Stretnutie IV.
Zoči voči ohrozeniam.
VIDIEŤ
Nakoľko sú aktuálne ohrozenia o ktorých hovorí sv Ján Pavol II
v nižšie napísanom článku?
POSÚDIŤ
Dives in misericordia 12.
Pri pohľade na obraz doby, do ktorej patríme, Cirkev prejavuje svoju
účasť na obavách toľkých dnešných ľudí. Okrem toho jej robí starosť
úpadok mnohých základných hodnôt, ktoré tvoria nesporný
poklad nielen kresťanskej mravouky, ale vôbec ľudskej
dôstojnosti a mravnej kultúry; takými sú bezpochyby: ochrana
ľudského života od okamihu počatia, ochrana manželstva v jeho
nerozlučiteľnej jednote, zachovanie trvácnosti rodín.
Uvoľnenie mravov postihuje práve tieto citlivé stránky ľudského
života a spolužitia. S tým však prichádza aj kríza pravdivosti v
medziľudských vzťahoch, menšia pravdovravnosť, snaha, ktorá v
styku s inými ľuďmi hľadá len svoj prospech, zmenšený zmysel pre
skutočné spoločné dobro a väčšia náklonnosť k jeho zanedbávaniu.
Takže nakoniec stráca svoju posvätnú povahu a stáva sa často akosi
neľudským: lebo človek a spoločenstvo, ktorému nič nie je "sväté",
napriek všetkému vonkajšiemu zdaniu mravne upadá.
Aký má byť postoj kresťanov voči tejto súčasnej situácie?
porov.: Dives in misericordia:
vypovedaná situácia budí nepokoj. osobne máme skúsenosť utrpenia.
preto cirkev musí dávať vo svojom poslaní svedectvo o Božom
milosrdenstve. milosrdenstvo sa zjavilo v osobe Ježiša Krista a v jeho
mesiášskom poslaní. milosrdenstvo Boha je potrebné voviesť do života
všetkých ľudí. cirkev má právo a povinnosť odvolávať sa na
milosrdenstvo Boha. zvlášť v ohrozeniach telesného a morálneho zla,
ktoré tak veľmi ohrozuje celý horizont súčasného ľudstva.
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Denník 1744.
A ľudstvo volá bez prestania k Tebe, Pán pánov, k Tvojmu
nepochopiteľnému milosrdenstvu, k Tvojmu zľutovaniu. Ó, veľký
Jahve, daj sa uprosiť, spomeň si na Tvoju dobrotu a odpusť naše
zlosti.
Denník 714.
Dnes mi Pán povedal: „ Choď za predstavenou a povedz jej, že si
prajem, aby sa všetky sestry aj deti pomodlili korunku, ktorú som ťa
naučil. Nech sa ju modlia deväť dní v kaplnke, aby uprosili môjho
Otca a vyprosili milosrdenstvo Božie pre Poľsko."
Denník 39.
Jedného dňa mi Ježiš povedal, že zošle trest na jedno mesto v našej
vlasti najkrajšie. Trest mal byť podobný tomu, ktorým Boh potrestal
Sodomu a Gomoru. Videla som veľký Boží hnev, zmocnila sa ma
triaška a prenikla moje srdce. Mlčky som sa modlila. Po chvíli mi
Ježiš povedal: „Dieťa moje, spájaj sa počas obety tesne so mnou a
obetuj Nebeskému Otcovi moju krv a rany na odčinenie za hriechy
tohto mesta. Opakuj to bez prestania počas celej sv. omše. Rob tak
sedem dní." Na siedmy deň som uvidela Ježiša v jasnom oblaku a
začala som prosiť, aby sa pozrel na mesto a celú našu krajinu. Ježiš
pozrel na mňa s láskou. Keď som videla Jeho žičlivosť, začala som
pokorne prosiť o požehnanie. Vtom Ježiš riekol: „Pre teba
požehnávam celú krajinu," a urobil rukou veľký znak kríža nad našou
vlasťou. Keď som videla Božiu dobrotu, moju dušu naplnila veľká
radosť.
KONAŤ
zorganizovať modlitebné stretnutie ako prejav svedectva vo svojom
prostredí. dať info aj ľuďom mimo kostola. forma – vzývať Božie
milosrdenstvo aby nás ochránilo od ohrození ktoré máme vo svojom
prostredí.
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