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List Reholi Zbožných
škôl od zhromaždenia
piaristickej mládeže

N

ašim bratom a sestrám - mládeži, Reholi Zbožných škôl, piaristickým fraternitám a všetkým skupinám hnutia Calasanz: Pokoj vám!
Ježiš žije a chce žiť skrze nás! Zhromaždili sme sa počas Piaristickej synody
o mladých a chceme vám s radosťou povedať, že naše srdcia horia, pretože
sme sa tu, podobne ako emauzskí učeníci, stretli s Kristom a rozpoznali ho
priamo uprostred nás.
Pred dvoma rokmi Svätý Otec František vyhlásil Synodu o mladých a my
sme sa vydali na cestu do našich vlastných duchovných Emáuz. Na tejto ceste sme sa stretli s Ježišom prostredníctvom Zbožných škôl, pátrov piaristov, fraternity, hnutia Calasanz či formačných programov, ktoré sme zažili.
Teraz, v mexickej Oaxace, sme ho rozpoznali medzi mladými ľuďmi, keď sme
premýšľali o dokumente Christus vivit a zdieľali sme sa o tom, ako žijeme,
o našich obavách, nádejach a snoch so zameraním na Cirkev a Zbožné školy.
Čas synody sme prežili veľmi plodne. Spoznali sme Cirkev ako tú, ktorá skutočne počúva mládež, túži počuť o našich túžbach i znepokojeniach, uznáva,
že Duch Svätý hovorí aj skrze nás. Je to Cirkev, ktorá pozýva mladých ľudí,
aby sa aktívne zúčastňovali na jej poslaní. Chceme v tejto synodálnej ceste
pokračovať aj v ďalšom živote. Tak my mladí, ako i rehoľa chceme pokračovať
v diele, ktoré nám zveril Kristus, žiť vieru a piaristickú charizmu.
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Hoci nehovoríme jednotným jazykom, skrze modlitby a bohoslužby v mnohých jazykoch sme spoločne prijali duchovný dar. To čo nás spája ďaleko
presahuje to, čo nás rozdeľuje, pretože všetci sme spojení v Kristovi - jedno
telo, jeden duch.
Počas synody sme navštívili aj detské mestečko (zariadenie pre deti v ohrození, ktoré sa nachádza v Oaxace). Bola to silná skúsenosť, ktorá nám pripomenula, aby sme nezabúdali na chudobných, obetovali svoj čas a energiu najmä
pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Aby sme aj takto splatili to, čo sme tak
štedro dostali v dare Eucharistie. „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Proste
teda Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Mt 9, 37-38). Boh volá
každého z nás, aby sme sa stali robotníkmi na jeho žatve. Máme privádzať ľudí
zo svojho okolia ku tomu, aby žili svoje životy s pohľadom upretým na kríž i na
vzkriesenie. Cirkev a Zbožné školy od nás chcú, aby sme posilňovali našich
rovesníkov tým, že im neponúkneme nič menej ako samotného Ježiša Krista. Táto skúsenosť nás motivuje pokračovať a napredovať v službe mládeži z
celého srdca, stať sa odvážnymi a nebojácnymi sprievodcami a pomáhať tak
mladým, aby sa stali učeníkmi.
Mnoho mladých ľudí chce zažiť a prijať Ježišovo svetlo, ale ak sa my nesprávne rozhodneme, prípadne nebudeme pri ohlasovaní dosť odvážni, zostanú oni
v tieni. Synoda v našich srdciach prebudila nový oheň, horiacu pochodeň pre
mladých na ceste do Božieho kráľovstva. Chceme im pomôcť vidieť sa tak,
ako ich vidí Boh, viesť ich k životu slobody, sprevádzať ich pri rozvoji autentického vzťahu lásky s Bohom.
Počúvali sme hlas mladých a na tomto základe sme pre nich a pre Zbožné
školy vypracovali návrhy. Zvolávame príhovor našej preblahoslavenej Matky
a svätého Jozefa Kalazanského, aby nás viedli na ceste približovania Zbožných škôl ku Kristovi a k plnosti služby chudobným deťom a mládeži. Amen!
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