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Uświęcajcie się żyjąc
w świecie

(Giovanni Paolo II. ChL, n. 17)
Powołanie ludzi świeckich do
świętości oznacza wezwanie do tego, by
żyli oni wedle Ducha włączeni w
rzeczywistość doczesną, i poprzez uczestnictwo
w
działalności
ziemskiej. Raz
jeszcze
napomina Apostoł: „Wszystko, cokolwiek
działacie słowem lub czynem, wszystko
czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu
Ojcu przez Niego” (Kol 3, 17).
Odnosząc te słowa do świeckich Sobór kategorycznie stwierdza: „Ani troski rodzinne, ani inne
sprawy świeckie nie powinny pozostawać poza sferą ich życia duchowego”. 45 Zaś Ojcowie synodalni
mówią na ten temat: „Ogromne znaczenie posiada spójność życia wiernych świeckich, jako tych, którzy
winni dążyć do świętości w normalnych warunkach życia zawodowego i społecznego. Dlatego w
odpowiedzi na swe powołanie winni traktować codzienne zajęcia jako okazje do tego, by zbliżać się do
Boga, spełniać Jego wolę i służyć innym ludziom, prowadząc ich do komunii z Bogiem w Chrystusie” 46.
Powołanie do świętości ludzie świeccy muszą rozumieć i przeżywać nie tyle jako wymóg i
kategoryczny obowiązek, ile raczej jako czytelny znak bezgranicznej miłości Ojca, który ich odrodził do
swojego świętego życia. W takim rozumieniu powołanie to jest istotnym i nieodłącznym składnikiem nowego
życia otrzymanego wraz z chrztem, a więc konstytutywnym elementem ich godności.
Równocześnie powołanie do świętości jest głęboko związane z misją i odpowiedzialnością
powierzoną świeckim w Kościele i w świecie. Istotnie bowiem, już samo przeżywanie świętości,
wynikające z uczestnictwa w życiu świętego Kościoła, jest pierwszym i fundamentalnym wkładem w
budowanie kościelnej wspólnoty jako „świętych obcowania”. Oświecony wiarą wzrok raduje się
wspaniałym widokiem tak wielu świeckich, mężczyzn i kobiet, którzy często nie zauważani lub wręcz nie
rozumiani, obcy wielkim tego świata, lecz bliscy kochającemu ich Ojcu, są w normalnym życiu, wśród
codziennych zajęć, niestrudzonymi robotnikami pracującymi w winnicy Pańskiej, pokornymi, lecz
potężnymi mocą Bożej łaski sprawcami rozszerzania w dziejach Królestwa Bożego.
Świętość jest ponadto podstawową przesłanką i niezbędnym warunkiem do tego, aby Kościół
mógł realizować swoją zbawczą misję. Właśnie świętość Kościoła jest tajemnym źródłem i nieomylną
miarą jego apostolskiego zaangażowania oraz misyjnego zapału. Kościół, Oblubienica Chrystusa, tylko
wtedy staje się Matką płodną w Duchu, gdy poddaje się Chrystusowej miłości i ją odwzajemnia.
Powróćmy raz jeszcze do biblijnego obrazu winnicy. Rozkwit i rozrost latorośli zależy od tego, jak
mocno trwają one w winnym krzewie. „Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie —
o ile nie trwa w winnym krzewie — tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem
winnym, wy — latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie
nic nie możecie uczynić” (J 15, 4-5).
Wypada tu jeszcze przypomnieć, że w czasie Synodu odbyła się uroczysta beatyfikacja i
kanonizacja kilku świeckich mężczyzn i kobiet, w których cały Lud Boży, a w szczególności ludzie świeccy
mogą teraz znaleźć nowe wzorce świętości i nowe świadectwo heroicznych cnót, przeżywanych w
zwykłych i normalnych warunkach ludzkiego życia... sw. Leona Wielkiego: Agnosce, o Christiane,
dignitatem tuam! św. Augustyna: „Radujmy się i składajmy dzięki: staliśmy się nie tylko chrześcijanami,
ale Chrystusem (...). Zdumiewajcie się i cieszcie: staliśmy się Chrystusem!”.
Chrześcijańska godność, źródło równości wszystkich członków Kościoła, jest gwarantem oraz siłą
rozwoju komunii i braterstwa, a równocześnie tajemnicą i mocą apostolskiego i misyjnego dynamizmu
świeckich. Jest to godność zobowiązująca, godność robotników wezwanych przez Boga do pracy w Jego
winnicy: „Na wszystkich tedy świeckich — mówi Sobór — spoczywa zaszczytny obowiązek
przyczyniania się do tego, aby Boży plan zbawienia coraz bardziej rozszerzał się na wszystkich ludzi
wszystkich czasów i wszystkich miejsc na ziemi”51.

Modlitwa o powołania
Młody człowiek poszukujący
Panie Jezus,
jestem współczesnym młodym człowiekiem.
Lubię wygody,
pociągają mnie łatwe wybory.
Jestem dzieckiem moich czasów.
Jednak dziś, pośród tysiąca głosów wyraźnie
słyszę Twój: „Pójdź za Mną!”.
W jednym momencie pomieszałeś moje
marzenia,
wywróciłeś moje plany.
Potrzebujesz mnie, mojego entuzjazmu,
mojej hojności,
moich młodych sił.
Czego chcesz ode mnie,
gdzie mnie prowadzisz Panie?
Daj mi odwagę by wyruszyć,
pozostawić moje sprawy,
mój dom, moją ziemię, moich bliskich.
Jestem taki niepewny i młody Panie!
„Jestem młody”, ale idź…
Ja zawsze będę z tobą.

Wspólnoty, które się modlą
w intencji poszukujących młodych ludzi
Panie Jezu, który ciągle powołujesz
miłosnym spojrzeniem
wielu młodych, którzy żyją
w trudnościach współczesnego świata:
otwórz ich umysł aby mógł rozpoznać,
z pośród tak wielu głosów, które do nich
docierają,
ewidentny, łagodny i potężny głos,
który również dziś powtarza:
„PÓJDŹ ZA MNĄ!”
Porusz entuzjazm naszej młodzieży
do hojności
i uczyń ją wrażliwą na oczekiwania braci,
którzy wołają o
solidarność i pokój, prawdę i miłość.
Skieruj serca młodych
na ewangeliczny radykalizm,
zdolny pokazać współczesnemu człowiekowi
niezmierzone bogactwo Twojej miłości.
Przywołuj ich Twoją dobrocią,
aby ich przyciągnąć do Ciebie!
Uwiedź ich Twoją słodyczą,
aby ich przygarnąć do siebie!
Poślij ich z Twoją prawdą,
aby ich zachować w sobie!
Amen.
(Jan Paweł II)

Pan ciągle powołuje.
Od początku COVID-19 aż do dziś, pojawiły się
informacje o kilkunastu młodych, chłopców i
dziewcząt, którzy poprosili o informacje i pierwsze
kroki do zrobienia w konsekrowanej świeckości (CDB
i VDB). To piękna wiadomość, która mówi, że Pan
ciągle towarzyszy powołując młodych, którzy
poszukują i nam, którzy, już od pewnego czasu,
żyjemy odnowioną świadomością, by być uważnymi
na to co się dzieje w życiu wewnętrznym młodzieży.
Dziękujmy za to Bogu.
Solidarność w czasie COVID-19.
Mnożą się inicjatywy wychodzenia naprzeciw
potrzebom z naszych dzielnic. To samo można
powiedzieć o solidarności wobec sióstr w Instytucie.
„Popatrzcie jak się miłują” – mówiło się o pierwszych
wspólnotach chrześcijańskich. To samo można o nas
wszystkich powiedzieć.
150
rocznica
Byłych
Wychowanków
Wychowanek Księdza Bosko

i

24 czerwca Stowarzyszenie Byłych Wychowanków i
Wychowanek Księdza Bosko ze wzruszeniem
wspominało gest tej pierwszej grupy BWS, która z
Carlo Gastinim, udała się by uczcić imieniny Księdza
Bosko. 150 później, BWS to powtórzyli: wręczyli
Księdzu Generałowi filiżanki z kawą, dzieląc zapach
dobrej kawy z projektem sprawiedliwego handlu,
pomiędzy firmą słowacką a firmą w Tajlandii – obie
są zarządzane przez BWS – w celu wsparcia różnych
projektów rozwoju, animowanych przez nich.
Filiżanki do kawy i kawa są do kupienia. Informacje
na network@exallievi.org
Rekolekcje i sesje formacyjne na żywo
Znane były rekolekcje zarejestrowane na dyskach
CD, dla chorych. Teraz jest inaczej. Jest zapewniona
obecność na odległość, na żywo, konferencje
rekolekcyjne jak i sesje formacyjne, a także spotkanie
lokalnych, regionalnych i centralnych Rad. W tych
miesiącach przewiduje się wiele kursów. Prawdziwa
otwartość na wartości świata żeby realizować
świecką misję.
Kapituła Generalna
kwiecień 2021

CMW

przeniesiona

na

Światowe uwarunkowania wynikłe z sytuacji
pandemii spowodowały przeniesienie KG CMW.
Matka Ivonne ogłosiła nową datę: po Wielkanocy.
Rodzina Salezjańska im towarzyszy modlitwą,
prosząc Pana o łaskę rozeznania, dla twórczej
wierności misji im powierzonej, dla wzrostu Królestwa
Bożego w sercach młodzieży.

