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SOBOTA

JEGO KRÓLESTWO A NIE MÓJ KRAJ
SŁOWO BOŻE

Głosimy ją [Ewangelię], aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca.
Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

1 Tes 2,4
Mt 6,33

MAXIMUM ILLUD

«Byłoby więc wielkim nieszczęściem, gdyby jacyś misjonarze tak dalece wydali się niepomni swojej godności, że raczej myśleliby o ojczyźnie ziemskiej niż niebieskiej. […] Ten, pomny ustawicznie,
pełni posłannictwo nie na korzyść swojego narodu lecz dla Chrystusa».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«[Misjonarz] Powinien zatem uważać jakoby za drugą ojczyznę i ukochać należną miłością ten kraj,
do którego przybył ze światłem Ewangelii. Ponadto niech nie szuka ziemskich korzyści ani tego, co
dotyczy własnego narodu lub zakonu, lecz raczej tylko zbawienia dusz» (EP – Pius XII).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«Misja mówi Kościołowi, że nie jest on celem samym w sobie, ale jest pokornym narzędziem i pośrednictwem Królestwa. Kościół autoreferencyjny, który lubuje się w sukcesach doczesnych, nie
jest Kościołem Chrystusa, Jego ciałem ukrzyżowanym i chwalebnym. Dlatego właśnie powinniśmy
wybierać „raczej Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulice, niż Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody kurczowego przywiązania do własnego bezpieczeństwa”»
(Światowy Dzień Misyjny 2017 – EG 49).

MYŚL SALEZJAŃSKA

Jeśli ks. Bosko zdecydowałby się ograniczyć salezjańską działalność wychowawczo-duszpasterską
tylko do najbardziej potrzebujących chłopców we Włoszech to bylibyśmy obecni tylko tam. Jeśli
nie byłoby w nim ogromnej pasji i wizji misyjnej, czegoś co inspirowało go w każdym momencie, to
salezjanie byliby prawdopodobnie niewielkim zgromadzeniem pracującym w jednym kraju.
ks. Angel Fernandez Artime

PRZEMYŚLEĆ / PODZIELIĆ SIĘ / PRAKTYKOWAĆ
•

•
•
•

16

Jaka jest moja miłość do mojej drugiej ojczyzny – wspólnoty, pośród której żyję i pracuję? Czy
jest widoczna w moim życiu?
Czy pachnę choć trochę jak moje owce?
Co jeszcze mogę zrobić, aby pokazać moim owcom, że je szanuję i kocham?
Pomódl się za wstawiennictwem św. Eudoksji z Moskwy, wielkiej księżniczki moskiewskiej, za
rosyjski Kościół prawosławny i za cały naród rosyjski.
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