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„Prawdziwe bowiem szczęście, młodzi, polega
nie na rozkoszach tego świata, i na rzeczach ziemskich,
lecz na pokoju sumienia, który ma się jedynie wtedy,
gdy jesteśmy czyści w sumieniu i w sercu.”
Pier Giorgio do Katolickiej Młodzieży Pollone (1923 r.)

Do Stowarzyszeń, Oratoriów, Parafi, Szkół i Grup noszących imię Pier Giorgia,
do osób odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Młodzieży, Duszpasterstwo Akademickie,
do Bractw, Seminariów, Instytutów, wspólnot zakonnych,
do wszystkich Przyjaciół Pier Giorgia

Drodzy Przyjaciele,
naszym tradycyjnym modlitewnym prezentem z okazji zbliżających się urodzin Pier
Giorgia, 6 ego kwietnia, chcemy uczynić w tym roku Różaniec, ofiarowany za młodzież na całym
świecie. Będziemy prosić o jej wytrwałość i oświecenie łaską czystości.
Szczególny jest powód tej intencji: użycie bowiem słowa czystość, tak rzadkiego i
niepopularnego wiąże się z przypadającą w tym roku setną rocznicą zapisania się Pier Giorgia do
tzw. Milicji Anielskiej, bractwa związanego z dominikanami, mającego na celu udzielanie sobie
nawzajem wsparcia w trosce o zachowanie cnoty czystości, działającego pod patronatem św.
Tomasza z Akwinu i Najświętszej Maryi Panny. Pięknie, że stulecie to przypada w roku, który
Papież dedykował św. Józefowi!
Można powiedzieć, że Pier Giorgio przez przystąpienie do Milicji Anielskiej położył
kamień węgielny pod swoje miłosierdzie, jako że czystość dotyczy wszystkich aspektów naszego
życia: możemy być czyści fizycznie, a jednocześnie pyszni, dumni, perwersyjni, światowi etc.
„Jego decyzja jest dziś proroczą odpowiedzią dla świata marnotrawstwa, egocentrycznego,
który wiąże młodych z tym, co jest złudne. Za nami rok, w którym dla wielu jedynym
środowiskiem życia były komputer i platformy społecznościowe, co dało powód do rozwoju
uzależnień, trudności w relacjach międzyludzkich, problemów wewnętrznych i wielkiej
samotności. Korzystając z daty, która pozwala nam na spędzenie czasu w towarzystwie Pier
Giorgia i na modlitwę razem z nim, chcielibyśmy prosić go, by nam pomógł, by zapalił nas do
wzrostu, do postępowania w miłości, jak on; miłości, która byłaby jednością duszy i ciała, i która
byłaby przeżywana jako posiadanie siebie w dawaniu siebie, w relacji z Panem i w radości
obdarowania” (ks. Paolo Asolan).

„Czystość i miłość były najbardziej oczywistymi przejawami tej radosnej młodości
Frassatiego... ta czystość, która nie miała nic skrupulatnego, niezręcznego i przerażającego, ale
była męskim i pogodnym panowaniem ducha nad zmysłami” (kardynał Giacomo Lercaro ⁕).
Jesteśmy więc pewni, że dzięki apostolatowi przekonywania, najbardziej ukochanemu przez Pier
Giorgia, pociągnie nas za sobą po drodze, która jego samego doprowadziła – jak to ujął św. Jan
Paweł II – do „przekształcenia swego życia w przepiękną przygodę” (przemówienie z 20 maja
1990 roku).
Ufni w Wasz liczny udział w tej inicjatywie, we wspólne przeżywanie urodzin Pier Giorgia,
załączamy serdeczne pozdrowienia.
Potwierdzenie uczestnictwa, z podaniem miasta i kraju, prosimy przesłać na adres:
info@piergiorgiofrassati.org albo info@tipiloschi.com Spis stowarzyszeń, grup, osób, itp., które
wezmą udział w inicjatywie, zostanie opublikowany na stronie: www.tipiloschi.com Można z niej
również ściągnąć nasze rozważania różańcowe w różnych językach.,

Szczęśliwych urodzin Pier Giorgia!
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