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NIEDZIELA

MIŁOŚĆ WSZYSTKO ZNOSI
SŁOWO BOŻE

Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic.
Umiłowani! Temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie
się, jakby was spotkało coś niezwykłego.
Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć.

Dz 13,50
1 P 4,12
Flp 1,29

MAXIMUM ILLUD

«Wielkodusznie podejmuje wszelkie wyłaniające się przeciwności i przykrości, znosząc trudy,
wzgardę, niedostatek, głód».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«Oby świat współczesny, który szuka już to w trwodze, już to w nadziei, przyjmował Ewangelię nie
od jej głosicieli zgnębionych lub pozbawionych nadziei, nie od niecierpliwych lub bojaźliwych, ale
od sług Ewangelii, których życie jaśniałoby zapałem, od tych, co pierwsi zaczerpnęli swą radość od
Chrystusa i nie wahają się poświęcić życia, byle tylko głosić Królestwo i zaszczepiać Kościół w sercu
świata» (EN 80 – Paweł VI).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«Musi to być szczególnie jasne w przypadku osób, które wybierają życie konsekrowane w zgromadzeniu misyjnym: poprzez ślub ubóstwa osoba decyduje się naśladować Chrystusa w tej właśnie
Jego preferencji, nie w sposób ideologiczny, lecz przez utożsamianie się tak jak On z ubogimi, życie
tak jak oni w niepewności codziennej egzystencji i rezygnację z wszelkiej władzy, by stać się braćmi
i siostrami ostatnich, dając im świadectwo radości, która płynie z Ewangelii, i wyraz miłości Bożej»
(Światowy Dzień Misyjny 2015).

MYŚL SALEZJAŃSKA

„Przyrzekłem Bogu, że nawet ostatnie moje tchnienie będzie dla moich ubogich chłopców”
Konst. 1.
„Dla was studiuję, dla was pracuję. Dla was żyję i za was jestem gotów także oddać życie”
Konst. 14.
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Co świadczy o tym, że moim priorytetem jest Jezus Chrystus i że jestem gotowy na wszystko,
aby tylko dać innym Go poznać i pokochać?
Jak możemy pokazać ludziom, że zawsze jesteśmy gotowi im służyć, na wszelkie sposoby i całkowicie?
W dzisiejszym Dniu Pańskim poświęć trochę czasu, aby wyjść ze swego utartego schematu
i pójść pomóc komuś, kto w jakiś sposób tego potrzebuje.
Pomódl się za wstawiennictwem świętych Kosmy i Damiana, urodzonych w Arabii Saudyjskiej,
misjonarzy w Syrii, błagając o dar pokoju dla świata i o to, aby Ewangelia dotarła do wszystkich
ludzi, którzy jeszcze nie znają Jezusa.
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