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„Wszystko cokolwiek czynicie,
na chwałę Pana czyńcie” (c.d.)

Papieska intencje modlitwy:
na lipiec intencja ogólna: o spra-
wiedliwość. Aby osoby wymierzające
sprawiedliwość kierowały się uczciwo-
ścią i aby obecna na świecie niespra-
wiedliwość nie miała ostatniego słowa.
na sierpień intencja misyjna:
za rodziny. Aby rodziny, przez ży-

cie modlitwy i miłości, stawały się coraz lepszymi
“szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa”.

W ciągu minionych kilku miesięcy zgłębialiśmy Jezu-
sowe wezwanie do świętości, które na nowo wybrzmiało
w papieskiej adhortacji „Gaudete et exultate”. Wydaje mi
się, że kończąc ten wątek naszych rozważań należy jednak
postawić pytanie o to czym jest ostateczny, najważniejszy
fundament świętości? Z czego wypływa wezwanie do
świętości, do czego nas prowadzi?

Pismo Święte powie „tak mówi Pan, bądźcie święty-
mi, jak ja jestem święty!” a także „jeśli ktoś chce pójść za
mną, niech mnie naśladuje!”. Tak więc fundamentem
świętości jest świętość samego Boga, do którego naślado-
wania wezwani jesteśmy całą treścią naszej wiary i życia.
Budulcem zaś tego fundamentu jest nasza osobista relacja
z Bogiem, to mianowicie, co mieści się w osobistej, pełnej
prawdy odpowiedzi na pytanie – kim dla mnie jest Bóg?
Podkreślić należy słowa – osobista odpowiedź – bowiem
przyzwyczailiśmy się, chyba za bardzo, do przeżywania
spraw wiary w odniesieniu do wspólnoty, a ona przecież
składa się z konkretnych osób. Wiarę wspólnoty należy
mierzyć stopniem wiary poszczególnych członków. Z tego
bowiem, że możemy stworzyć litanię świętych nie wyni-
ka, że wszyscy jesteśmy świętymi. Wiemy, że doświad-
czenie Boga może być różne, i nie chodzi tu jedynie o fi-
lozoficzne pojęcia wiary czy niewiary, ubieranych w poję-
cia teizmu, agnostycyzmu, ateizmu, itp. Nawet bowiem
pośród tych, którzy uważają się za wierzących znajdziemy
szereg różnic (co, samo w sobie, nie musi od razu ozna-
czać nic złego). Różnice w postrzeganiu Boga, w pewnym
sensie zaowocowały także tym, że mamy w panteonie
świętych tak różne postacie i tak różne drogi do świętości.
Chodzi jednak właśnie o to, by odnaleźć swoją osobistą
odpowiedź na pytanie – kim jest dla mnie Bóg?

Jest ona konieczna do tego, by postawić pytanie ko-
lejne – kim powinien być dla mnie Bóg? Ono zmienia op-
tykę naszego spojrzenia, wyznacza wyraźne cele, wskazu-
je na potrzebę działania. Dla przykładu; kiedy powiem –
Bóg jest dla mnie Stwórcą – to, z tego stwierdzenia wyni-
ka potrzeba przyjęcia postawy stworzenia,

Papież Benedykt, na początku swego pontyfikatu
ogłosił zwięzłą, programową encyklikę „Deus Caritas
est”. Przypomniał w niej ostateczną odpowiedź na pytanie
kim jest i powinien być dla mnie Bóg. Ojciec Święty napi-

sał: Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a
Bóg trwa w nim”. Słowa z Pierwszego Listu św. Jana wy-
rażają ze szczególną jasnością istotę wiary chrześcijań-
skiej: chrześcijański obraz Boga i także wynikający z nie-
go obraz człowieka i jego drogi. Oprócz tego, w tym sa-
mym wierszu, św. Jan daje nam jakby zwięzłą zasadę
chrześcijańskiego życia: „Myśmy poznali i uwierzyli miło-
ści, jaką Bóg ma ku nam.

Bóg jest moją miłością! Tak być powinno, a skoro tak,
to kocham! I wszystko czynię w imię tej miłości!
ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ DO LISEWA

Drodzy bracia i siostry we wspólnocie Żywego Ró-
żańca, zbliża się nasza doroczna pielgrzymka, a zarazem
dzień skupienia. Na zaproszenie kustosza sanktuarium
zgromadzimy się raz jeszcze w gościnnym Lisewie w so-
botę 3 sierpnia. Mam nadzieję, że z Bożą pomocą stanie-
my licznie przed obliczem Lisewskiej Madonny. Odpowia-
dając na sugestie Braci i Sióstr, z racji przypadającej pier-
wszej soboty miesiąca, włączymy w nasze spotkanie nabo-
żeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny. Wstępny program spotkania jest następujący:
9.00 - Przyjazd Pielgrzymów
9.30 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Różaniec i Medytacja
Wspólne modlitwy ku czci Niepokalanego Serca NMP

11.00 - Msza Święta i przerwa na posiłek
13.30 - Droga Krzyżowa,

Błogosławieństwo i rozesłania
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