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Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych
Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie.
Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, iż tym bardziej surowy
czeka nas sąd.
Diakonami tak samo winni być ludzie godni, w mowie nieobłudni, nie nadużywający wina, niechciwi brudnego zysku.

MAXIMUM ILLUD

«Przełożonych zaś zakonów i instytutów zakonnych poświęcających się misjom zagranicznym prosimy i błagamy, aby do tak wielkiego dzieła przeznaczali najlepiej dobranych spośród swych członków, takich mianowicie, którzy wyróżniają się świętością życia, zapałem pobożności i gorliwością
o dobro dusz».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«Należy wysyłać kapłanów wybranych spośród najlepszych, zdolnych i należycie przygotowanych
do szczególnej pracy, jaka ich oczekuje» (RM 68 – Jan Paweł II).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«Aby dawać w życiu świadectwo chrześcijańskie i być znakami miłości Ojca wśród małych i ubogich, osoby konsekrowane są powołane do tego, by promować w posłudze misji obecność wiernych
świeckich. [...] Są to bracia i siostry, którzy pragną dzielić powołanie misyjne wpisane w chrzest»
(Światowy Dzień Misyjny 2015).

MYŚL SALEZJAŃSKA

Temu, kto myśli o tym, aby obrać życie salezjańskie stworzy się środowisko i warunki odpowiednie
do poznania własnego powołania i osiągnięcia dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej. Dzięki temu
może on, z pomocą kierownika duchowego, dokonać wyboru w sposób bardziej świadomy i wolny
od nacisków zewnętrznych i wewnętrznych.
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Czy naprawdę mogę powiedzieć, że należę do tych, którzy wyróżniają się „świętością życia,
duchem poświęcenia i gorliwością o dusze”?
Czy w naszym kontekście/środowisku możemy utworzyć grupę złożoną z najlepszych spośród
naszej młodzieży, podobną do Towarzystwa Niepokalanej św. Dominika Savio, ale odpowiednią do naszych czasów?
Stwórz dzisiaj okazję do rozmowy z młodymi na temat radości, jakie przeżywasz w twoim życiu
osoby konsekrowanej.
Pomódl się za wstawiennictwem św. Brygidy Birgersdotter w intencji nowej ewangelizacji ludów Skandynawii.
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