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Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Asystent kościelny
Moi bardzo drodzy Pueri Cantores!
Piszę do Was w dniu Świętych Apostołów Piotra i Pawła, dniu, który jest wielkim
świętem całego Kościoła. Przypomina nam on o przykładach jakie otrzymujemy od naszej
Matki-Kościoła, do tego, aby odnaleźć własną drogę do Pana Boga, a także jak żyć na co
dzień Ewangelią.
Można powiedzieć, iż św. Piotr pokazuje drogę prostoty i serca, zaś św. Paweł drogę
mądrości i rozumu. Pamiętamy, że Piotr zaparł się Jezusa, a potem trzykrotnie wyznał Mu
miłość i stał się pierwszym papieżem. Apostoł Paweł natomiast zanim stał się niestrudzonym
misjonarzem i ewangelizatorem był gorliwym prześladowcą chrześcijan.
Jedno mocne przesłanie, które płynie z życia tych dwóch Świętych to wezwanie do
ukochania Jezusa, mimo swoich słabości i grzechów. Czyż nie jest to cudowne, że Jezus,
pomimo zdrady Piotra, a także pomimo złej przeszłości Pawła (dawniej Szawła) uczynił ich
swoimi Apostołami? Może właśnie dlatego, że tak bardzo doświadczyli przebaczenia, z
równą gorliwością zaczęli głosić Ewangelię Jezusa!!!
Zwracam się do Was, kochani Pueri Cantores, Dziewczęta i Chłopcy!
Starajcie się również i Wy, być apostołami Jezusa. Mówcie słowami i waszym
przykładem o Jego miłości koleżankom i kolegom, których codziennie spotykacie.
Proszę Was także o modlitwę, której potrzebuje nasza wielka rodzina Pueri Cantores,
a także cały świat. Wszędzie tam, gdzie modlą się dzieci i młodzi Pan Bóg z radością udziela
swego błogosławieństwa i potrzebnych łask.
Chcę w tym miejscu podziękować Indyjskiej Federacji Pueri Cantores za inicjatywę
modlitwy online w duchu Taizé. Proponujemy, aby cała nasza wspólnota Pueri Cantores
włączyła się w tę modlitwę. Ostatni raz miała ona miejsce w sobotę 5 czerwca. Klikając link
możecie sprawdzić jak taka modlitwa jest ukształtowana: https://youtu.be/gh5E-sTNE2s
Propozycja ta będzie szczegółowo przedstawiona w czasie spotkania w Limburgu
(Niemcy), w sierpniu tego roku. Już teraz zapraszam Was do udziału w modlitwie w kolejne
pierwsze soboty: 3 VII i 4 IX 2021 roku.
Niech dobry Bóg udziela Wam swojego błogosławieństwa!
Z darem modlitwy, ks. Wiesław
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