Słuchać, rozeznawać, żyć powołaniem Pana
IV Niedziela Wielkanocy to Niedziela Dobrego Pasterza czyli Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W
tym roku po raz 55. przeżywamy tę niedzielę modlitwy, o powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i
misyjnego. Ta szczególna modlitwa, jak co roku, będzie kontynuowana przez cały tydzień czyli od 22-28
kwietnia br. W tegorocznym Orędziu Papież Franciszek kładzie nacisk na słuchanie, rozeznawanie i życie
powołaniem, które daje nam Pan: "...nie jesteśmy zanurzeni w przypadkowości, ani pociągani serią
chaotycznych wydarzeń, ale przeciwnie, nasze życie i nasza obecność w świecie jest owocem
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kwietnia br. W tegorocznym Orędziu Papież Franciszek kładzie nacisk na słuchanie, rozeznawanie i życie
powołaniem, które daje nam Pan: "...nie jesteśmy zanurzeni w przypadkowości, ani pociągani serią
chaotycznych wydarzeń, ale przeciwnie, nasze życie i nasza obecność w świecie jest owocem Bożego
powołania! (...) Bóg zawsze wychodzi nam naprzeciw i jest Bogiem-z-nami, przechodząc niekiedy
zakurzonymi drogami naszego życia i rozumiejąc naszą tęsknotę za miłością i szczęściem, wzywa nas do
radości. W różnorodności i specyfice każdego powołania, osobistego i kościelnego, chodzi o słuchanie,
rozpoznawanie i życie tym Słowem, które wzywa nas z wysoka i, pozwalając, by owocowały nasze talenty,
czyni nas także narzędziami zbawienia w świecie i ukierunkowuje nas ku pełni szczęścia."
Dziękujemy za dar modlitwy, wszystkim zaangażowanym w Duchowe Dzieło Modlitwy o Powołania oraz
wszystkim, którzy modlą się o nowe powołania i pamiętają o powołanych. Podczas tegorocznego Tygodnia
Modlitw o Powołania, na Jasnej Górze, będą sprawowane msze święte w intencji nowych powołań do naszego
Zgromadzenia. Prosimy, o duchową łączność i wspólne wołanie "do Pana żniwa, aby wyprawił nowych
robotników na swoje żniwo".
"Pan nadal dziś powołuje do pójścia za Nim. Nie wolno nam czekać, aż będziemy doskonali, żeby odpowiedzieć
naszym wielkodusznym "oto jestem", ani też przerażać się naszymi ograniczeniami i grzechami, ale musimy
przyjąć z otwartym sercem głos Pana. Usłyszeć Go, rozpoznać naszą osobistą misję w Kościele i w świecie, i
wreszcie żyć nią w tym dzisiaj, które daje nam Bóg" - pisze Ojciec Święty Franciszek, zwracając się do
młodych i zachęcając do ryzyka, do czytania swojego życia i zrozumienia gdzie i do czego wzywa ich Pan .
Zatem wszystkim młodym, którzy słyszą zaproszenie do kapłaństwa lub życia konsekrowanego życzymy
ODWAGI!
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