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CHRYSTUS JEST OBECNY W KAŻDEJ KULTURZE
SŁOWO BOŻE

Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich,
żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych.
A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga.

MAXIMUM ILLUD

«Kościół Boży jest powszechny i nie jest obcy żadnemu ludowi ani narodowi. [...] Polecamy Świętej
Kongregacji Rozkrzewienia Wiary, aby podjęła decyzje stosowne dla różnych regionów i aby starała się o zakładanie seminariów, przeznaczonych dla poszczególnych obszarów lub równocześnie
dla większej ilości diecezji».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«Misjonarze podejmowali w ciągu wieków niezliczone pionierskie wyprawy badawcze, przeprowadzane w duchu osobistego poświęcenia i oddania się sprawie, by mieć dokładne i rzetelne pojęcie
i zrozumienie cywilizacji i kultury różnych narodów; uznając zaś, pielęgnując i rozwijając ich wartości i aspiracje duchowe, przygotowywali je do coraz owocniejszego przyjęcia Ewangelii Jezusa
Chrystusa. Wszystko, cokolwiek w zwyczajach i w obyczajach ludów daje się odłączyć od przesądów i błędów religijnych, jest zawsze uznawane i o ile można, w całości zachowywane» (Summi
Pontificatus 37 – Pio XII).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«Dziś misja staje w obliczu wyzwania, jakim jest szanowanie potrzeby wszystkich ludów sięgania
do własnych korzeni i chronienia wartości swoich kultur. Chodzi o to, by poznawać i szanować inne
tradycje i systemy filozoficzne oraz uznawać prawo każdego ludu i kultury do posiłkowania się własną tradycją w rozumieniu tajemnicy Boga i w przyjmowaniu Ewangelii Jezusa, która jest światłem
dla kultur i siłą ich przemiany» (Światowy Dzień Misyjny 2015).

MYŚL SALEZJAŃSKA

Misja Chrystusa spełnia się poprzez wcielenie i inkulturację. Wcielenie jako największy wyraz inkulturacji jest drogą wybraną przez Boga, który się nam objawia. Misja Kościoła była i jest wypełniana
w konkretnym czasie i miejscu przez inkulturację w życiu ludzi.
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Jak mogę lepiej poznać kulturę ludzi pośród których żyję i pracuję? Jak mogę bardziej zintegrować się z lokalną społecznością?
Przeczytaj jakiś artykuł o wartościach społeczności, pośród której żyjesz i pracujesz.
Jakie lokalne centra kultury znajdują się w miejscu, w którym mieszkasz?
Pomódl się za wstawiennictwem św. Marcina de Porres, aby nasze serca bardziej otwarły się
na ludy wszystkich ras i kultur.
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