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zob. Łk 10,1-17
Mk 4,2
Mt 13,21
2 P 3,18

DOBRZE PRZYGOTOWANI KAPŁANI I KLERYCY LOKALNI
SŁOWO BOŻE

Jezus poucza siedemdziesięciu dwóch...
Uczył ich wiele w przypowieściach.
…ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.
Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa!

MAXIMUM ILLUD

«Nie wystarczy bynajmniej pewne tylko wykształcenie początkowe i elementarne, mianowicie takie tylko, że ktoś staje się zdatnym do przyjęcia święceń, lecz musi ono być pełne i pogłębione,
z ukończeniem wszystkich obowiązujących szczebli, takie więc, jakie zwykle daje się kapłanom krajów cywilizowanych».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«Jeśli jednak powinniście się o to starać, aby każdy z Was miał w seminarium jak największą liczbę tubylczych kleryków, to niemniejszych należy przykładać starań, aby ich należycie wychować,
podnieść na szczyty świętości, odpowiadającej wielkiej kapłańskiej godności, pragnących zbawienia własnych braci, natchnąć ich duchem apostolstwa tak, aby byli nawet gotowi oddać życie za
członków swojego plemienia i narodu» (zob. RE – Pius XI).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«„Misyjny zapał jest wyraźną oznaką dojrzałości wspólnoty kościelnej” (Benedykt XVI, adhortacja apostolska Verbum Domini, 95). Każda wspólnota jest „dojrzała” wówczas, gdy wyznaje wiarę,
celebruje ją z radością podczas liturgii, gdy żyje miłością i głosi bez wytchnienia Słowo Boże, wychodząc ze swego zamknięcia, aby je nieść również na „peryferie”, zwłaszcza tym, którzy nie mieli
jeszcze możliwości poznania Chrystusa» (Światowy Dzień Misyjny 2013).

MYŚL SALEZJAŃSKA

Struktury formacyjne muszą być dostosowane do potrzeb czasów, miejsc i osób; muszą być różnorodne, zdecentralizowane, elastyczne i funkcjonalne.
ks. Angel Fernandez Artime
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Na ile kontynuuję moją formację, aby w pracy ewangelizacyjnej być na bieżąco z aktualnym
nurtem ewangelizacji?
Który z pięciu znaków dojrzałości wspólnoty, jakie wymienia papież Franciszek, wydaje ci się
najważniejszy? Dlaczego?
Co możemy zrobić, by celebracja liturgii była bardziej radosna?
Pomódl się za wstawiennictwem św. Andrzeja Dong-Lac i jego 118 towarzyszy męczenników,
aby Bóg błogosławił katolickiej wspólnocie Wietnamu, która wysyła tak wielu misjonarzy do
różnych krajów.
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