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Refleksja ewangeliczna na niedzielę /J 10,27—30/

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je (J 10,27).
Dlaczego tłumaczymy, że jesteśmy słabi, chorzy, że źle się czujemy, że nie możemy siebie udźwignąć? Bo za dużo myślimy
o swoim ciele, o chorobach, słabości. Gdybyśmy tak dużo nie
rozmyślali o tym wszystkim, znaleźlibyśmy czas dla Pana Boga.
To my sami zatykamy sobie
uszy na głos Pana Boga, to my
sami sobie przeszkadzamy Go
słyszeć.
Kiedy chcemy, by do nas przemówił, możemy usłyszeć nawet to, czego nikt nie słyszy.
I powtórzyć sobie i innym to,
co On powie. Jeżeli nie chcemy Go słuchać, słuch nam się
pogarsza. Powoli głuchniemy
i możemy zupełnie ogłuchnąć.
Tak niewiele życia mam przed
sobą. Co z nim robię, jak żyję?
***

I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno
jesteśmy (J 10,29—30).
Wydaje się, że jest wielu „powyrywanych” z ręki Pasterza.
Niektórzy od razu zostali wyrwani z gwałtem i hałasem, inni
pomalutku, włosek po włosku. Najpierw niteczka, potem cała
owieczka. Jak często jednak ci, którzy zostali wyrwani przez
modę, koniunkturę, nową ideologię, nagle wracają do Jezusa
i merdają przed Nim ogonkiem.
***
Jak często wydaje nam się, że może nas oddalić od Boga zmęczenie, bezsenność, wyczerpująca praca, choroba, cierpienie,
humory, nastroje. Denerwujemy się, że nie umiemy się modlić,
że zgubiliśmy Pana Boga.
Ile jest spokoju w słowach Pana Jezusa.
Byle trzymać się ręki Pana Jezusa, która jest ręką Ojca.
ks. Jan Twardowski

Dzisiaj o godz. 8:30 wyrusza tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W tym roku z powodu remontu ulic: Stradom i Krakowskiej procesja przejdzie z katedry inną trasą, a mianowicie
ulicami: Podzamcze, Bernardyńska, bulwary wiślane, Dietla,
Augustiańska i Skałeczna. Wyjątkowo także nie będzie powrotnej procesji do katedry po Mszy św. na Skałce. W imieniu Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego
zapraszamy serdecznie wszystkich do udziału.

Życie codzienne na dworze Jagiellonów za panowania królowej Jadwigi (część I)
Bycie władcą zawsze otoczone było aurą tajemniczości i niedostępności. Postać monarchy kojarzona była przez poddanych z postacią niezwykłą, co wiązało się również z ideą pomazańca Bożego dzierżącego władzę pochodzącą nie „z tego
świata”. Taki wizerunek kreował ceremoniał koronacyjny,
a utrwalał dworski. Ale po zejściu z królewskiego tronu każdy
monarcha prowadził życie wewnątrz dworskie, przystosowując życie na zamku do swoich potrzeb. Co zatem działo się,
gdy ucichły królewskie fanfary, a król stawał się, czy też próbował stać się zwykłym człowiekiem? Zainteresowanie życiem codziennym władców było wiecznie żywe, w szczególności dotyczyło ono osób Jadwigi i Jagiełły, bo ich osoby
budziły i budzą ludzką ciekawość.
Codzienność ich życia łączyła zwykłość spraw otaczającej ich
rzeczywistości, bo ta rzeczywistość wymagała od nich odpowiedzi na wyzwania związane z piastowaniem godności króla
z jednej strony, a życiem małżeńskim, rodzinnym, prywatnym z drugiej. Obydwoje pochodzili z różnych, odmiennych
światów; tworząc małżeństwo, niejako z konieczności zmuszeni byli do zbudowania codzienności, dostosowując ją do
siebie i swoich potrzeb. Ta różnorodność kulturowa, społeczna i osobowościowa ukształtowała nowe obyczaje, tworząc
fundamenty dla przyszłej polskiej tradycji.
Co zatem malowało ten niezwykły pejzaż życia codziennego
dworu królewskiego? Po pierwsze – królewski stół. Z przekazów historycznych wynika, że Jadwiga i Jagiełło nie zasiadali
do wspólnego stołu. Każde z małżonków miało wybór w doborze współbiesiadników według własnego uznania. Królowa
otaczała się co prawda pannami i damami dworu, ale częstymi gośćmi byli możnowładcy, przedstawiciele mieszczan,
zagraniczni posłowie oraz inni wybrani goście. Zaproszenie
do stołu królewskiego zawsze było dla zaproszonego dużym
wyróżnieniem i zaszczytem. Jadwiga bardzo często zapraszała na biesiadę osoby ubogie, które co prawda nie jadły przy
królewskim stole, ale samo ucztowanie na Wawelu czyniło
wielki honor i przywilej.
Jagiełło spożywał posiłki tylko w męskim gronie. Prawdopodobnie taki obyczaj wyniósł ze swojego litewskiego domu rodzinnego. Przy stołach królewskich zasiadało zazwyczaj 50–70
osób, a gdy para królewska przebywała razem, liczba ta podwajała się. Do stołów zasiadano dwa razy dziennie, pierwszy
posiłek spożywając po porannej mszy świętej, a w czasie podróży po przejechaniu pierwszego odcinka drogi; drugi dopiero
późnym popołudniem. Jeden posiłek spożywany był w dniach
obowiązywania ścisłego postu, w tym w każdy piątek. Królewski jadłospis składał się z potraw gotowanych i przyrządzanych
na bazie mięs w postaci pieczeni i szynek, drobiu, ryb, kasz,
grochu, maku, masła, mleka, serów, śmietany. Na stołach nie
brakowało również owoców – jabłek, gruszek, wiśni i śliwek.
dokończenie na str. 4

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 13.05
06:30 + Waleria Klimas – msza gregoriańska
07:00 Za Parafian
07:00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla
Zofii oraz opiekę MB dla całej rodziny
08:00 + Jan, Maria Meus oraz syn Stanisław
18:30 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże dla Piotrusia w 10. rocznicę
urodzin
18:30 + Stanisław Prochal – msza gregoriańska
18:30 + Stanisław Niewitały
18:30 + Józefa i Władysław Serafin – 39. rocznica śmierci
WTOREK 14.05
06:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące i wszystkich zmarłych
z rodziny
07:00 + Stanisław Prochal – msza gregoriańska
07:00 + Zofia Meisenhalter w rocznicę śmierci
08:00 + Waleria Klimas – msza gregoriańska
18:30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny
w 30. rocznicę urodzin
18:30 Rezerwacja
ŚRODA 15.05
06:30 + Waleria Klimas – msza gregoriańska
06:30 + Zofia Chudzik (od sąsiadów)
07:00 + Stanisław Prochal – msza gregoriańska
07:00 + Zofia Mielnicka i zmarli z rodziny
08:00 Za zmarłych z rodzin Halotów, Rajtarskich, Gajów
i Bzowskich
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 16.05
06:30 + Eleonora, Eugeniusz
07:00 + Waleria Klimas – msza gregoriańska
08:00 + Zofia Chudzik (od syna, synowej i wnuka)
18:30 + Stanisław Prochal – msza gregoriańska
18:30 Rezerwacja
PIĄTEK 17.05
06:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Zbigniewa
i Marzeny oraz Sławomira i Barbary
06:30 + Jan Turbak w 19. rocznicę śmierci
07:00 + Wincenty i Władysława
08:00 + Waleria Klimas – msza gregoriańska
18:30 O miłosierdzie Boże dla zmarłych wypominanych
w naszym Kościele
18:30 + Stanisław Prochal – msza gregoriańska
18:30 O życie wieczne dla Bolesława Piwowarczyka w 10.
rocznicę śmierci
SOBOTA 18.05
06:30 + Genowefa Klęk w 11. rocznicę śmierci i Jan Klęk
07:00 + Alicja Sikora (od siostry Mirosławy i siostrzenicy
Kingi)
07:00 + Andrzej Królicki – 8. rocznica śmierci oraz zmarli
rodzice Józefa i Zdzisław Sienkowscy
08:00 + Stanisław Prochal – msza gregoriańska
08:00 + Anna
08:00 + Aleksandra – 12. rocznica śmierci, Józef – 46.
rocznica śmierci Dominiak
08:00 Rezerwacja
18:30 + Waleria Klimas – msza gregoriańska
NIEDZIELA 19.05
06:30 Za Parafian
08:00 + Stanisław Prochal – msza gregoriańska
09:30 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dzieci z SP nr 113
10:00 + Andrzej – 32. rocznica śmierci oraz + syn Andrzej –
30. rocznica śmierci
11:00 W intencji dzieci przyjmujących chrzest

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy potrzebnych łask Bożych.
W

piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.
17:00. W naszych modlitwach pamiętajmy w tych dniach
także o tegorocznych maturzystach.

W

przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 12:30 dzieci
z klas III Szkoły św. Jadwigi oraz Szkoły Polskich Noblistów
przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej.

 Zapraszamy

na nabożeństwa majowe, które odprawiamy codziennie o godz. 18:00.

 Wraz

z Katolicką Szkołą św. Jadwigi Królowej zapraszamy do
udziału w Grze Rodzinnej związanej z osobą naszej patronki
Zanim powstały telefony alarmowe – czyli historia
służb ratowniczych w Krakowie. Aby wziąć udział w tej
grze, należy zaopatrzyć się w specjalne karty z zadaniami.
Rozdajemy je dzisiaj wśród dzieci na Mszy św. o godz.
11:00. Można je także pobrać ze strony internetowej szkoły,
ze strony parafii lub w zakrystii. Później trzeba odbyć rodzinny spacer wyznaczonym szlakiem wykonując polecenia. Wypełnione karty należy złożyć w sekretariacie Szkoły św. Jadwigi lub w zakrystii do 3 czerwca. Uczestnicy gry rodzinnej
zostaną nagrodzeni w niedzielę 9 czerwca na Mszy św.
o godz. 11:00. Zapraszamy nie tylko dzieci, ale całe rodziny
do tej oryginalnej i pouczającej gry.

 Parafialny

Klub Sportowy Jadwiga ogłasza zapisy na Wakacje z Jadwigą. Turnus I 24-28.06, turnus II 1-5.07.
Koszt turnusu 350 zł. Zajęcia będą się odbywały w godz.
9-16, cena obejmuje: drugie śniadanie, obiad, zajęcia oraz
atrakcje. Szczegóły na ulotkach przy drzwiach oraz na plakatach.

 Prośmy

o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Piotr
Stachowicz (l. 67) z ul. Krowoderskich Zuchów 25 oraz
Maciej Sokalski (l. 82) z ul. Krowoderskich Zuchów 26.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 13.05
NMP Fatimskiej
Dz 11,1–18; Ps 42; J 10,1–10
WTOREK 14.05
Święto św. Macieja,
apostoła
Dz 1,15–17.20–26; Ps 113;
J 15,9–17
ŚRODA 15.05
Dz 12,24–13,5a; Ps 67;
J 12,44–50
CZWARTEK 16.05
Święto św. Andrzeja Boboli,
prezbitera i męczennika

Ap 12,10–12a; Ps 34;
J 17,20–26
PIĄTEK 17. 05
Dz 13,26–33;
Ps 2; J 14,1–6
SOBOTA 18.05
Dz 13,44–52;
Ps 98;
J 14,7–14
NIEDZIELA 19.05
Dz 14,21–27;
Ps 145;
Ap 21,1–5a;
J 13,31–33a.34–35

11:00 + Marian Furlaga oraz + Janina Miernik (od rodziny
Miernik)
12:30 W intencji dzieci z KSP im. Św. Jadwigi Królowej oraz
z SP im. Noblistów Polskich przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej
17:00 + Waleria Klimas – msza gregoriańska
18:30 + Janina, Stanisław Węglarz o radość życia wiecznego
20:30 + Dariusz Piegza – 1. rocznica śmierci oraz + Stefania
Stus – 49. rocznica śmierci

Stowarzyszenie KOS

Orędzie papieża na Światowy Dzień Modlitw
o Powołania

Dziś w naszej parafii jest przeprowadzana kwesta przez
stowarzyszenie KOS (Kulturalno-Oświatowo-Sportowe
Stowarzyszenie Niewidomych). Celem zbiórki będzie
wspomożenie współfinansowania rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących.

W 4. niedzielę wielkanocną, która w tym roku wypada 12 maja, Kościół obchodzi Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
Z tej okazji papież Franciszek wystosował orędzie pt. Odwaga
podjęcia ryzyka ze względu na obietnicę Boga. Przytoczymy
fragmenty tego orędzia.

Stowarzyszenie organizuje wyjazdy dla osób niewidomych
lub niedowidzących wraz z wolontariuszami. Organizowane
są zwiedzanie kopalń, skansenów, spływy kajakowe, jak
również wycieczki rowerowe tandemami. Każda osoba niewidoma lub niedowidząca może wziąć udział w przedsięwzięciu
niezależnie od miejsca zamieszkania.
Stowarzyszenie jest organizacją publiczną, dlatego nie uzyskuje wsparcia z rozliczeń podatkowych – 1%. Tym bardziej
potrzebuje sponsorów i datków od dobroczyńców. Działalność prowadzona od lutego 2018 r. niestety nie daje pełnych
możliwości, aby wystarczająco pomagać potrzebującym. Organizacja potrzebuje wsparcia nie tylko finansowego, ale
również pomocy wolontariuszy, którzy wspomogą osoby niepełnosprawne przy wyjazdach i iwentach.
Stowarzyszenie pracuje nad stroną internetową, ale brak
funduszy wstrzymuje prace nad jej budową i opłatą domeny.
W związku z tym jest w trakcie poszukiwania sponsorów.
Ludzie niewidomi i niedowidzący są szczególną grupą ludzi
niepełnosprawnych. Brak możliwości wizualnego podziwiania
świata jest dla nich bardzo destrukcyjną formą niepełnosprawności. Zamykanie się w czterech ścianach domu jest najłatwiejszą formą pogodzenia się z losem. Pomimo drobnego
defektu zdrowotnego nadal można korzystać z darów Boga,
odczuwania piękna zewnętrznego, czasami brakuje tylko małej
pomocy modlitewnej lub finansowej. Wolontariusz jest tylko
klamką do otwarcia drzwi. Otwórzmy się na potrzeby innych
ciesząc się swoją sprawnością i możliwością pomocy.

Z dyrektor stowarzyszenia p. Janiną Filip rozmawiała
Łucja Kwiecień
Kulturalno-Oświatowo-Sportowe
Stowarzyszenie Niewidomych
Adres do korespondencji:
ul. Weissa 8/87
31-339 Kraków
T. 604-78-18-70
NIP 675-16-37
KRS 0000720620
REGON 36956470000000
Nr konta 09 1140 2004 0000 3002 7750 8762

Dobre słowo
Czy nie lepiej byłoby, zamiast tępić zło,
szerzyć dobro?

Antoine de Saint-Exupéry

Drodzy bracia i siostry,
Po przeżyciu w październiku ubiegłego roku intensywnego
i owocnego doświadczenia Synodu poświęconego młodym obchodziliśmy niedawno w Panamie 34. Światowy Dzień Młodzieży. Te dwa wielkie wydarzenia pozwoliły Kościołowi wsłuchać
się w głos Ducha Świętego, a także w życie ludzi młodych,
w ich pytania, obciążające ich znużenia oraz nadzieje, które są
w nich.
Właśnie podejmując to, czym miałem okazję dzielić się
z młodymi w Panamie, podczas tego Światowego Dnia Modlitw
o Powołania pragnę zastanowić się, w jaki sposób powołanie
Pana czyni nas niosącymi obietnicę, a jednocześnie wymaga
od nas odwagi, by podjąć ryzyko z Nim i dla Niego. Chciałbym
krótko dotknąć tych dwóch aspektów – obietnicy i ryzyka –
rozważając wraz z wami ewangeliczną scenę o powołaniu
pierwszych uczniów nad jeziorem Galilejskim (Mk 1,16—20).
Dwie pary braci – Szymon i Andrzej wraz z Jakubem i Janem
wykonują swoją codzienną pracę jako rybacy. W tym trudnym
fachu nauczyli się praw natury, a niekiedy musieli rzucać im
wyzwanie, gdy wiatry były przeciwne, a fale miotały łodziami.
W pewne dni obfite połowy trzeba było opłacić ciężkim znojem, ale innym razem trud całej nocy nie wystarczył, aby napełnić sieci i utrudzeni i zawiedzeni wracali na brzeg.
Są to normalne warunki życia, w których każdy z nas mierzy się
z pragnieniami niesionymi w sercu, angażuje się w działania,
które, jak ufa, okażą się owocne, wyrusza na „morze” wielu
możliwości, poszukując właściwego kursu, który mógłby spełnić
jego pragnienie szczęścia. Czasami można nacieszyć się dobrym
połowem ryb, innym razem trzeba jednak uzbroić się
w odwagę, by zapanować nad łodzią miotaną falami lub zmierzyć się z frustracją, gdy okaże się, że sieci są puste.
Podobnie jak w dziejach każdego powołania także w tym przypadku dochodzi do spotkania. Jezus idzie, widzi tych rybaków
i podchodzi… Tak się stało z osobą, którą wybraliśmy, aby
dzielić życie w małżeństwie, albo kiedy poczuliśmy fascynację
życiem konsekrowanym: doświadczyliśmy niespodzianki spotkania i w tej chwili dostrzegliśmy obietnicę radości, która może nasycić nasze życie. Zatem tego dnia nad Jeziorem
Galilejskim Jezus wyszedł na spotkanie z owymi rybakami,
przełamując „paraliż normalności” (…). I natychmiast skierował do nich obietnicę: sprawię, że się staniecie rybakami ludzi
(Mk 1,17).
Zatem powołanie Pana nie jest ingerencją Boga w naszą wolność; nie jest to więzienie ani nałożony na nas ciężar. Wręcz
przeciwnie, jest to inicjatywa pełna miłości, poprzez którą Bóg
wychodzi nam na spotkanie i zaprasza do wejścia we wspaniały
projekt, którego uczestnikami pragnie nas uczynić, ukazując
nam perspektywę szerszego morza i niezwykle obfitego połowu.
dokończenie na str. 4

po zmarłej siostrze i smutkiem oczekiwania na potomstwo. Królowa odsunęła się od świeckiego przepychu, skupiając się na
modlitwie, ascezie i poście. I dwór ucichł wraz z nią.
dokończenie ze str. 1
Do wykwintnych składników należały cukier, migdały, rodzynki,
szafran, cynamon, goździki, figi i anyż. Jak cennymi były –
świadczy fakt, iż przechowywane były w skarbcu. Podstawowym napojem króla była… woda, ale na stoły biesiadne przede
wszystkim podawano piwo, produkowane w królewskich browarach. Wino sprowadzane było z Włoch, Francji i Austrii i na
stołach pojawiało się rzadko i tylko przy specjalnych okazjach.
O sutości stołów królewskich nie decydowały dni świąteczne,
jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Raczej świętowano je
skromnie, bez szczególnych celebracji. Szczególnymi okazjami
natomiast do radosnego biesiadowania były zapusty (obecnie
okres karnawału), na które zapraszano zazwyczaj wielu możnowładców, dostojników i zagranicznych gości. Przygotowując się
do tego okresu, kupowano olbrzymie ilości świec i lamp do
oświetlenia i ogrzania komnat zamkowych. Wieszano w nich
nowe haftowane zasłony, wymieniano pościel, ręczniki i obrusy.
Szyto również nowe szaty królewskie, by zaprezentować właściwy majestat monarszy.
W Środę Popielcową ograniczano ilość posiłków do jednego,
na który składały się ryby (węgorze, śledzie), potrawy z kiszonej kapusty, marchwi, rzodkwi, cebuli, grochu. Królewski
stół wzbogacano o potrawy z ryżu, migdałów, fig i rodzynek.
Podobnie jadano przez pozostałe dni Wielkiego Postu. Król
w piątki ograniczał swój jadłospis do chleba i wody. W Wigilię
Bożego Narodzenia natomiast utrzymywano zasady postu –
jednego posiłku, ale zamiast wieczerzy było to śniadanie.
Cechy charakteru i osobowości Jadwigi i Jagiełły miały swoje
przełożenie na oblicze dworu, który raczej był skromny i daleki od przepychu i okazałości. Dbano jednak o należyty poziom
wytworności i majestatu monarszego. Królowa, młoda przecież dziewczyna, lubiła ładne stroje i ozdoby, ale zawsze dbała, by ich forma nie przekraczała granic hołdowanej skromności. Jagiełło nie ustępował w tym wymiarze swojej żonie, nie
dbał szczególnie o strojność swojego przyodziewku, unikał
ozdób i drogich futer. Król, znany z dbania o higienę osobistą,
zwracał za to szczególną uwagę na schludność ubioru oraz
pełny zestaw przyborów toaletowych.
Para królewska nie ulegała modzie na prowadzenie
„rozrywkowego” trybu życia swojego dworu, wybierając
z niego te elementy, które wpisywały się w chrześcijański
charakter monarchii. Nie propagowano poematów rycerskich,
miłostek i plotek dworskich. Zamiast tego czytano Biblię
i pisma ojców Kościoła, a miłosne pieśni zastępowano psalmami. Jadwiga i panny dworu spędzały wiele czasu przy kobiecych robótkach, pracując najczęściej przy ozdabianiu szat
liturgicznych do nowych świątyń na Litwie. Nie należy jednak
twierdzić, że na dworze królewskim panowała klasztorna cisza. Był czas na rozrywkę i gry, przez zamek bowiem cały
czas przewijali się goście, służba, poselstwa. Cechą charakterystyczną było utrzymanie równowagi i powagi.
Ostatnie lata życia królowej jak wiemy naznaczone były żałobą
REKLAMA na pokrycie kosztów druku

Opracowała na podstawie książki Heleny Kręt

Życie codzienne Jadwigi i Jagiełły
D.K.

Orędzie papieża – dokończenie ze str. 3
Pragnieniem Boga jest bowiem, by nasze życie nie stało się
więźniem tego, co oczywiste, by z powodu opieszałości
nie było wciągnięte w codzienne nawyki i nie pozostawało
bierne w obliczu tych decyzji, które mogłyby mu nadać znaczenie. Pan nie chce, abyśmy się poddawali, żyjąc chwilą
i myśląc, że w gruncie rzeczy nie ma nic takiego, dla czego
warto byłoby się angażować z pasją, gasząc wewnętrzny niepokój poszukiwania nowych dróg dla naszej żeglugi. Jeśli
czasami pozwala nam doświadczyć „cudownego połowu”,
to dlatego, że chce, abyśmy odkryli, iż każdy z nas jest powołany – na różne sposoby – do czegoś wspaniałego, i że życie
nie powinno być uwikłane w sieci bezsensu i tego, co znieczula serce. Krótko mówiąc, powołanie jest zaproszeniem,
aby nie zatrzymywać się na brzegu z sieciami w ręku,
ale by iść za Jezusem drogą, którą dla nas przygotował, dla
naszego szczęścia i dla dobra otaczających nas ludzi.
Oczywiście, przyjęcie tej obietnicy wymaga odwagi, by podjąć
ryzyko wyboru. Pierwsi uczniowie, czując się powołanymi
przez Niego do wzięcia udziału w większym marzeniu, natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim (Mk 1,18). Oznacza to, że aby
przyjąć powołanie Pana, musimy zaangażować się całymi sobą
i podjąć ryzyko zmierzenia się z bezprecedensowym wyzwaniem.
Trzeba zostawić to wszystko, co chciałoby nas przywiązać
do naszej małej łódki, uniemożliwiając nam dokonanie definitywnego wyboru. Musimy mieć tę śmiałość, która energicznie pobudza nas do odkrycia planu, jaki ma Bóg dla naszego życia.
W gruncie rzeczy, kiedy stajemy przed rozległym morzem powołania, nie możemy sobie pozwolić, aby naprawiać nasze sieci
w łodzi, która daje nam bezpieczeństwo, ale musimy zaufać
obietnicy Pana. (…)
Drodzy przyjaciele, nie zawsze łatwo jest rozeznać swoje powołanie i ukierunkować swe życie we właściwy sposób. Dlatego potrzebujemy odnowionego zaangażowania ze strony całego Kościoła – kapłanów, zakonników, duszpasterzy, wychowawców – by zaoferowano, zwłaszcza młodym, możliwości
wysłuchania i rozeznania. Potrzebne jest duszpasterstwo młodzieży i powołań, które pomogłoby w odkryciu Bożego planu,
zwłaszcza przez modlitwę, rozważanie Słowa Bożego, adorację eucharystyczną i towarzyszenie duchowe. (…)
W tym Dniu zjednoczmy się w modlitwie prosząc Pana, aby
pozwolił nam odkryć swój plan miłości co do naszego życia
i by dał nam odwagę, abyśmy podjęli ryzyko na drodze, którą
On dla nas przygotował od zawsze.
Franciscus
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