POJEDNANIE

“Ś wi eccy S a l etyni – po wo ł a ni i po sł a ni – R a d o ść P o jed na ni a ”

Biuletyn Miesięczny 009 / Polski – Październik 2022.
Drodzy bracia w wierze. Zdrowia i pokóju dla was wszystkich.
Trzecie Międzynarodowe Spotkanie Świeckich La Salette zakończone. Tematem
Spotkania „Saletyni Świeccy – Powołani i Posłani – Radość Pojednania” to dla nas
nieustanne wyzwanie: nieść radość światu, w którym żyjemy, pełnemu przemocy,
zaniedbania, braku Boga…

Mario Apone
Koordynator Międzynarodowy
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Na górze La Salette, gdzie Matka Boża przekazała dwóm młodym pasterzom misję szerzenia swojego objawienia
i orędzia pojednania, 64 uczestników rozważało ten szczególny moment przez 10 dni. Wśród uczestników byli
członkowie Rady Generalnej, Koordynatorzy Krajowi oraz wyznaczeni świeccy. W łasce La Salette wszyscy
jesteśmy prorokami pojednanego świata.
Oprócz tego, że byliśmy na miejscu Objawienia, mieliśmy do dyspozycji
całą utworzoną tam strukturę organizacyjną. Rada Generalna, zawsze
zważa na nasze potrzeby, udostępniała wszystko, aby nam niczego nie
brakowało. Komitet Organizacyjny Spotkania spełnił wyznaczone cele, a
uczestnicy byli autentycznymi świadkami wiary i uczestnictwa.
Administracja Sanktuarium przez rektora, dyrektorów i innych
współpracowników ułatwiała nam współistnienie, tak że niczego nam nie
brakowało. Zaproszeni prelegenci podzielili się swoimi doświadczeniami i
wiedzą, aby zaspokoić nasze aspiracje. Bóg i Jego ukochana Matka dali
nam zdrowie, równowagę i mądrość.
W szczególności myślę, że coraz bardziej czujemy się częścią wielkiej
Charyzmatycznej Rodziny La Salette. Uzyskujemy prawo do bycia braćmi
w wierze, dzieląc ten sam charyzmat i stając się w ten sposób dziedzicami
objawienia.
Nie szukamy ilości, ale jakości, jak przypomniał nam o. Silvano Marisa MS. Spośród setek lub tysięcy osób,
które są w grupach w naszych parafiach szukamy tylko kilku, którzy chcą dokonać „skoku jakościowego”, który
zaczyna się od Podstawowego Planu Formacji.
Wracamy do naszych krajów pełni otrzymanej łaski. Nie mamy prawa milczeć. Nasze doświadczenie na Górze
Objawienia każe nam wyjawić i opowiedzieć wszystko, co się tam wydarzyło. Nasze milczenie będzie jak
książka, która nigdy nie opuszcza swojej półki. Ta księga musi być otwierana codziennie.
Teraz misja trwa. Niektórzy koordynatorzy krajowi muszą nadal zapewniać niezbędne wsparcie w swoich
prowincjach, regionach lub dystryktach; inni muszą wraz ze swoimi kierownikami duchowymi zainicjować ruch
świeckich z La Salette. Przypominam raz jeszcze o konieczności realizacji Podstawowego Planu Formacji
zatwierdzonego przez uczestników Spotkania Międzynarodowego 2016 i zatwierdzonego na Kapitule Generalnej
2018. Przypominam o moim powracającym marzeniu jako Międzynarodowej Koordynatorce La Salette Laity:
wypełnić to, co zostało postanowione w wyższych sferach. To marzenie spełni się przy współpracy was
wszystkich.
Maximin i Melanie byli wierni za życia. Bądźmy także wierni naszym jawnym celom, które wyznaczono na Górze
La Salette w 2011 r. podczas I. Międzynarodowe Spotkanie Świeckich La Salette.
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