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PONIEDZIAŁEK

WZROST POWOŁAŃ LOKALNYCH
SŁOWO BOŻE

A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
[Paweł i Barnaba] Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych,
polecili ich Panu, w którego uwierzyli.

Mk 1,45c
Dz 14,23

MAXIMUM ILLUD

«Wreszcie ważną jest rzeczą, aby wszyscy kierujący misjami obejmowali swą szczególną troską
wykształcenie i formację kapłanów spośród tego narodu, wśród którego przebywają; to właśnie
stanowi największą nadzieję młodych Kościołów. Albowiem kapłan rodzimy jako ten, który pochodzeniem, sposobem myślenia i odczuwania związany jest ze swoimi współziomkami, w wybitnej
mierze zdolny jest wpoić wiarę w ich serca. […] Ma łatwy dostęp tam, gdzie kapłanowi obcemu
wchodzić nie wolno».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«Trzeba jednak, [...] aby Kościół u innych ludów mocno się utwierdził i otrzymał własną, wybraną
z tubylców, hierarchię» (EP – Pius XII).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«W wielu regionach świata zaczyna brakować powołań do kapłaństwa i do życia konsekrowanego. Często jest to spowodowane brakiem udzielającego się innym zapału apostolskiego wewnątrz
wspólnot, które tracą entuzjazm i dlatego nikogo nie przyciągają. […] Prawdziwe powołania wyrastają tam, gdzie jest radość, entuzjazm i pragnienie niesienia Chrystusa innym» (Światowy Dzień
Misyjny 2014).

MYŚL SALEZJAŃSKA

Promocja   powołań do życia konsekrowanego domaga się niektórych podstawowych wyborów:
stałej modlitwy, wyraźnego przepowiadania, odważnej propozycji, dokładnego rozeznania, osobistego towarzyszenia. Modlitwa powinna być codziennym zobowiązaniem wspólnot i powinna
włączać młodzież, rodziny, świeckich oraz grupy Rodziny Salezjańskiej.
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PRZEMYŚLEĆ / PODZIELIĆ SIĘ / PRAKTYKOWAĆ
•
•

•
•

Czy jakość naszego stylu pracy, życia i modlitwy „przyciąga” powołania?
Co możemy zrobić, aby nasze rodziny, wspólnoty wychowawczo-duszpasterskie były prawdziwymi szkołami powołań?
Co może zachęcić młodych do otwarcia się na ludzi z każdego zakątka świata i służenia im jako
salezjanie i misjonarze?
Pomódl się za wstawiennictwem św. Józefa Vaz, misjonarza na Sri Lance, aby Bóg zainspirował
członków młodych wspólnot chrześcijańskich do bycia misjonarzami Słowa Bożego.
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