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WTOREK

KOBIETY POŚWIĘCONE BOGU NA MISJACH
SŁOWO BOŻE

Wy dajcie im jeść!
Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu.
Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów.
Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza.
Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę Kościoła w Kenchrach.

Mk 6,37
Tb 12,9
1 P 4,8
Mt 27,56
Rz 16,1

MAXIMUM ILLUD

«Na tym miejscu nie można pominąć milczeniem niewiast, które już od zarania chrześcijaństwa
tak często wnosiły znaczny wkład i trud w dzieło wspomagania głosicieli Ewangelii. W pierwszym
zaś rzędzie na szczególną pochwałę i podkreślenie zasługują te poświęcone Bogu dziewice, które
w wielkiej liczbie przebywają na misjach świętych […]. Praca ich będzie tym pożyteczniejsza, im
bardziej troszczyć się będą o własną doskonałość duszy».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«Pragniemy polecić tutaj również jak najusilniej owe dzieła i przedsięwzięcia, które starają się według możności zaradzić wszelkiego rodzaju chorobom, ułomnościom i kłopotom. Mamy na myśli
szpitale, przytułki dla trędowatych, apteki i wszelkiego rodzaju domy, w których według możności
znajdują opiekę starcy, matki rodzące, dzieci i inni potrzebujący pomocy. Te dzieła, które wydają się nam jak gdyby bardzo pięknymi kwiatami w owym ogrodzie, jaki uprawiają siewcy słowa
Ewangelii… Wiemy, że nie brak dziewic Bogu poświęconych, które posiadając państwowe dyplomy
uprawniające do wykonywania tego zawodu, prowadziły specjalne badania nad tak strasznymi
chorobami, jak np. trąd i wynalazły odpowiednie lekarstwa» (EP 45,47 – Pius XII).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«Wymownym znakiem macierzyńskiej miłości Boga jest znaczna i rosnąca obecność w świecie misyjnym … także kobiet. Kobiety, osoby świeckie i konsekrowane, a dzisiaj także niemało rodzin, realizują swoje powołanie misyjne w różnych formach: od bezpośredniego głoszenia Ewangelii do
służby charytatywnej; […] troszcząc się o życie, zwracając większą uwagę na osoby niż na struktury
oraz angażując wszelkie zasoby ludzkie i duchowe w budowanie harmonii, relacji, pokoju, solidarności, dialogu, współpracy i braterstwa» (Światowy Dzień Misyjny 2016).

MYŚL SALEZJAŃSKA

Są dwa ważne procesy, które na pewno mogą być rozwijane. Pierwsza to misja współdzielona
z grupami Rodziny Salezjańskiej, do której należy 31 grup. Druga to całkowite powierzenie naszej
pracy i dzieł kościołowi lokalnemu oraz społeczeństwu z zachowaniem charyzmatycznej tożsamości, a także służby.
Ks. Angel Fernandez Artime
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Czy nasze życie i działanie wyraźnie świadczy o tym, że my, SDB, naprawdę pracujemy na rzecz
promowania praw dzieci i młodzieży?
Co więcej możemy zrobić na co dzień, aby pokazać nasze uznanie dla kobiet, które z nami pracują?
Poproś św. Marię Dominikę Mazzarello, aby wypraszała Boże błogosławieństwo dla sióstr i dla
kobiet współpracujących w naszych dziełach.
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