Bóg jest ŚWIATŁOŚCIĄ, a nie ma w Nim żadnej ciemności. (1 J 1,5)
Błogosław, duszo moja, Pana!
O Boże mój, Panie, jesteś bardzo wielki!
Odziany we wspaniałość i majestat,
ŚWIATŁEM okryty jak płaszczem. (Ps 104,2)
W Nim było życie, a życie było ŚWIATŁOŚCIĄ ludzi,
a ŚWIATŁOŚĆ w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła. (J 1,4-5)
Jezus przemienił się wobec nich:
twarz Jego ZAJAŚNIAŁA JAK SŁOŃCE,
odzienie zaś stało się BIAŁE JAK ŚWIATŁO. (Mt 17,2)
Jak długo jestem na świecie,
jestem ŚWIATŁOŚCIĄ świata. (J 9,5)
Ja przyszedłem na świat jako ŚWIATŁO,
aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. (J 12, 46)
Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię ŚWIATŁOŚCIĄ dla pogan,
abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi.. (z 13,47)
Teraz jesteście ŚWIATŁOŚCIĄ w Panu:
postępujcie jak dzieci ŚWIATŁOŚCI!
Owocem bowiem ŚWIATŁOŚCI jest
wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. (Ef 5,8-9)
Kto miłuje swego brata, ten trwa w
i nie może się potknąć. (2 J 1,10)

ŚWIATŁOŚCI

(Z Orędzia Ojca Świętego BENEDYKTA XVI)

Wzywajmy w sposób ufny i wytrwały pomocy Dziewicy Maryi, aby na wzór jej przyjęcia
Bożego planu zbawienia oraz mocą jej wstawiennictwa rozszerzała się we wspólnotach
wierzących gotowość do powiedzenia „tak” Panu, który powołuje ciągle nowych
robotników do swojej winnicy.
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Jesteście światłem
świata
(Mt 5,14)
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UROCZYSTA PROCESJA
PIEŚŃ NA WEJŚCIE

I.
SŁUCHAJĄC SŁOWA
(Z Orędzia Ojca Świętego BENEDYKTA XVI na 48 Światowy Dzień Modlitw o Powołania)

Warto, by każdy Kościół lokalny stawał się coraz bardziej wrażliwy i uważny w
odniesieniu do duszpasterstwa powołań, kształtując na różnych szczeblach – rodzinnym,
parafialnym, młodzieżowych ruchów formacyjnych, jak czynił to Jezus z uczniami –
prawdziwą i serdeczną przyjaźń z Panem, umacnianą poprzez modlitwę osobistą i
liturgiczną. Kościół lokalny ma uczyć uważnego słuchania Słowa Bożego poprzez rosnącą
znajomość Pisma Świętego oraz upewniać, że pełnienie woli Boga nie unicestwia ani nie
niszczy osoby, lecz pozwala jej odkryć głębszą prawdę o niej samej po to, by kierowała się
bezinteresowną bliskością w kontaktach z innymi ludźmi, bo przecież jedynie poprzez
otwieranie się na miłość Boga znajdujemy prawdziwą radość i pełną realizację własnych
aspiracji.

Z Ewangelii
według świętego Mateusza (5, 14-16)

Wy jesteście światłem dla świata. Nie
może się ukryć miasto położone na
górze. Nie zapala się też lampy po to,
by ją schować pod garncem, lecz stawia
się ją na świeczniku, żeby świeciła
wszystkim, którzy są w domu. Tak też
niech świeci wasze światło dla ludzi,
aby widzieli wasze dobre czyny i
chwalili waszego Ojca, który jest w
niebie.
REFLEKSJA POWOŁANIOWA

II.
MODLITWA WSTAWIENNICZA
(Z Orędzia BENEDYKTA XVI)

W sposób szczególny zwracam się do tych, którzy mogą wnieść własny wkład w
duszpasterstwo powołań: do kapłanów, rodzin, katechetów, animatorów.
Kapłanom polecam, by byli zdolni do dawania świadectwa jedności z Biskupem i ze
współbraćmi w kapłaństwie, aby tworzyli właściwe środowisko dla rodzących się powołań
kapłańskich.
Rodziny „niech będą ożywiane duchem wiary, miłości i modlitwy” zdolne do pomagania
synom i córkom w wielkodusznym przyjęciu powołania do kapłaństwa czy życia
konsekrowanego.
Katecheci i animatorzy w stowarzyszeniach katolickich i w ruchach formacyjnych,
świadomi własnej misji wychowawczej, niech starają się „formować powierzonych sobie
młodych ludzi w taki sposób, by byli zdolni do odkrycia Bożego powołania i do jego
dobrej realizacji”.

ZAPROSZENIE DO DAWANIA ŚWIADECTWA

III.
ADORACJA
Panie mój, dopomóż mi rozprzestrzeniać Twój blask,

gdziekolwiek się znajdę, dokądkolwiek się udam.
Spraw, by moja dusza wezbrała Twoim duchem i życiem Twoim…
Spraw, aby Twoje światło przeze mnie przepływało i ze mnie promieniowało,
tak aby każdy z kimkolwiek się zetknę, odczuł we mnie Twoją obecność.
Pozostań przy mnie, a stanę się światłem, jak Ty nim jesteś;
stanę się światłem dla innych.

To światło, o Panie, będzie całkowicie i wyłącznie Twoim światłem, nie moim.
To Ty, Panie, przeze mnie innym świecić będziesz.
Dozwól mi wielbić Ciebie w sposób, który jest Ci najmilszy,
podczas gdy ja będę światłem dla tych wszystkich, którzy są wokół mnie.
Pozwól mi głosić Ciebie nie poprzez kazania i nie słowami,
lecz przykładem własnego życia, poprzez rosnącą we mnie siłę,
dobroczynny wpływ moich uczynków
(Kard. Newman)
i przez miłość Ciebie, którą przepełnione jest moje serce. Amen.

