jego czuła troska obejmuje wszystkie stworzenia» (Światowy Dzień Misyjny 2016).

MYŚL SALEZJAŃSKA

Dom salezjański staje się rodziną, gdy panuje w nim wzajemna życzliwość i wszyscy, tak Współbracia jak i chłopcy, czują się kochani i odpowiedzialni za wspólne dobro. W klimacie wzajemnego
zaufania i codziennego przebaczania doświadcza się potrzeby i radości dzielenia się wszystkim
a wzajemne odnoszenie się do siebie kształtują nie tyle przepisy prawne, ile odruchy serca i wiara.
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PRZEMYŚLEĆ / PODZIELIĆ SIĘ / PRAKTYKOWAĆ
•

•
•
•
•

Co powinniśmy zrobić, aby każda osoba czuła się przez nas kochana i szanowana, niezależnie
od jej pochodzenia i reputacji?
Co i jak powinniśmy zrobić, aby nasze relacje z ludźmi były mniej surowe a bardziej uprzejme?
Która z naszych postaw bardziej przypomina ocet niż miód?
Pomódlmy się za kogoś, kto w przeszłości nas skrzywdził.
Prośmy za wstawiennictwem św. Franciszka Salezego, aby podzielił się z nami swoją łagodnością, życzliwością i uprzejmością w naszych relacjach z ludźmi.
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