Słowo pasterza
Maryja była silną kobietą, mówiącą „tak”. Ona nas uczy wrażliwości i zaufania,
całkowitego zaufania Bogu w ekstremalnych warunkach. Człowiek wiary
w ekstremalnych życiowych warunkach ma na wzór Maryi zaufać Bogu.
A zauważmy, że Maryja była młodą osobą, miała kilkanaście lat. Młodość nie
może być synonimem poczekalni dla tych, którzy oczekują na swój czas.
A w tym „międzyczasie” wasze marzenia tracą polot, zaczynają zasypiać
i stawać się przyziemnymi, sennymi, miernymi fikcjami, tylko dlatego, że
uważamy, że jeszcze nie nadeszło wasze „teraz”, że jesteście zbyt młodzi,
by zaangażować się w marzenia i budowanie jutra. Nasze plany i marzenia na
przyszłość budujemy już dzisiaj, jeśli z ufnością zawierzamy się Bogu na drodze
naszej osobistej modlitwy. Nie uciekaj przed Bogiem, ale wyjdź mu naprzeciw!
~bp Tadeusz Lityński

Powierz to Matce...
Matko Najświętsza,
uproś nam,
abyśmy choć trochę tak wierzyli w Jezusa,
choć trochę tak Mu ufali,
choć trochę tak Go kochali,
jak Ty.
Uproś nam u Boga,
abyśmy w duszy naszej
choć trochę byli tak spokojni,
choć trochę tak szczęśliwi, jak Ty.
Najpiękniejsza,
a przy tym taka człowiecza,
taka prosta,
taka macierzyńska,
serdeczna...
Nie przerażasz ogromem,
nie odpychasz sprawiedliwością,
jesteś nam bliska.
Z jaką miłością uśmiechasz się.
Do kogo?
Do Jezusa,
którego trzymasz na rękach.
Naucz nas, Święta Matko, kochać Jezusa.
Amen.

Herosi wiary
Św. Ludwik Maria
Grignion de Montfort
francuski duchowny, żyjący na
przełomie XVII i XVIII w.
Pełnił on funkcję kapelana szpitala
w Poi�ers. Opieką otaczał także
bezdomnych. Był szczególnie
gorliwym czcicielem Najświętszej
Maryi Panny, na której cześć
przyjął na drugie imię Maria.
Pod koniec życia, w 1713 roku,
napisał „Regułę księży misjonarzy
z Towarzystwa Maryi”. Jako cel
wyznaczył swoim braciom
i siostrom nauczanie ubogiej
młodzieży oraz nawiedzanie
i doglądanie chorych w szpitalach,
przytułkach i domach prywatnych.

Kalendarium liturgiczne
03.05 Uroczystość NMP Królowej Polski
08.05 św. Stanisława, bpa i męczennika
31.05 Święto Nawiedzenia NMP

