Prognoza na październik
Pierwsze wiosenne deszcze oczyściły powietrze i sprawiły, że obudziły się do
życia spalone ogniem pastwiska. Pojawiły się pierwsze kwiaty na wirydarzu biskupstwa.
Obudziła się także nadzieja, bo życie okazało się o wiele mocniejsze niż śmierć.
Rozpoczynamy miesiąc biblijny. Słowo Boże przyjęte przez nas w świetle wiary, z
pewnością sprawi, że każdy spojrzy na otaczającą go rzeczywistość przez pryzmat życia,
miłości, sprawiedliwości i pokoju. W miesiącu październiku, Pan Bóg poprzez
pośrednictwo świętych ponownie zrosił ziemię swą łaską. Będzie ona uwidoczniona w
głębokiej jedności i świadectwie życia chrześcijańskiego, które jest symbolem tego, że
przemieniające Słowo Boże zostało przyjęte i wcielone w życie. Ono to, czyni nas
dziećmi Bożymi w Chrystusie. Pragnę przedstawić Wam pewnego rodzaju „kalendarz”,
abyście byli świadomi tego co czyni Pan w waszym życiu.
Pierwszego października Pan Bóg zesłał nam deszcz pokory i ewangelicznej
prostoty, który przejawiał się w postawie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji.
Dnia drugiego października, od rana poprzez czas południa, popołudnia,
wieczoru i do nocy, Bóg okazał swą troskę o nas poprzez obecność Aniołów Stróżów.
Następnie 4 października zlał na nas ogrom łaski wyrażającej się w ubóstwie,
umniejszeniu i pokoju św. Franciszka z Asyżu.
Siódmego dnia października przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej
Różańca Świętego Bóg zrosił nas łaskami zawartymi w tajemnicach radosnych,
chwalebnych, światła i bolesnych.
W połowie miesiąca, dnia 15, Pan Bóg wskazuje nam na bardzo bliską relację
jaką miał ze św. Teresą z Awila. Wyrażała się ona w słowach ”Być jak najczęściej sam na
sam z Tym, który nas kocha”.
Przez pośrednictwo św. Łukasza, dnia 18 października, deszcz łask wyrażać się
będzie w 10 posiłkach które Jezus spożył z biedakami oraz w uczcie z Emaus, kiedy to
uczniowie rozpoznali Zmartwychwstałego Pana po łamaniu chleba.
W dniu 19 października odbędzie się Światowy Dzień Misyjny w cały
chrześcijański świat będzie zroszony przez Ducha misyjnego, który został wszczepiony
w wiernych w momencie chrztu świętego. Jak krople spadną na nas słowa Jezusa,
przytoczone przez Papieża Franciszka w jego posłaniu: „Dzięki Ci składam Panie, Ojcze
nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi a objawiłeś je
prostaczkom” (Łk 10, 21).
Deszcz Bożej łaski obficie użyźni nas także w Concepcion – w sobotę, 25
października, kiedy to w naszym wikariacie przedstawiciela każdej parafii będą brali
udział w Kongresie Eucharystycznym. Wydarzenie to pomoże nam stać się chlebem

wydanym za życie świata i będzie niewyczerpanym się źródłem mocy dla wykonywania
wszelkich misyjnych zadań.
Pod koniec miesiąca, 28 października czeka nas deszcz Bożej łaski z okazji
wspomnienia apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Byli oni jednymi z ostatnich na liście
apostolskiej ale cieszą się po dziś dzień miłością wiernych jako skuteczni
wystawiennicy, szczególnie w trudnych momentach życia.
Poza tym Bóg rosi nas obficie przez swoje Słowo. W każdą niedzielę i w
tygodniu, jeżeli z uwagą rozważamy teksty Pisma Świętego podczas Mszy świętej,
znajdujemy odpowiedzi na nawet najtrudniejsze pytania.
Wiemy, że deszcz przynosi owoc ale wtedy gdy rola jest odpowiednio
przygotowana. Zachęcam Was zatem byście prosili Pana, szczególnie w tym miesiącu,
aby ziarno które On zasiał w Waszych sercach przyniosło obfite owoce w postaci
głębokiej miłości Boga a szczególnie drugiego człowieka – biednych, poniżonych,
odrzuconych.
Na zakończenie proszę Was abyście na zakończenie każdej Mszy świętej modlili
się w intencji naszego V Kongresu Eucharystycznego.
“Panie Jezu, chlebie wydany za życie świata, który nam poleciłeś sprawować
Sakrament miłości w ofierze Twojego Ciała i Krwi, pozwól nam być światkami twojego
królestwa sprawiedliwości i miłości. Daj abyśmy świadczyli wobec świata o zbawieniu.
Tobie niech będzie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen”
Przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej niech Bóg rozleje na Was swoją
miłość i pokój. Z wdziecznoscia za dar modlitwi za misje, i za ofiary przekazane w
czasie mojego pobytu w rodzinnej parafii.
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Concepción, 1 października 2014, we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

