Pallotti kończy słowami:
Błogosławieni niech będą ci ojcowie rodzin i przełożeni szpitali, ochronek i wszelkiego
rodzaju zrzeszeń, którzy do codziennych modlitw ... dołączą to pobożne ćwiczenie,
które należy odprawiać regularnie w celu odniesienia pożytku z niepojętego daru wiary,
zgodnie z planami nieskończonej miłości i nieskończonego miłosierdzia Bożego.
To prawda, jesteśmy szczęśliwi, jeśli nie pozwalamy, aby na próżno
otrzymywać Bożą łaskę. Jesteśmy szczęśliwi, jeśli będziemy umieli ją
przyjąć i podzielić się nią z innymi.
Pragnę życzyć wszystkim oraz mnie samej skorzystania z tej okazji, aby
pogłębić to katechetyczno-apostolskie doświadczenie św. Wincentego
Pallottiego, wyrażone w tym tekście i przełożyć je na codzienne życie, aby
stało się narzędziem ewangelizacji i nawrócenia.
Modlitwa końcowa
Uczyńmy naszym pragnienie św. Wincentego i razem z nim módlmy się:
Jezu mój,
udziel mi i wszystkim
całą Twoją miłość!
Spraw,
aby wszechświat był samą miłością.
Wypełnij wszystkie rzeczy.
Spraw, abym zarówno ja, jak i wszyscy
żyli zanurzeni w miłości.
Boże mój,
jesteś cały miłością,
we wszystkim miłością.
Jezu mój,
próbą miłości, jakiej ode mnie żądasz ,
jest zbawienie dusz.
Daj mi całe Twoje życie,
całą Twoją moc, abym przyprowadził wszystkich do Twojego serca.
Amen.
(OOCC X, s. 676)
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Św. Wincenty Pallotti - Bóg Miłość Nieskończona
Wstępne słowo autora
Modlitwa
Przyjdź Duchu Święty,
mów w moim sercu teraz,
w tym spotkaniu z Tobą –
Miłości Nieskończona.
Wypełnij mnie mądrością i duchem rozeznania,
abym poznał tajemnicę
czułego serca Ojca,
który nieustannie mnie odnawia w Jezusie –
z miłością i dla miłości.
Rozbudź w moim sercu
pragnienie miłowania aż do nieskończoności
z tą samą siłą,
z jaką umiłował Cię św. Wincenty,
abym także i ja
stał się miłością
i miłował wszystkich. Amen.
Wprowadzenie
W tym miesiącu rozważamy słowa Pallottiego, jakie zapisał we
wprowadzeniu do medytacji zawartych w książeczce Bóg Miłość
Nieskończona. Jest ona skierowana do wszystkich wiernych – braci naszego
Pana Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Treść 31 rozważań opiera się na
Credo czyli na Wyznaniu Wiary.
Św. Wincenty Pallotti, który jest autorem dziełka, niejako głośno rozgłasza
o Bożych dziełach. Całkowicie czuje się przeniknięty miłością i prowadzi
nieustanny dialog z Bogiem, odznaczający się czcią, szacunkiem,
podziwem, adoracją i wylaniem serca.

Każde słowo jest przesiąknięte kontemplacją Boga, który troszczy się o
człowieka i który daje życie, ciało, kolor i smak każdej żyjącej istocie. Bóg,
który stwarza cuda wszechświata i piękno świata dla człowieka. Medytacje
- napisane tą samą metodą – pozwalają odkryć głębię duszy Świętego i
poznać moc jego wiary, miłości, jego nieustannej modlitwy a nade
wszystko jego ogromnej pokory i nieskończonej ufności w Bogu.
Tytuł Bóg Miłość Nieskończona
Nie istnieje piękniejszy przymiot, jaki możemy przyznać Bogu, jak
przymiot Miłości. Dla św. Wincentego Bóg jest nie tylko miłością, ale
także Miłością Nieskończoną.
Możemy powiedzieć, że nasz Założyciel z infinityzmu uczynił niejako styl
swojego życia.
Często rozważa i świadomie stawia pytania:
Ach, Boże mój, kimże tedy jestem przed Twoim Obliczem? ... Ty tak za dnia jak w
nocy, czy czuwam czy śpię, czy myślę o Tobie czy też nie myślę, mimo niepojętej mej
niewdzięczności i nieprzeliczonych grzechów moich ... myślisz o mnie wciąż z milością
bez miary ... aby zniweczyć we mnie całą mą niegodność, a przemienić mnie w całą
istotę Twoją (OOCC X, s. 472).
Na myśl przychodzi nam jeszcze wiele innych wyrażeń zapisanych w
„Lumi” (tom X Pism Założyciela, stanowiących jego zapiski duchowe):
Chciałbym kochać Boga miłością nieskończoną ... Chciałbym pomnażać dzieła do
nieskończoności ... O miłości, miłości, miłości nieskończona ... Miłosierdzie
nieskończone … czułość i mądrość nieskończona ...
Wstępne słowo Autora, znajdujące się na początku dziełka Bóg Miłość
Nieskończona, prowadzi nas do postawy postrzegania życia i każdej rzeczy,
jaką Bóg dał do naszej dyspozycji jako bezcennego daru.
Czytamy:
„Nikt nie zdoła odnieść korzyści z cennego przedmiotu, jeśli nie zna wartości i
użyteczności, jaki zeń może wydobyć dla siebie i dla drugich. Dlatego my wszyscy,
którzy zostaliśmy wyróżnieni darem wiary spośród milionów ludzi, winniśmy odczuwać
potrzebę poznawania lub przynajmniej przypominania sobie w świetle wiary miłości
nieskończonej i miłosierdzia nieskończonego, z jakimi nas Bóg stworzył i zachowuje, z
jakimi nas odkupił i uświęcił przez łaskę chrztu św. A jeśli przez grzech utraciliśmy
łaskę otrzymaną na chrzcie św., to sam Bóg, obrażony przez nas tak często, uświęca
nas na nowo przez sakreament pokuty, napełnia swymi darami w sakramencie
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bierzmowania i uświęca najbardziej przez Najświętszą Eucharystię, ponieważ z
nieskończonej miłości chce nas wywyższyć i uszczęśliwić na całą wieczność.
Wystarczyłoby rozważyć z uwagą te słowa Pallottiego, aby dostrzec
horyzont jego kontemplacji.
Św. Wincenty znał bezcenną wartość życia i zbawienia.
Kto wie, ileż razy zatrzymywał się, aby kontemplować dzieło stworzenia w
połączeniu z darem odkupienia.
Ileż razy doświadczył, przebywając wśród ludzi, uświęcającego dzieła
Ducha.
Często powtarzał i nieustannie powracał, podkreślając i wynajdując wciąż
nowe określenia, aby uwypuklić bezcenny dar nieskończonej miłości Boga
i Jego nieskończonego miłosierdzia wobec ludzkości.
A dla nas, ileż łask przygotowywuje Bóg!
Przebywając ze św. Wincentym ma się wrażenie, że patrzymy jego oczami
na wszelkie „zabieganie Boga” o zbawienie ludzkości.
I często takie patrzenie prowadzi do wydania okrzyku:
Boże, oszalałeś z miłości, o miłosierdzie moje nieskończone ...
Ach, Boże mój, nic nie rozumiem, odczuwam Twoją nieskończoną miłość i Twoje
miłosierdzie, ale ich nie rozumiem i zapominam o nich w każdej chwili (OOCC XIII,
s.144).

Św. Wincenty otwiera nas na przyjęcie sakramentów świętych i do
postrzegania ich jako szczególnych narzędzi w ręku Boga, podarowanych
nam dla naszego zbawienia.
Wszystko dokonane jest z miłości dla nas przez Tego, który jest
nieskończoną miłością.
We wstępnym słowie autora św. Wincenty pisze: Na tych kilku stronach
przypomnimy sobie te prawdy wiary, które już znają wszyscy katolicy, a które zawarte
są w Składzie Apostolskim, zwanym Credo – Wierzę w Boga. ... Bóg uczynił
wszystko z miłości, kierując się nieskończonym miłosierdziem w stosunku do nas;
będziemy odmawiali modlitwy , aby poznać i przypomnieć sobie nieskończoną miłość i
nieskończone milosierdzie Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Następne strony książeczki stanowią rozważania-modlitwy wypływające z
głębi serca naszego Założyciela i dotykają naszego serca, aby następnie
były przelane w serca naszych braci, których napotkamy na naszych
drogach.
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