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„Wszystko cokolwiek czynicie,
na chwałę Pana czyńcie”

Papieska intencje modlitwy
na grudzień:
Intencja misyjna: Aby osoby
zaangażowane w posługę przekazu
wiary potrafiły znaleźć język wła-
ściwy dla dzisiejszych czasów,
właściwy dla dialogu z kulturami.

„Planem Ojca jest Chrystus, a my w Nim. Ostate-
cznie, to Chrystusa miłuje w nas, ponieważ świętość
chrześcijańska to nic innego, jak życie pełnią miłość.
Dlatego miarą świętości jest to, jak wiele jest w naszym
życiu z Chrystusa oraz na ile, mocą Ducha Świętego,
kształtujemy nasze życie na podobieństwo Jego życia.
W ten sposób każdy święty jest orędziem, które Duch
Święty bierze z bogactwa Jezusa Chrystusa i przekazuje
Jego ludowi”. /Papież Franciszek, GE 21/

Przed laty dość popularna, zwłaszcza w kręgach
pielgrzymkowych i młodzieżowych, była piosenka
„Chcę być dla Ciebie Bożym listem”. O ile pamiętam,
autorką była siostra Magdalena ze zgromadzenia Naza-
retanek. Częścią tej piosenki były słowa;

Chcę być dla Ciebie Bożym listem,
A Ty bądź dla mnie.
Bóg pod Twój adres mnie tu przysłał,
Więc, widać, pragnie
Coś jedynego nam powiedzieć,
Tobie przeze mnie, mnie przez Ciebie.
Coś jedynego nam powiedzieć,
Tobie przeze mnie, mnie przez Ciebie.
Być może dość infantylnie, ale jednak trafnie odno-

szą się one do nauki Papieża Franciszka. Chrześcijanin
sam w sobie jest „Bożym Listem”, owym orędziem, po-
przez które MIŁOŚĆ pragnie być głoszona i przeżywa-
na, albowiem Miłość nie jest jedynie tkliwym uczu-
ciem, lecz tym, „za co warto życie dać”. Miłość doma-
ga się dialogu, wzajemności i to zarówno w relacji Bóg
– Człowiek, czy też Człowiek – Bóg, ale również, a
może przede wszystkim, w relacji Człowiek – Czło-
wiek. Bóg MIŁOŚC, przemówił do nas przez Syna –
wcielone Słowo. I oto wymaga od nas byśmy na jego
obraz i podobieństwo stali się Słowem dla Słowa.

Papież Franciszek podpowiada: „Jest to mocne
wezwanie dla nas wszystkich. Także ty powinieneś
pojmować całe swe życie jako misję. Spróbuj tego, słu-
chając Boga na modlitwie i rozpoznając znaki, jakie On
ci daje. Zawsze pytaj Ducha Świętego, czego Jezus

oczekuje od ciebie w każdej chwili twojego życia i w
każdej decyzji, którą musisz podjąć, aby rozeznać miej-
sce, jakie zajmuje dana kwestia w twojej własnej misji. I
pozwól Mu ukształtować w tobie tę osobistą tajemnicę,
która odzwierciedla Jezusa Chrystusa we współczesnym
świecie. Niech Bóg da, abyś umiał rozpoznać, jakie jest
to słowo, to orędzie Jezusa, które Bóg chce powiedzieć
światu poprzez twoje życie”.

Dlatego jedni drugim we wspólnocie Żywego Ró-
żańca powiedzcie przy najbliższej okazji – Chcę być dla
Ciebie Bożym listem, a Ty bądź nim dla mnie!
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Orzeł z pieczęci Rady Regencyjnej (1916–1918)
Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi
Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


