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Apostoł Jan          rzekł do Jezusa         : «Nauczycielu,

widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię

wyrzucał złe duchy            , i zaczęliśmy mu zabraniać, bo

nie chodzi z nami».

Lecz Jezus           odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo

nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle

mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten

jest z nami.               Kto wam poda kubek wody             do

picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę,

powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych

małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień      

 młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem

twoja ręka            jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij

ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia

wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w      

 ogień          nieugaszony . . .

Święty Wincenty a Paulo urodził się 24 kwietnia 1581 roku w małej
wiosce na południu Francji. Jako młody chłopiec pomagał rodzicom
przy gospodarstwie, ale widząc że jest bardzo zdolny, rodzice
postanowili wysłać go do szkoły w wieku 12 lat. Po ukończeniu szkoły
wstąpił do seminarium i przyjął święcenia kapłańskie w roku 1600.
Podczas swojego długiego życia, Wincenty a Paulo pełnik funkcje
proboszcza, był kapelanem dla bogatej Francuskiej rodziny i mieszkał
na królewskim dworze, był wychowawcą synów Francuskiego
generała, ale najbardziej pragnął pomagać i być duszpasterzem dla
ubogich. W parafiach założył Bractwa Miłosierdzia i zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia i tak rozpoczął się charyzmat wincentyński. Później
założył także zgromadzenie Misji i szybko działalność Wincentego
przekroczyła granice Francji. Święty Wincenty a Paulo zmarł 27
września 1660 roku, mając 79 lat.

Święty Wincenty jest patronem dzieł miłosierdzia. Zawsze był gotowy
pomóc biednym, opiekować się porzuconymi dziećmi, wspierać ofiary
wojen, i przez swoje dzieła miłosierdzia, przyciągać ludzi do Chrystusa.

Ty też możesz komuś dzisiaj pomóc. Rozejrzyj się dookoła. Kto
potrzebuje twojej pomocy?

Święty Wincenty a Paulo, módl się za nami.
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POKOLORUJ LABIRYNT
Pomóż Siostrom Miłosierdzia dotrzeć do
potrzebujacych.

Święty Wincenty a Paulo czynił . . .


