W poniedziałek rano – wyruszam
ku świętości w codzienności! (12)

Miłująca ręka
Opatrzności Bożej
Sierpień – miesiąc wstrzemięźliwości na przeciwwagę rozwiązłości!...
To jest też konkretna podpowiedź na drodze
do świętości w codzienności. - Czy wiesz już, co
chcesz ofiarować Matce Bożej w tym miesiącu?
„Pewien misjonarz ciężko i mozolnie
pracował nad zbawieniem ludzi. Niebawem na
powierzonej mu placówce wszyscy żyli już po
chrześcijańsku. Lecz nagły napad okolicznych
pogan zniweczył pracę całego jego życia.
Jeden z tubylców, który zobaczył jak misjonarz
gorzko płacze – bo i misjonarz jest przecież
tylko człowiekiem – ze wszystkich sił starał się go pocieszyć.
Wreszcie powiedział: „Czy pamiętasz, ojcze, co nam stale powtarzałeś, że tym,
którzy Boga miłują, wszystko dopomaga ku dobremu? Niech cię to teraz
pocieszy, że Bóg mimo wszystko cię miłuje”.
Miłująca ręka Opatrzności Bożej kieruje wszystkim.
Jeśli nas spotyka radość, jest ona pozdrowieniem ze strony Ojca
Niebieskiego, na które my, jako miłujące dzieci, z wdzięcznością odpowiadamy.
Jeśli jednak Bóg dopuszcza na nas krzyż albo cierpienie, winniśmy to uznać za
przestawienie zwrotnicy życiowej. W takiej chwili także pragnie On tylko naszego
dobra, bo chce nam niejako powiedzieć: Stój! Musisz zmienić kierunek, bo na
tym torze spotka cię nieszczęście! Niezłomna wiara w serdeczną Opatrzność
Bożą sprawia, że ludzie świątobliwi zachowują spokój i równowagę ducha w
każdym położeniu życiowym. Dla nich wszystko zmierza ku dobremu, bo nic się
nie dzieje wbrew woli Bożej. „Bóg Wszechmogący... ponieważ jest dobry w
najwyższym stopniu, nie pozwoliłby nigdy na istnienie jakiegokolwiek zła w
swoich dziełach, jeśli nie byłby na tyle potężny i dobry, by wyprowadzić dobro
nawet z samego zła”.
Święty Franciszek Borgia (1510-1572), kiedy uczynił to, co do niego
należało, miał zwyczaj mówić: „moje kazania są zawsze dobre” – nawet wówczas,
kiedy nie wszystko wyszło tak, jak zamierzył, gdyż głosząc kazania zawsze
poddawał się planom Bożej Opatrzności.

Bóg więc miłuje mnie i objawia mi swoją miłość codziennie, w każdej
chwili. Stwarza, zachowuje i rządzi z miłości.
Miłość jest podłożem, z którego wypływa źródło świętości w życiu codziennym.
Bóg w swej miłości zawsze jest bliski człowiekowi i każdemu stworzeniu.
Jest On nam bliższy niż woda rybom, a powietrze ptakom.
W nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy – mówi św. Paweł (Dz 17, 28).
Święty w życiu codziennym jest przejęty bliskością Boga.
Posiada subtelny zmysł dla wszystkich przymiotów Bożych, zwłaszcza dla
Jego wszechobecności. Ta myśl kształtowała świętych na ludzi pełnych szacunku
[wobec Boga]. Św. Wincenty Pallotti (1795-1850) przejęty wszechobecnością
Boga, klękał, wchodząc do pokoju lub też trzymał kapelusz w ręku, idąc w
ulewnym deszczu przez ulice Rzymu. Gdy mu zwracano uwagę na ściekające po
jego głowie strugi deszczu, mawiał: „Daj spokój, przecież Pan Bóg jest przy nas”.
Zwykł on również krajać chleb na malutkie kawałki, aby przy każdym takim kęsku
wspominać na obecność Bożą. Ten szacunek skłaniał św. Franciszka z Asyżu do
tego, by niepotrzebnie nie wchodził do strumienia wody ani nie spłoszył żadnego
zwierzęcia. W jego oczach bowiem były one świadectwem miłości ich Stwórcy,
Władcy i Tego, który wszystko zachowuje w istnieniu.”
1. Na ile uświadamiam sobie tę wielką bliskość Boga! I że od mojej wierności,
modlitwy i ofiary Pan Bóg uzależnia wzrost, lub upadek wiary w innych?!
- Dziś to pytanie szczególnie jest ważne!
Wstrzemięźliwość, umartwienie – nie tylko w obszarze alkoholu i używek,
chociaż też!
Pomyślmy: Może mniej negatywnego mówienia, narzekania, krytykowania...
Mniej czasu przy komputerze, z telefonem? ...
A więcej życzliwego słuchania, modlitwy, szukania
dobra w innych, zrozumienia, zdyscyplinowania w
pracy, przy stole, na modlitwie... Więcej
skromności w jedzeniu, robieniu zakupów?...
Gdy czynimy to z miłością i we właściwym
usposobieniu – to nie są drobiazgi!!!
Lecz wielkie sprawy, które mogą przyczynić się
do czyjegoś nawrócenia.
Ja i Ty – też nie wiemy do końca, komu
zawdzięczamy dar wiary, otrzymywane łaski.
Nie zapominajmy o tym!
Złączona z Wami w modlitwie - s. M. Elwira
Szensztat, 9.08.2020.

