Powołanie do świętości
Są różne powołania – ktoś chce być księdzem, idzie do seminarium... Ktoś siostrą zakonną, wstępuje
do klasztoru… Ale są powołania małżeńskie – to nowość – czy rzeczywiście to nowość?!!! A czy może
być powołanie do życia samotnego? Tyle jest singli na świecie – czy to jest powołanie?
Jest powołanie do ewangelizacji i to nie tylko dla księży czy sióstr, jakichś wyjątkowych ludzi, ale
wszyscy ochrzczeni mają być misjonarzami. My we wspólnocie jesteśmy ewangelizacyjni, to znaczy
prowadzimy ewangelizację , np. w jakiejś parafii, a przede wszystkim codziennie w oikos. To jest
bardzo ważne powołanie. Jan Paweł II napisał, „Kościół temu jednemu pragnie służyć, aby każdy
człowiek mógł odnaleźć Chrystusa”. RH 13. To odnosimy do siebie – każdy z nas powinien
powiedzieć „temu jednemu pragnę służyć, aby każdy człowiek, którego spotkam mógł odnaleźć
Chrystusa”.
Jesteśmy powołani do miłości – to już kiedyś słyszeliśmy … Tak, jest w nas tęsknota za miłością, choć
nie do końca wiemy co to jest miłość. Wszyscy jesteśmy stworzeni z miłości Boga i powołani do
miłości. Może dlatego są dwa przykazania miłości, które streszczają nasze życie.
A powołanie do świętości ? Czy to jest wyjątkowe powołanie dla wyjątkowych gigantów, których
potem sadzamy na ołtarzu i robimy im aureolę nad głową? Co to jest świętość? „Zaprawdę święty
jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości”. Tak modlimy się we mszy świętej. Bóg jest święty. Tylko Bóg.
Jest czysty, nieskazitelny, sama miłość i dobroć. A my jesteśmy skalani, grzeszni, skłonni do zła,
pożądliwi, kłamliwi leniwi, itd. Taka jest nasza kondycja.
„Bóg wybrał nas przed założeniem świata abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem”. Ef 1-4.
Na soborze watykańskim II powiedziano dobitnie: „Wszyscy wierni, wyposażeni w tyle tak wielkich
środków zbawienia, we wszystkich sytuacjach życiowych i w każdym stanie powołani są przez
Pana, każdy na właściwej sobie drodze, do doskonałej świętości, jak sam Ojciec jest doskonały.”
Lumen Gentium 11
„Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty, Pan Bóg wasz”. Stworzeni na obraz i podobieństwo Boże,
stworzeni do świętości. Świętość jest darem dobrego Boga. Świętość jest zadaniem do realizacji.
„Wolą Bożą jest wasze uświęcenie” 1 Tes 4,3. Świętość się realizuje w nas, gdy idziemy drogą Jezusa,
pośród codzienności wypełniając obowiązki stanu z radością, zmagając się z przeciwnościami,
pełnimy wolę Bożą wytrwale. Duch Święty w nas, gdy pozawalamy Mu działać przez nas uświęca nas
– konsekruje, przemienia stopniowo, oczyszcza, oświeca i jednoczy coraz bardziej w Sercu
Trójjedynego Boga.
Jesteś we wspólnocie – to kościół, środowisko w którym są różni ludzie. Jesteśmy razem, każdy z nas
inny, jesteśmy tu i mamy zadania – animator, to odpowiedzialny za małą grupę. Prowadzisz
spotkania, koordynujesz grupkę, przyjmujesz nowe osoby, służysz im, z pokorą, bo przecież czujesz,
że nie jesteś od nich lepszy ani bardziej kompetentny. Masz swoje lęki i trudności, a jednak służysz. I
dobrze – twoja misja we wspólnocie, odpowiedzialność, realizuje się w miłości której źródłem jest w
tobie Duch Święty. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Miłość – Jezus
pyta Piotra, pyta ciebie: ”Czy ty mnie kochasz bardziej…” Może kochasz, ale czy bardziej? To znaczy
Twoja miłość nie może być przeciętna, byle jaka, taka trochę… Nie usprawiedliwiaj się, że miałeś
trudne dzieciństwo, rozwalony dom, rozstanie z kimś i jesteś poraniony… Tak już jest – Piotr zaparł się
Jezusa w tak kluczowym momencie. A jednak Jezus nie zrezygnował z Piotra – i Jezus nie zrezygnuje z
ciebie, nawet gdybyś ty chciał zrezygnować z Jezusa. On pyta o miłość, bo On ciebie kocha – wierzy w

ciebie i ufa tobie, nazywa ciebie swoim przyjacielem. Potem powie ci „paś baranki moje….” To Twoja
grupka – wspólnota, tych kilka osób, które są ci powierzone, ale przecież jest cała wspólnota, w której
jesteście. Ty jesteś z grupką, tyle ludzi, których nie znasz – jest dużo i ciasno. Jesteś powołany do
odpowiedzialności za wspólnotę. To troska o ludzi i służba im – służyć to kochać. Wszystko zaczyna
się od modlitwy. Wtedy pozwalamy działać Duchowi Świętemu w nas i przez nas. Człowiek, jeśli ma
być prawdziwym człowiekiem, dojrzałym, musi dorastać do odpowiedzialności. Odpowiedzialny
ojciec – matka; odpowiedzialny ksiądz – siostra zakonna; odpowiedzialny pracownik – nauczyciel,
lekarz, dyrektor, sprzątaczka – wszyscy na różnych stanowiskach i miejscach mamy być
odpowiedzialni – kompetentni, wypełniający zadania z troską, dobrze a nawet bardzo dobrze. I to jest
droga świętości, która realizuje się w nas dziś. Jesteśmy w różnych miejscach – na uczelni, w pracy, w
rodzinie, we wspólnocie – to są przestrzenie, gdzie mamy być odpowiedzialni w Duchu Świętym.
To nie jest ciężar, to przywilej, to łaska, wytrwanie… „Wybrał nas przed założeniem świata”.
„Cieszcie się i radujcie”. „Pan chce abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem
przeciętnym, rozwodnionym, pustym” GE 1. „Pozwól, by łaska twego chrztu owocowała na drodze
świętości. Pozwól, aby wszystko było otwarte na Boga i dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga wciąż
na nowo. Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość była
możliwa. Ona w głębi jest owocem Ducha Świętego w twoim życiu.” GE 15
Idziemy razem – jesteśmy w drodze. Znamy się i przyjaźnimy – wspierajmy się. Bądźmy dla siebie
życzliwi. Droga do świętości prowadzi przez:




Oczyszczenie – to ważny czas uwolnienia od tego, co brudne i złe…
Oświecenie – to czas poznania, aby mieć nowe oczy i widzieć wszystko jak Jezus…
Zjednoczenie z Bogiem, który jest Oblubieńcem, kocha nas i przygarnia z miłością…

Ta droga to całe nasze życie – aż do Paschy, czyli przejścia na drugą stronę przez bramę śmierci. Całe
życie – ale jesteś tu i teraz, nie napinaj się i nie przestraszaj.
„Planem Ojca jest Chrystus, a my w Nim. Ostatecznie to Chrystus miłuje w nas, ponieważ świętość
chrześcijańska to nic innego jak życie pełnią miłości. Dlatego miarą świętości jest to, jak wiele jest
w naszym życiu z Chrystusa, oraz na ile, mocą Ducha Świętego, kształtujemy nasze życie na
podobieństwo Jego życia.” GE21
Chrystus w nas – On jest naszym Panem i Zbawicielem. Ciągle to trzeba wybierać, ciągle zapraszać Go
aby zasiadł na tronie naszego życia. Aby był pierwszy. Ciągle trzeba przywoływać Ducha Świętego, On
jest miłością. Bez Niego nie ma modlitwy, nic nam się nie chce, tylko jest narzekanie…
„Twoje utożsamienie się z Chrystusem i Jego pragnieniami pociąga za sobą zobowiązanie do
budowania wraz z Nim Królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju dla wszystkich… Dlatego nie
uświęcisz siebie, nie powierzając siebie z ciałem i duszą, aby z tym zaangażowaniem dać z siebie to,
co najlepsze.” GE 25
„Nie bój się świętości, nie odbierze Ci ona sił, życia, ani radości. Wręcz przeciwnie, ponieważ
staniesz się tym, co zamyślał Ojciec, kiedy ciebie stworzył i będziesz wierny twojej istocie.
Zależność od Niego uwalnia nas od zniewoleń i prowadzi nas do uznania naszej godności… Nie lękaj
się dążyć wyżej, daj się miłować i wyzwolić przez Boga, nie bój się pozwolić, aby cię prowadził Duch
Święty. Świętość nie czyni Cię mniej ludzkim, ponieważ jest spotkaniem twojej słabości z siłą łaski.”
GE32.34

Plan spotkania
1. uwielbienie
Niechaj zstąpi Duch Twój…
Przeczytać uważnie i powoli - Ef 1, 3-14
Otwórz me oczy, o Panie… - uwielbienie: języki, litanijne,
Święte imię Jezus…
2. dzielenie się: Twoja przyjaźń z Jezusem, podziel się – jaki ma wpływ na
Twoją odpowiedzialność za ludzi we wspólnocie
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał
3. J 21, 15-19 - Konferencja księdza Romana
Pogłębienie: wybierz jakiś fragment z pierwszego rozdziału adhortacji
papieża o świętości, przeczytaj i skomentuj w odniesieniu do siebie.
4. Modlitwa
Jak dobrze jest dziękować ci Panie….
Dziękczynienie litanijne
Szukajcie wpierw królestwa Bożego…
Prośby
Jezu Tyś jest światłością mej duszy
Modlitwa wstawiennicza za każdego
Jezu jesteś Królem, oddajemy Ci cześć…
Modlitwa – Jezu Jedyny Pasterzu Twojej owczarni
Ojcze nasz…
Benedykcja…

