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NIEDZIELA

WSPÓŁPRACA W EWANGELIZACJI
SŁOWO BOŻE

Dz 1,15
Dz 6,2
Dz 13,2
Dz 15,6-7a

Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił...
...powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów…
Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty...
Zebrali się więc Apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr...

MAXIMUM ILLUD

«Przełożony misji. Stara się utrzymywać przyjaźń i koleżeńskie kontakty z misjonarzami pracującymi w sąsiedztwie. Często bowiem istnieje wiele wspólnych problemów wchodzących w zakres tego
samego regionu, których… nie można rozwiązać inaczej, jak tylko wspólnymi siłami. A ponadto…
przełożeni misji co pewien określony czas odbywać będą spotkania, aby wspólnie się naradzać
i przez wymianę myśli wzajemnie się pokrzepiać».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«Prace apostolskie misjonarzy przez lepsze skoordynowanie i doskonalszą współpracę w większym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia wspólnego celu. […] Eksperymenty, które poszczególni
ordynariusze lokalni roztropnie u siebie wypróbowali, przyjęli także inni dla wspólnej korzyści i za
obopólną zgodą przyjęto też bardziej otwarte i skuteczne metody apostolatu» (zob. EP – Pius XII).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«Osobom konsekrowanym potrzebna jest struktura służebna, będąca wyrazem troski Biskupa Rzymu o zapewnienie koinonia, tak aby współpraca i współdziałanie były integralną częścią
świadectwa misyjnego. Jezus przedstawił jedność uczniów jako warunek, aby świat uwierzył. Ta
zbieżność nie jest równoznaczna z prawno-organizacyjnym podporządkowaniem strukturom instytucjonalnym lub ograniczaniem wyobraźni Ducha, który wzbudza różnorodność, lecz oznacza
nadanie większej skuteczności przesłaniu ewangelicznemu i promowanie jedności celów, która też
jest owocem Ducha Świętego» (Światowy Dzień Misyjny 2015).

MYŚL SALEZJAŃSKA

Salezjańskie Duszpasterstwo Młodzieżowe nie sprowadza się do działania poszczególnych jednostek, ale jest skoordynowanym projektem różnych inicjatyw, które są rezultatem współdzielenia
naszych darów i wspólnego poszukiwania zrozumienia. To wymaga współpracy w poszukiwaniu
i planowaniu.
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Przeanalizuj i porozmawiaj: na ile na serio uczestniczyliśmy w spotkaniach wspólnotowych, inspektorialnych, diecezjalnych...
Jak możemy poprawić koordynację między wszystkimi naszymi posługami, aby ludzie wyraźniej widzieli naszą jedność wiary?
W jaki sposób ja sam, moja grupa i moja wspólnota, możemy przyczyniać się do większej skuteczności naszego świadectwa i naszego apostolatu?
Pomódl się za wstawiennictwem bł. siostry Marii Troncatti, misjonarki z Ekwadoru, o owocność
Synodu Panamazońskiego na temat: „Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i integralnej ekologii”,
który odbywa się w Rzymie od 6 do 27 października. Proś o jej wstawiennictwo, aby Kościół
w Amazonii miał coraz bardziej „oblicze amazońskie”.

NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY

