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CZWARTEK

zob. Rdz 12,1-3
Iz 52,7
J 1,41b

SZLACHETNOŚĆ POWOŁANIA MISYJNEGO
SŁOWO BOŻE

Abram otrzymuje powołanie, ma udać się w drogę do nowej ziemi....
O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój.
Znaleźliśmy Mesjasza.

MAXIMUM ILLUD

«Misjonarze/misjonarki. Zawsze miejcie przed oczyma wzniosłość i wielkość zadania, któremu poświęcacie swój trud. To, co Wam zlecono, jest rzeczą Boską».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«Bóg może dokonać zbawienia tych, których chce, na drogach nadzwyczajnych, Jemu tylko wiadomych. Ale skoro Syn Jego przyszedł na świat, uczynił to w tym zamiarze, aby swoim słowem
i życiem otworzyć nam zwyczajną drogę do zbawienia» (EN 80 – Paweł VI).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«Głosimy najpiękniejszy i najwspanialszy dar, jakim On nas obdarzył: Jego życie i Jego miłość»
(Światowy Dzień Misyjny 2016).
«Pan angażuje się i swoich uczniów, klękając przed innymi, aby ich obmyć. Ale zaraz potem mówi
uczniom: „będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie” (J 13,17). Wspólnota ewangelizacyjna przez dzieła i gesty wkracza w codzienne życie innych, skraca dystans, uniża się aż do
upokorzenia, jeśli to jest konieczne, i przyjmuje ludzkie życie, dotykając cierpiącego ciała Chrystusa
w ludzie. W ten sposób ewangelizatorzy mają „zapach owiec”» (EG 24).

MYŚL SALEZJAŃSKA

Nasze posłannictwo uczestniczy w misji Kościoła, który, niosąc ludziom orędzie Ewangelii, ściśle
złączone z rozwojem porządku doczesnego. Realizuje zbawczy plan Boga: przyjście jego Królestwa.
Wychowujemy i ewangelizujemy zgodnie z programem integralnego rozwoju człowieka, ukierunkowanym na Chrystusa, Człowieka doskonałego. Wierni intencjom naszego Założyciela, pragniemy wychowywać „uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan”.
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Na ile jestem szczęśliwy i dumny z mojego powołania do bycia głosicielem Ewangelii? Czy wstydzę się publicznie wyznać lub pomijam milczeniem, że jestem chrześcijaninem?
Czy moje działania, sposób życia pokazują, że ewangelizacja jest moim priorytetem?
Jakie elementy mojego życia jako wychowawcy wyraźnie świadczą o tym, że wychowuję ewangelizując?
Czy przemieniam także moje bardziej „świeckie” obowiązki w dzieło ewangelizacji? W jaki sposób?
Pomódl się za wstawiennictwem św. Katarzyny Tekakwitha z plemienia Indian Mohawków,
o odnowiony zapał w wierze dla tubylców z Ameryki Północnej, Kanady i Stanów Zjednoczonych.
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