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Wszystko co bezużyteczne obciąża mnie!
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Bądź najlepszy w naszej misji, żyjąc życiem odważnej wiary i
poświęcając wszystko dla miłości.

Ks. Jacob Nampudakam SAC, Przełożony Generalny

 
 

Północna Macedonia;  na obu mapach – topograficznej i katolicyzmu –

peryferia. Wizyta papieża Franciszka była pierwszą wizytą następcy św. Piotra

w kraju, z którego stolicy pochodzi  jedna z najbardziej znanych świętych na

świecie.

 

Dnia 6 maja nasz Ojciec Święty wylądował w Skopje, miejscu narodzin św.

Matki Teresy z Kalkuty. W katedrze stolicy Macedonii zwrócił się do kapłanów,

ich rodzin i osób konsekrowanych. W swoim wystąpieniu podkreślił ważność
"dokonania rachunków." Oczywiście istotne są: jasność przekazu i wierność
nauczaniu Kościoła. A zatem bądźmy uważni, nie zapominajmy o ludziach 
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Boga. Ubrudźcie sobie dłonie, wyjdźcie na ulice, odwiedzajcie więźniów, dajcie herbatnika żebrzącemu

dziecku. Czyńcie to, co zwykła czynić Matka Teresa.

 

Słuchałem jej przemówienia na placu w mieście Goa, w Indiach w 1980 roku. Trzymając różaniec w ręku w

otoczeniu ludzi różnych religii mówiła z prostotą: „Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego Syna, Jezusa

Chrystusa”. Bóg kocha każdego z was. On kocha ubogich i uciskanych. Każdy z nas został stworzony na Jego

obraz i podobieństwo.

Pallottines, India

Kiedy kochasz ubogich, kochasz Boga. 
Służba ubogim zapewnia pokój. 

To takie proste.

Wszyscy zostali zbudowani słowami tej współczesnej świętej, mową kobiety Boga. Ludzie jej słuchali. Poprzez

świadectwo swojego życia Matka Teresa była ewangelizatorką par excellence. Powierzoną jej misję
realizowała jako chrześcijanka, katolicka zakonnica, a przede wszystkim jako ta, która towarzyszyła ludziom.

 Prostota i autentyczność przesłania Ewangelii po raz kolejny ujawnia się w słowach zapowiadających Sąd

Ostateczny: „Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a

przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a

przyszliście do Mnie” (Mt 25, 35-36).

 

Ilekroć to czynicie, jesteście błogosławieni! A ilekroć tego nie czynicie, jesteście uważani za niegodnych

Królestwa Bożego. To nie są wielkie kwestie teologiczne czy filozoficzne. To jest sprawdzian braterskiej miłości

podejmowanej z miłości do Jezusa. Miłość jest naszą misją. 

 

Skoro Bóg jest miłością, wszyscy, którzy w Nim trwają będą żyć i dzielić się miłością. Bo Bóg jest miłością.

Miłość oznacza dar z siebie. Zbawienie obiecane przez Jezusa oznacza pełnię Bożego życia. O jakże słodka

jest ta droga! Dzielenie się Bożą Miłością i zabieganie o to, by uzdolnić innych do uczestnictwa Niej, czyli

prowadzić do życia w pełni – są misją każdego chrześcijanina, każdego człowieka. Jako chrześcijanie mamy

pewność, że Boża Miłość w swojej doskonałości wcieliła się w Synu Bożym. A to oznacza, że żyje i udziela się
w osobie Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. To jest naszą misją.

Spotkanie z kapłanami, ich rodzinami i zakonnikami
Kathedrale von Skopje

Tłumaczenie i zdjęcie: www.vatican.va

W wielu sytuacjach odczuwamy potrzebę dokonania rachunków:

zaczynamy patrzeć, ile nas jest ... a jest nas mało; posiadane

środki .... a jest ich niewiele; następnie widzimy liczbę domów i

dzieł, które trzeba utrzymać ... i jest ich zbyt wiele ... Moglibyśmy

dalej wymieniać wiele rzeczywistości, w których doświadczamy

niepewności zasobów, jakie mamy do dyspozycji, by kontynuować
powierzony nam nakaz misyjny. Gdy tak się dzieje, wydaje się, że

bilans jest ujemny.
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To prawda, Pan powiedział nam: jeśli chcesz zbudować wieżę, to najpierw oblicz koszty: „aby przypadkiem

ci wszyscy, którzy widzieli, że położył fundament, ale nie zdołał wykończyć budowy, nie zaczęli wyśmiewać
się z niego” (Łk 14, 29). Jednakże „dokonanie rachunków” może doprowadzić nas do pokusy, by nazbyt

patrzeć na siebie, a zamknięci w naszych rzeczywistościach, naszych niedolach.

 

Bracia i siostry, „dokonanie rachunków” jest zawsze konieczne, gdyż może nam pomóc odkryć i przybliżyć
się do wielu istnień i sytuacji, które też każdego dnia zmagają się z tym, aby związać koniec z końcem:

rodzin, które nie potrafią iść naprzód, osób starszych i samotnych, chorych zmuszonych do leżenia, młodych

ludzi zasmuconych i bez przyszłości, ubogich, którzy przypominają nam, kim jesteśmy: Kościołem żebraków

potrzebujących Miłosierdzia Pana. Wolno „dokonać rachunków”, tylko wtedy, gdy pozwala nam to

zmobilizować się, by stać się solidarnymi, uważnymi, rozumiejącymi i troskliwymi w podejściu do utrudzeń i

bied, w które zanurzonych jest tak wielu naszych braci potrzebujących, stać się namaszczeniem, które

przyniosłoby im ulgę i uzdrowiło w ich nadziei.

jak ubóstwo osoby namaszczonej przez Pana, było
zdolne do nasycenia wszystkiego,

Wolno dokonać rachunków, jedynie by stanowczo

powiedzieć i błagać wraz z naszym ludem: „Przyjdź,

Panie Jezu!”. Chciałbym to powiedzieć wraz z wami,

razem: „Przyjdź, Panie Jezu!”. Jeszcze raz…

 

Nie chciałbym nadużywać jej wizerunku, ale ta ziemia 
potrafiła przekazać światu i Kościołowi, właśnie w Matce Teresie,

konkretny znak tego, 

gdy woń błogosławieństw rozniosła się nad utrudzonymi stopami naszego człowieczeństwa. Iluż uspokoiła
czułość jej spojrzenia, zostało pocieszonych jej serdecznością, podniesionych jej nadzieją i pokrzepionych

odwagą jej wiary, zdolnej sprawić, że ludzie najbardziej zapomniani poczuli, iż Bóg o nich nie zapomniał! Tę
historię piszą te osoby, które nie boją się poświęcić swojego życia dla miłości: za każdym razem, jeśli

uczyniliście to najmniejszemu z moich braci, Mnieście to uczynili (por. Mt 25, 40).

Z pewnością wiele razy pielęgnujemy nieograniczone

fantazje, myśląc, że wszystko byłoby lepiej, gdybyśmy byli silni,

potężni lub wpływowi. Ale czyż nie jest tak, że tajemnica

naszej siły, władzy i wpływów, a nawet młodości, polega na

czymś innym, a nie na fakcie, że  można „związać koniec z

końcem”?

 

Wiele razy poświęcamy naszą energię i zasoby, nasze

spotkania, dyskusje i programowanie, aby zachować
sposób widzenia, rytmy, perspektywy, które nie tylko

nikogo nie zachwycają, ale które nie są w stanie

przynieść nawet odrobiny tej ewangelicznej woni, która

mogłaby pocieszyć i otworzyć drogi nadziei, i pozbawiają
nas osobistego spotkania z innymi.

Zdjęcie: L'Osservatore Romano 
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Jakże słuszne są słowa Matki Teresy:

www.WeAreAMission.org@WeAreAMission beholy@weareamission.org

„To, czego nie potrzebuję, obciąża mnie”!
Wszyscy zostawmy zbyteczne ciężary, które oddzielają nas od misji i uniemożliwiają woni

miłosierdzia, by dotarła do oblicza naszych braci. Funt olejku nardowego był zdolny przeniknąć
wszystko i pozostawić niepowtarzalny znak.

 

Nie pozbawiajmy się tego, co najlepsze w naszej misji, nie gaśmy pulsu ducha.

Niezapomniana jest scena nakreślona w Apokalipsie: «Oto stoję u

drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę
do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną» (3, 20). W ten

sposób naszkicowany jest dom, który niesie w swoim wnętrzu

obecność Boga, wspólną modlitwę i przez to błogosławieństwo

Pana” (Posynod. adhort. apost. Amoris laetitia, 15). W ten sposób

dajecie żywe świadectwo tego, jak „wiara nie odsuwa nas od

świata, ale wszczepia nas weń głębiej” (tamże, 181). Nie

wychodząc od tego, czym chcielibyśmy być, nie jako „doskonali”,

nie jako nieskazitelni, ale w ubóstwie naszego życia, naszych

rodzin namaszczanych każdego dnia w ufności bezwarunkowej

miłości, jaką żywi dla nas Bóg.

Ufności, która prowadzi nas do rozwijania pewnych wymiarów równie ważnych, jak zapominanych w

społeczeństwie znużonym relacjami pospiesznymi i powierzchownymi: wymiarów czułości, cierpliwości i

współczucia dla innych. Chciałbym tutaj podkreślić znaczenie czułości w posłudze kapłańskiej, a także w

świadectwie życia zakonnego.

Zawsze podchodźcie z tą łagodnością Ewangelii, która potrafi

okazać duszom pieszczotę. Podejmuję teraz słowo, które

wypowiedział nasz brat: mówił o pogoni za karierą. Kiedy w

życie kapłańskie, w życie zakonne wkracza pogoń za karierą,

serce staje się twarde, kwaśne i zatraca się czułość.

Karierowicz lub karierowiczka utraciła zdolność do okazania

czułości.

 

Zawsze lubię myśleć o każdej rodzinie jako ikonie Rodziny z

Nazaretu, z jej codziennym trudem... Są one zdolne, poprzez

wiarę nagromadzoną w codziennych zmaganiach, by

„przemienić stajnię dla zwierząt w dom Jezusa, z ubogimi

pieluszkami i z olbrzymią czułością” (Adhort. apost. Evangelii

gaudium, 286).

Proszę was: okazujcie czułość. Nigdy nie besztajcie. Bądźcie wodą
święconą, a nigdy octem!

Pallottines, Vietnam
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