
Santa Maria la Antigua
Matka Boża Starsza
patronka Panamy

„Wszystko cokolwiek czynicie,
na chwałę Pana czyńcie”

Papieska intencje modlitwy na
marzec: Intencja misyjna: .
za chrześcijańskie wspólnoty.
Aby wspólnoty chrześcijańskie –
szczególnie te, które są prześladowa-
ne – odczuły, że są blisko Chrystusa,
a ich prawa były respektowane.

Chciałbym Kochani kolejną refleksję rozpocząć
od tego samego wezwania papieża Franciszka, które
przywołałem poprzednio - „Nie bój się świętości! Nie
odbierze ci ona sił, życia ani radości. Wręcz przeci-
wnie, ponieważ staniesz się tym, co zamyślał Ojciec,
kiedy ciebie stworzył i będziesz wierny twojej istocie!

Powróćmy do doświadczenia Panamy, tego
szczególnego czasu, który Ojciec Święty spędził z
młodymi świata, ale też czasu, który przecież nie jest,
nie był tylko dla młodych. To czas łaski dla całego
Kościoła, a więc i dla nas. Tym bardziej, że wielu z
nas, jeśli nie wszyscy, trwaliśmy na modlitwie różań-
cowej modląc się o błogosławione owoce tych Świato-
wych Dni Młodych.

Jednym z Ojcowskich wezwań, jakie skierował
do nas papież były słowa „Spełnijcie marzenie, z jakim
Pan was wymarzył. Poczujcie, że macie misję i zako-
chajcie się w niej, a to zadecyduje o wszystkim”.

Czyż to nie jest cudowna wiadomość – ja, ty, my
wszyscy jesteśmy Bożym marzeniem. Bóg nas sobie
wymarzył, z Jego marzenia jesteśmy. Uczynił nas ob-
razem Swojej wielkości. To dlatego obdarzył nas wol-
ną wolą, rozumiem i poddał nam świat godny
podziwu… i ciągle, cierpliwie czeka by Jego marzenie
się spełniło.

Ojciec Święty w czasie mszy posłania powie-
dział: „Jezus objawia chwilę obecną Boga, która przy-
chodzi, aby także i nas wezwać do wzięcia udziału w
Jego teraz, aby ubogim głosić dobrą nowinę, ogłosić
więźniom wyzwolenie, a niewidomym przejrzenie,
zniewolonych uczynić wolnymi, aby ogłosić rok łaski
od Pana. To «teraz Boga» staje się obecne wraz z Je-
zusem, staje się obliczem, ciałem, umiłowaniem miło-
sierdzia, które nie oczekuje sytuacji idealnych czy dos-
konałych, by się ukazać, ani nie przyjmuje wymówek,
by się urzeczywistniło. On jest czasem Boga, który czy-
ni właściwą i stosowną każdą sytuację i każdą prze-
strzeń. W Jezusie zaczyna się i staje się żywa obiecana
przyszłość. Kiedy? Teraz!!!”

Stąd płynie do nas wszystkich jasny przekaz –
chwila spełnienia Bożego marzenia – to moje i twoje
teraz! Nie ma na co czekać, choć wiemy to dobrze, że
wielu naszych braci, nasze siostry i my sami mamy
często i w sprawach Bożych pokusę odkładania czegoś
na przyszłość. Mówimy mam jeszcze czas, świat się
nie zawali, to może poczekać. Ale, kiedy poważnie się
zastanowimy, okazuje się, że nic z tego nie zależy od
nas. Czas należy do Boga, istnienie należy do Boga.
Dlatego w swoim wezwaniu Papież ma niewątpliwą
rację.

Przesuwając palce po paciorkach różańca prośmy
Maryję o zrozumienie Bożego «Teraz»! I o siłę woli w
spełnianiu Bożego marzenia.

Moderator Żywego Różańca
Ks. Adam Ceynowa

MiesięcznikWspólnot Żywego Różańca Diecezji Toruńskiej
Moderator diecezjalny: ks. kan. Adam Ceynowa
86-200 Chełmno, ul. Franciszkańska 8, tel. 56-686-00-32;
Wydawca: ks. Wacław Dokurno, tel. 56-678-83-66, www.przeczno.pl

Nasz mały jubileusz
To już 250-ty numer naszego miesięcznika różańco-

wego, który powstał w październiku 1996 roku. Wcześ-
niej od marca 1994 roku ukazywała się edycja dla deka-
natu brodnickiego. Razem to jest już 25 lat...

Bóg zapłać wiernym czytelnikom. Bóg zapłać za
wsparcie modlitewne szczególnie podczas pielgrzymki
młodzieży z naszej diecezji do Panamy.

ks. Wacław Dokurno


