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8 NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY

SZCZEGÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZAKONNYCH

SŁOWO BOŻE
1 Tm 1,3  Jak prosiłem cię, byś pozostał w Efezie, kiedy wybierałem się do Macedonii, [tak proszę teraz], 

abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia niewłaściwej nauki…
1 Tm 6,20  O Tymoteuszu, strzeż depozytu wiary…
Hbr 13,7  Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże.
Rz 13,1  Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, 

która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga.

MAXIMUM ILLUD
Przełożeni misji. Każdy z nich powinien być poniekąd – jak się to mówi – duszą swojej misji. […] 
Wszyscy powinni odczuwać, że na czele misji stoi ojciec, czujny i troskliwy, pełen miłości… który 
wszystkie sprawy swoich podwładnych traktuje jako swoje własne… którego roztropność i miłość 
we wszystkim wspiera misjonarzy… gotów ochoczo znosić wszelkie, największe nawet trudy, aby 
jak najwięcej dusz pozyskać dla Chrystusa».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM
«Instytuty misyjne muszą używać wszystkich koniecznych zasobów, wykorzystując swe doświad-
czenie i zmysł twórczy w wierności pierwotnemu charyzmatowi, by odpowiednio przygotować kan-
dydatów i zapewnić wymianę energii duchowych, moralnych i fizycznych swych członków» (RM 
66 – Jan Paweł II).

PAPIEŻ FRANCISZEK
«W sposób szczególny od osób konsekrowanych wymaga się, by wsłuchiwały się w głos Ducha, 
który je wzywa, by szły na wielkie peryferie misyjne, pomiędzy ludzi, do których nie dotarła jeszcze 
Ewangelia. Dekret Ad Gentes [...] wzbudził wielki zapał misyjny w instytutach życia konsekrowane-
go» (Światowy Dzień Misyjny 2015).

MYŚL SALEZJAŃSKA
Misje w sercu ks. Bosko zajmowały szczególne miejsce, tak że mogłoby się wydawać jakby żył tyl-
ko nimi. Mówił o nich z wielkim entuzjazmem. Swoją gorącą miłością, pragnieniem zbawiania dusz 
rozpalał i budował każdego, kto go słuchał.
Ks. P. Albera 

PRZEMYŚLEĆ / PODZIELIĆ SIĘ / PRAKTYKOWAĆ 
• W jaki sposób ja jako osoba i my jako wspólnota jesteśmy narzędziem misji ewangelizacyjnej 

powierzonej naszej inspektorii i naszej wspólnocie?
• Może widzimy jakąś inicjatywę ewangelizacyjną, którą osobiście lub razem możemy zapropo-

nować Księdzu Generałowi/Inspektorowi?
• Pomódl się we wszystkich intencjach swojego inspektora.
• Pomódl się za wstawiennictwem św. Arnolda Janssena, założyciela Zgromadzenia Słowa Boże-

go (werbiści), aby Bóg udzielał daru mądrości przełożonym zgromadzeń misyjnych w kierowa-
niu personelem im powierzonym.
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