Adoracja
Przed Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie przynosimy
trzy symbole ukazujące nam Jego piękno. Czystość: bukiet białych
kwiatów; ubóstwo: przełamany chleb; posłuszeństwo: zwój Słowa.

ADORUJEMY JEZU TWOJĄ CZYSTOŚĆ
Jezu, Ty jesteś „Przejrzystością Ojca”! W Twoim człowieczeństwie ukazujesz
nam w jaki sposób Ojciec nas kocha i jak my moŜemy kochać naszych bliźnich,
miłością coraz bardziej wolną od egoizmu, manipulacji, poŜądania, zawłaszczania
drugiego. Pragniemy jak Ty, kochać coraz bardziej miłością wolną, radosną,
odwaŜną, pokorną, słuŜebną.

ADORUJEMY JEZU TWOJE UBÓSTWO
Jezu, Ty wszystko otrzymujesz od Ojca, aby być dla nas nieustannym darem!
Ukazujesz nam, Ŝe Bóg i Jego miłość ku nam jest największym bogactwem
ludzkiego Ŝycia, źródłem wartości i godności kaŜdego człowieka. Pragniemy jak
Ty być coraz bardziej wolni wobec rzeczywistości materialnych i przemijających
tak, aby to one nam słuŜyły dla wspólnego dobra, a nie my im.

ADORUJEMY JEZU TWOJE POSŁUSZEŃSTWO
Jezu, Ty bezgranicznie ufasz Ojcu i zawierzasz Mu wszystko! Ty jesteś takŜe
zasłuchany w najgłębsze pragnienia naszych serc. Naucz nas „usłyszeć miłość”,
jaką Bóg wypowiada wobec nas poprzez swoje Słowo, wydarzenia, osoby.
Pragniemy razem z Tobą odpowiadać na tę miłość, wierząc, Ŝe wola Ojca jest
naszym szczęściem, naszym spełnieniem!

Gest
Z orędzia PapieŜa Franciszka na 52 Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Maryja Dziewica, wzór kaŜdego powołania, nie bała się wypowiedzieć swojego „fiat” na
BoŜe wezwanie. Ona nam towarzyszy i nas prowadzi. Z hojnym męstwem wiary, Maryja
wyśpiewywała radość wyjścia z siebie i powierzenia Bogu swoich planów Ŝyciowych. Do
Niej się zwracamy, byśmy byli w pełni dyspozycyjni dla planów, jakie Bóg ma wobec
kaŜdego z nas; aby wzrastało w nas pragnienie gorliwego wyjścia i pójścia ku innym (por.
Łk 1,39). Niech Dziewica Matka nas chroni i wstawia się za nami wszystkimi.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Agapa

EWANGELIA

PROROCTWO

Z orędzia PapieŜa Franciszka na 52 Światowy Dzień Modlitw o Powołania
U podstaw kaŜdego powołania chrześcijańskiego jest to zasadnicze poruszenie
doświadczenia wiary: wierzyć to znaczy porzucić samego siebie, porzucić wygodę i
bezkompromisowość swego „ja”, aby skoncentrować nasze Ŝycie na Jezusie Chrystusie;
jak Abraham porzucić swoją ziemię, wyruszając z ufnością, wiedząc, Ŝe Bóg wskaŜe drogę
do nowej ziemi. Tego „wyjścia” nie naleŜy rozumieć jako pogardę dla własnego Ŝycia,
swoich uczuć, własnego człowieczeństwa. Przeciwnie, ten, kto wyrusza, by pójść za
Chrystusem odnajduje Ŝycie w obfitości, dając całego siebie do dyspozycji Bogu i Jego
Królestwu. Jezus mówi: „KaŜdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca
lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i Ŝycie wieczne odziedziczy” (Mt 19,29).
To wszystko ma swoje głębokie korzenie w miłości. Powołanie chrześcijańskie jest bowiem
przede wszystkim wezwaniem miłości, która pociąga i odsyła poza siebie, decentralizuje
osobę, zapoczątkowuje „trwałe wychodzenie z «ja» zamkniętego w samym sobie, w
kierunku wyzwolenia «ja», w darze z siebie i właśnie tak w kierunku ponownego
znalezienia siebie, a nawet w kierunku odkrycia Boga”

Z orędzia PapieŜa Franciszka na 52 Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Drodzy bracia i siostry, to wyzwalające wyjście ku Chrystusowi i braciom jest równieŜ
drogą do pełnego zrozumienia człowieka oraz rozwoju ludzkiego i społecznego w historii.
Usłyszenie i przyjęcie powołania Pana nie jest sprawą prywatną i przeŜyciem
wewnętrznym, które moŜna mylić z uniesieniem chwili. Jest konkretnym zaangaŜowaniem,
realnym i totalnym, obejmującym naszą egzystencję i oddającym ją do budowania
Królestwa BoŜego na ziemi. Tak więc powołanie chrześcijańskie, zakorzenione w
kontemplacji serca Ojca, pobudza jednocześnie do solidarnego zaangaŜowania na rzecz
wyzwolenia braci, zwłaszcza najuboŜszych. Uczeń Jezusa ma otwarte serce na Jego
nieograniczoną perspektywę, a jego zaŜyłość z Panem nigdy nie jest ucieczką od Ŝycia i
świata, lecz przeciwnie, „w samej swej istocie przyjmuje kształt komunii misyjnej”

Świadectwa

Z Ewangelii wg św. Mateusza 19, 27-30
Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą,
cóŜ więc otrzymamy?». Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam:
Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy,
którzy poszliście za Mną, zasiądziecie równieŜ na dwunastu tronach, sądząc
dwanaście pokoleń Izraela. I kaŜdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub
siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i Ŝycie wieczne
odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

Refleksja Powołaniowa

NADZIEJA
Z orędzia PapieŜa Franciszka na 52 Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Ta dynamika wyjścia, ku Bogu i człowiekowi napełnia Ŝycie radością i sensem. Chciałbym
to powiedzieć zwłaszcza najmłodszym, którzy ze względu na swój wiek i wizję przyszłości,
jaka szeroko się otwiera przed ich oczami, potrafią być otwarci i wielkoduszni. Czasami
niepewność oraz obawy o przyszłość, jakimi atakuje dzień powszedni groŜą
sparaliŜowaniem tych ich pobudek, pohamowaniem ich marzeń do tego stopnia, Ŝe gotowi
są pomyśleć, iŜ nie warto się angaŜować oraz Ŝe Bóg wiary ograniczy ich wolność.
Przeciwnie, drodzy młodzi, niech w was nie będzie lęku wobec wyjścia z własnych
ograniczeń, by wyruszyć w drogę! Ewangelia jest słowem, które wyzwala, przekształca i
czyni nasze Ŝycie piękniejszym. JakŜe to wspaniale dać się zaskoczyć BoŜym powołaniem,
przyjąć Jego Słowo, stawiać wasze kroki śladem Jezusa, adorując tajemnicę Boga i
wielkodusznie poświęcając się innym! Wasze Ŝycie kaŜdego dnia stanie się bogatsze i
bardziej radosne!

