
  „Jedno wiem, i innych objawień
Nie potrzeba oczom i uszom –
Uczyniwszy na wieki wybór,
W każdej chwili wybierać muszę.”

   W czwartą Niedzielę Wielkanocną z całym Kościołem po raz kolejny będziemy
przeżywać Światowy Dzień Modlitw o Powolania. Dzień ten przypomina nam przede
wszystkim o tym, że każdy z nas jest powołany do świętości.
Co to jest świętość? Świętość to nic innego jak byc po prostu sobą, to
„najpiękniejsza” normalność. Sam Chrystus daje nam wzor sposobu życia.
Dzisiaj w sposob szczegolny będziemy się modlić za tych, ktorych Dobry Pasterz
wzywa po imieniu do stanu kapłańskiego lub zakonnego.



   Rozpoczęłam ten tekst  dwoma cytatami. Dlaczego właśnie takimi? Pierwszy,
zaczerpnięty jest z księgi Jeremiasza, natomiast drugi, to  zwrotka współczesnego
poety. Gdy damy się „pochwycić” Panu, zaufamy Mu i pójdziemy  Jego drogą, to nie
wystarczy raz podjąć decyzję, lecz : „W każdej chwili wybierać muszę.”
 Każde powołanie ma swój sens i wartość. Jan Paweł II w jednym ze spotkań z
młodzieżą powiedział :

     „ Chrystus wzywa wielu spośród was.
       On potrzebuje waszych osób,
       Waszej energii, waszej inteligencji,
       Waszej wiary, waszej miłości,
       Waszej świętości…”

 Każde  powołanie, ma swoją niepowtarzalną historię.  Pan Bóg, aby dotrzeć do
osoby wybranej, musi się  nieźle „nagłówkować”!
Czasem Dobry Bóg przychodzi przez osoby, zdarza się, że jakieś słowa nas poruszą.
Ważne, aby gdy gdzieś w ciszy serca usłyszymy wołanie Pana, aby za Nim pójść, nie
odrzucać tego wielkiego daru, ale przyjąć je z pokorą. Często pytamy „dlaczego ja?”
To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. To właśnie na nas zatrzymało się spojrzenie
Pana, choć przecież niczym się nie wyróżnialiśmy od innych.
   Pragnieniem Jezusa, jest by iść i powiedzieć braciom i siostrom, że On żyje.
I ta misja, to powołanie warte jest ceny życia Mu oddanego.
Najcenniejszym darem, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi to  Jego miłość.
I jeśli w Twoich oczach – Drogi Czytelniku- ktoś obok, gdy czynisz dobro, zobaczy
jakąś cząstkę Jezusa, wiedz, że Twoje życie jest Jego życiem i nie kończy się tu na
ziemi…
Ale sięga wieczności!
   Modlimy się dziś o chłopców, dziewczęta, którzy z radością podjęliby wezwanie
Miłości.
   Powołanie do kapłaństwa... Być księdzem to być powołanym do duchowego
ojcostwa. To być dla tych, ktorych spotykamy mamą i tatą jednocześnie.
A wszystko na wzor samego Boga, ktory jest przecież miłością i ukochał nas do
końca. Być księdzem na wzór  Boga to troszczyć się o powierzonych sobie ludzi,
kochać ich, umacniać w wierze. Po prostu rozumieć całego czlowieka.

   Życie zakonne  natomiast  to, przede wszystkim naśladowanie Jezusa ubogiego,
czystego i posłusznego, czyli to co ślubujemy podczas Profesji zakonnej.
Siostra zakonna, zakonnik, osoba konsekrowana w instytutach świeckich to ktoś, kto
w sposób szczególny związany jest z Chrystusem. Osoby te wcale nie rezygnują z
miłości do człowieka, lecz tym bardziej kochają go.
  Życia w klasztorze nie mozna zrozumieć z punktu widzenia tylko ludzkiego.
Jest to niemozliwe. Trzeba patrzeć z Bożej perspektywy.

   Każdy z nas ma swoją drogę w życiu. Ja odnalazłam swoje powołanie w
Zgromadzeniu Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusa.
 Tak wiele jest dróg do Boga, jak wielu jest ludzi. Jedni odnajdują swoją drogę
szybciej, inni-później. Każdy ma swój czas.
Prośmy więc w dniu dzisiejszym Pana żniwa, by wysłał robotników na żniwo
swoje.....
Ważne tylko, aby się nie zniechęcać w poszukiwaniu tej właściwej drogi.



Jeżeli odnajdziemy swoja drogę, tą którą Bóg chce byśmy szli, to jeśli nawet przyjdą
trudności i Krzyż, będziemy potrafili je znieść  z  miłością Tego, ktory nas ukochał do
końca.
   Dlatego zachęcam Was za całego serca-nie przestawajcie szukać Boga!
Bo gdy odnajdziecie Jego, znajdziecie też siebie i swoje szczęście.
Świat dzisiaj spragniony jest miłości. Nie bójcie się wyruszyć na poszukiwanie
Prawdziwej Miłości, którą jest sam Bóg.

 Mam do Was prośbę – Drodzy Czytelnicy – w tą szczególną Niedzielę Dobrego
Pasterza, módlmy się słowami Ojca Świętego Jana Pawła II :

                „Panie Jezu, który powołujesz, kogo chcesz,
                 Wezwij wielu z nas do pracy z Tobą.
                 ….oświeć nas darem wiary w Ciebie.
                 …Pomóż, nam młodym, w naszych trudnościach,
                 A jeżeli powołujesz któregoś z nas do Swej
                 Wyłącznej służby, niech od samego początku
                 Twoja miłość rozpali to powołanie i pozwoli
                 Mu wzrastać aż do końca. Amen.

                              …jak Apostołowie zostawiliśmy wszystko,
                                         Aby pójść za Chrystusem
                                             I wytrwać przy Nim
                                              Także przez  Krzyż”

„Ja jestem Dobrym Pasterzem
Dobry Pasterz zna swoje owce. Każda woła po
imieniu a one słuchają, czekają na dźwięk Jego
głosu.
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