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Intencja na najblizszy czas : Modlmy sie za CHINY&hellip;&hellip;..Modlmy sie za Zgromadzenie Ksiezy
Werbistow w Roku ich Laski&hellip;
Pozdrawiam serdecznie wszystkich, ktorzy nieustaja w modlitwie, aby Ewangelia dotarla na krance swiata
i aby Slowo Boze przynioslo owoc stokrotny na ziemi serc ludzkich, aby przed swiatloscia Slowa i moca
laski ustapily mroki niewiary&hellip;To parafraza modlitwy, ktora modla sie misjonarze Werbisci.
Modlitwa, ktora odziedziczyli po swoim Zalozycielu, Sw. Arnoldzie Janssenie. Obecny rok jest
szczegolnym dla Werbistow, jest tzw. « Rokiem Laski », bowiem przypada 100 rocznica smierci
Zalozyciela i pierwszego misjonarza Werbistow sw. Jozefa Frainademetza, misjonarza Chin. Mialem te
laske uczestniczyc w ich kanonizacji w Rzymie 5 pazdziernika 2003.
Intencja na najblizszy czas : Modlmy sie za CHINY&hellip;&hellip;..Modlmy sie za Zgromadzenie Ksiezy
Werbistow w Roku ich Laski&hellip;
Pozdrawiam serdecznie wszystkich, ktorzy nieustaja w modlitwie, aby Ewangelia dotarla na krance swiata
i aby Slowo Boze przynioslo owoc stokrotny na ziemi serc ludzkich, aby przed swiatloscia Slowa i moca
laski ustapily mroki niewiary&hellip;To parafraza modlitwy, ktora modla sie misjonarze Werbisci.
Modlitwa, ktora odziedziczyli po swoim Zalozycielu, Sw. Arnoldzie Janssenie. Obecny rok jest
szczegolnym dla Werbistow, jest tzw. « Rokiem Laski », bowiem przypada 100 rocznica smierci
Zalozyciela i pierwszego misjonarza Werbistow sw. Jozefa Frainademetza, misjonarza Chin. Mialem te
laske uczestniczyc w ich kanonizacji w Rzymie 5 pazdziernika 2003. Minelo piec lat po kanonizacji, a
Werbisci calego swiata na nowo pragna odczytac duchowy testament ich Zalozyciela i Swietego
misjonarza. Czym promieniuja ci swieci. Zalozyciel w pierszym rzedzie odwaga ryzyka w imie Boze
tworzac rzeczy w duchu wiary. Za to byl postrzegany jako szaleniec, ale szaleniec Bozy. Takimi czesto sa
swieci. Sw. Arnold palal na wskros duchem misyjnym i taki testament zostawil swoim synom, aby imie
Boga bylo znane i milowane przez wszystkich. Zgromadzenie Werbistow jak kazde ciagle potrzebuje
nowego tchnienia laski, dla ozywienia duchowego dziedzictwa swoich Swietych. Z kolei niech Duch Sw. do
ktorego maja szczegolne nabozenstwo prowadzi je w nowe swiaty misyjne. Nowe wyzwania potrzebuja
nowych swietych. Niech Roka Laski tchnie obficie ducha gorliwosci i swietosci w szeregi Werbistow,
ktorych jest ponad 6000 na calym swiecie. Z kolei Sw. Jozef, misjonarz z Chin. Jako pierwszy poslany,
na pierwsza werbistowska misje, Chiny. Werbisci maja sentyment do Chin po dzien dzisiejszy mimo, ze
misja jest skomplikowana i bardzo ograniczona, to jednak sa obecni tam, w Chinach. Modlitwa za Chiny
wydaje mi sie na czasie. Oto wkrotce odbedzie sie tam Olimpiada sportowa. Oczy calego swiata uwaznie
przygladaja sie Chinom, w mediach sporo programow informacyjnych o kraju czerwonego smoka. Swiat
poznaje zalety i slabosci Chin, poznaje blizej kulture tego kraju, ludzi, ich zycie i ich religie. Kosciola
katolicki w Chinach nie jest jeszcze potega, nadal dwa Koscioly, ten oficjalny i ten podziemny. Szukaja
drog pojednania&hellip;Presja rzadu nadal jest mocna, ogranicza wolnosc Kosciola mimo, ze liczba
modlacych sie ciagle wzrasta. To ogromny kraj i startegiczny dla calego swiata. Coraz bardziej
strategiczny ze wzgledu na liczbe mieszkancow i potencjal ekonomiczny. Strategiczny tez pod wzgledem
religijnym. Dlatego potzrebuje naszej misyjnej modlitwy. Prze wstawiennictwo Swietych Werbistow Sw.
Arnolda i Sw. Jozefa Frainademetza modly sie o Zielone Swieta dla Chin&hellip;o laske pelnej wolnosci
religijnej, o pojednanie Kosciola w Chinach, o laske wiary dla milionow Chinczykow nieznajacych
Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.o. Zdzislaw Grad, werbista z Madagaskaru

http://www.grad.svd-mad.org

Kreator PDF

Utworzono 24 September, 2017, 18:35

