Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - #ZEJDZZKANAPY
MAJ

Skrzyknięcie

W tym roku, w maju, obchodzimy 100. rocznicę objawień fatimskich. Ten miesiąc zachęca nas
aby przyjrzeć się naszej życiowej kanapie. Kanapie, z której możemy wstać, ale możemy też na
niej pozostać. W maju mamy podjąć DECYZJĘ.
Maryja również stanęła przed wyborem... Nie była to łatwa decyzja... Niosła za sobą wiele
konsekwencji... Ale wiedziała jedno „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według
Twego słowa!" (Łk 1, 38)
Czy my jesteśmy w stanie podejmować trudne decyzje, które mogą nas wiele kosztować?
W dzisiejszych czasach często jest nam trudno dać coś z siebie dla innych, jesteśmy
przyzwyczajeni do wygodnictwa, luksusów. Stajemy się odizolowanymi, samowystarczalnymi
stworzeniami.
Papież Franciszek w Krakowie mówił: „Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy
dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie.
Kanapa – jak te, które są teraz, nowoczesne, łącznie z masażami usypiającymi – które
gwarantują godziny spokoju, żeby nas przenieść w świat gier wideo i spędzania wielu godzin
przed komputerem. Kanapa na wszelkie typy bólu i strachu. Kanapa sprawiająca, że zostajemy
zamknięci w domu, nie trudząc się ani też nie martwiąc.”
13 maja obchodzić będziemy 100. rocznicę objawień fatimskich. Jest to dobry dzień na
skrzyknięcie ☺
A oto propozycja:
Wokół nas przyroda zaczyna budzić się do życia. Skorzystaj z tego! Wyłącz telefon, wyloguj się
z facebooka, poczty, i innych portali. Wyjdź na dwór (lub pole;) i ciesz się otaczającą Cię naturą.
Z racji na 100. rocznicę objawień fatimskich Twoim zadaniem będzie odnalezienie miejsca,
w którym będą przeżywane te obchody.
Niech ten czas będzie czasem prywatnej modlitwy oraz czasem przeznaczonym dla rodziny
i bliskich; czasem, kiedy nie będą przeszkadzały Ci żadne „rozpraszacze”.
Jeśli jest to możliwe, zostaw samochód i udaj się w miejsce przeżywania uroczystości rowerem,
razem z najbliższymi. Niech to będzie też czas spędzony aktywnie.
Jeśli w twojej miejscowości/okolicy nie są organizowane obchody tego wydarzenia, postaraj
się zebrać swoją rodzinę, przyjaciół, sąsiadów i wspólnie odmówcie Litanię Loretańską.
To czy coś się zmieni zależy od Ciebie! Żeby podjąć dobrą decyzję potrzeba dobrego
fundamentu. Takim fundamentem jest modlitwa. Pomódl się i wsłuchaj się w Boży plan. Nie bój
się czasem zaryzykować. Nie każda decyzja jest łatwa, ale z Bogiem wszystko jest możliwe!
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