Drodzy Siostry i Bracia ze Straży Honorowej NSPJ,
Pan Jezus powiedział do św. Małgorzaty: „Chcę otoczyć Serce moje wieńcem
z dwunastu gwiazd, złożonym z moich najdroższych i najwierniejszych sług”.
To my, Moi Drodzy, jesteśmy owym wieńcem, otaczającym Serce Jezusowe. Zbliża się
Pierwszy Piątek Miesiąca – dzień tak ważny dla każdego z nas. Tym razem nie
będziemy mogli spotkać się w kościele i uczestniczyć we Mszy św. W przeżywanym
obecnie trudnym czasie próby zapewniam Was o duchowej bliskości i serdecznie
pozdrawiam. Bądźmy zjednoczeni w modlitwie w naszych „domowych kościołach”,
zgodnie z zachętą Pana Jezusa: „Gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij
drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi
w ukryciu, odda tobie” (Mt 6,6).
Nałożone na nas ograniczenia, które mają na celu ochronę przed epidemią,
są swoistą szansą, abyśmy na nowo odczytali to ewangeliczne wezwanie do pokornej,
pełnej wiary i ufności modlitwy w naszych domach. Każdy z nas otrzymał w dniu
przyjęcia do Straży Honorowej wspaniałą pomoc w postaci modlitewnika pt. „Godzina
obecności przy Sercu Jezusa”. Szczególnie polecam m.in. „Poranne ofiarowanie”
(s. 62), „Modlitwę w doświadczeniu” (s. 65), „Akt ufności św. Klaudiusza” (s. 110)
czy „Osobiste poświęcenie się NSPJ” (s. 112). Zachęcam także do „Intronizacji NSPJ
w rodzinie” (s. 91), którego można dokonać samemu, bez udziału kapłana. W sposób
duchowy błogosławię i potwierdzam każdy akt intronizacji NSPJ, którego dokonacie
w swoich domach. Pamiętajmy, że nawet gdy nie mamy teraz możliwości uczestniczyć
w liturgii sprawowanej w kościele, możemy łączyć się w akcie adoracji z Panem
Jezusem obecnym w tabernakulum i przyjmować Go w Komunii św. duchowej.
Trwajmy przy Sercu Jezusa podczas wybranej przez każdego z nas Godziny Obecności.
Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej parafii NSPJ w Gdyni. Zamieszczamy
tam nie tylko informacje, ale przede wszystkim codzienne rozważania Słowa Bożego,
nabożeństwa i transmisje z Jasnej Góry.
W mojej codziennej, kapłańskiej modlitwie polecam Was Najświętszemu Sercu
Jezusa. Również o to proszę. Jesteśmy wielką, duchową wspólnotą, która przekracza
wszelkie mury. Niech nasze serca zjednoczą się przy Sercu Jezusa, w którym pokładamy
ufność. Trzymajmy przy Nim naszą straż!
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