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SOBOTA

ODPOWIEDNIE STRUKTURY W DZIELE EWANGELIZACJI
SŁOWO BOŻE

Mk 1,38
Wj 3,7-8.10

1 Kor 14,26
Dz 15,41

Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem.
Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić
z tej ziemi … Idź przeto!.
Kiedy się razem zbieracie… wszystko niech służy zbudowaniu.
Przechodził przez Syrię i Cylicję umacniając miejscowe Kościoły.

MAXIMUM ILLUD

«Aby przeto wszyscy i każdy z osobna tym rychlej i skuteczniej mogli posłyszeć głoszoną Ewangelię, wielce pomocne będzie zakładanie z kolei nowych stacji i placówek. […] Gdy tego zachodzi potrzeba, [przełożony] werbuje pomocników do świętego ze wszech miar zadania, nie bacząc w ogóle
na to, czy są oni z jego czy też z innej rodziny zakonnej lub innej narodowości, „byleby tylko na
wszelki sposób... głoszony był Chrystus” (Flp 1,18)».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«Istnieją wciąż jeszcze ogromne obszary, gdzie Kościoły lokalne są całkowicie nieobecne albo niewystarczające w stosunku do rozległości terytorium czy gęstości zaludnienia. […] Odpowiedzialność za to zadanie spoczywa na Kościele powszechnym i na Kościołach partykularnych, na całym
Ludzie Bożym, na różnych siłach misyjnych» (RM 49 – Jan Paweł II).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«Parafia nie jest strukturą ułomną; właśnie dlatego, że ma wielką elastyczność, może przyjąć bardzo odrębne formy, wymagające otwarcia i misyjnej kreatywności ze strony duszpasterza i wspólnoty. […] Zachowuje zdolność do reformowania się i stałego przystosowania» (EG 28).

MYŚL SALEZJAŃSKA

Wierność światu młodzieży i misji Kościoła jest tradycją Zgromadzenia. Wynika z niej przede
wszystkim konieczność zwiększenia liczby miejsc i możliwości spotkań ze współczesną młodzieżą
oraz troska o ich wysoką jakość. Z tego wynika potrzeba odkrywania, doświadczania i zaproponowania nowych form słuchania młodzieży. Jednocześnie dzielenia z nimi naszej wiary i dawania
Ewangelii. SDM, s. 36

PRZEMYŚLEĆ / PODZIELIĆ SIĘ / PRAKTYKOWAĆ
•

•
•
•

Oceń swoją gotowość do słuchania, dzielenia się swoją wiarą i głoszenia Ewangelii młodym ludziom.
Jak możemy ulepszyć „misyjną kreatywność” naszego dzieła, aby było „zdolne do reformowania się i stałego przystosowywania”?
Pomyśl o zaproszeniu kogoś spoza twojej wspólnoty, aby ożywić dynamikę pracy duszpasterskiej.
Pomódl się za wstawiennictwem św. Karola Lwangi z Ugandy, aby jego życie i męczeństwo
pociągnęło wielu młodych ludzi do pójścia za Chrystusem w kapłaństwie i życiu zakonnym, by
służyli szybko rozwijającym się Kościołom w Afryce.
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