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NIEDZIELA

KRÓLESTWO JEST POWSZECHNE
SŁOWO BOŻE

Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną Dobrą Nowinę
do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka
i ludu.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.
…aby wszyscy stanowili jedno, …aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

Ap 14,6

J 13,35
J 17,21

MAXIMUM ILLUD

«Niech tak postępuje, aby każdy bez wahania uznał w nim sługę tej religii, która obejmując wszystkich ludzi wielbiących Boga w duchu i w prawdzie, nie jest obcą żadnemu narodowi, i w której „nie
ma poganina ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy ani Scyty, niewolnika ani wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus” (Kol 3,11)».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«Zapewne, błędem jest narzucanie czegoś sumieniu naszych braci. Ale zupełnie czymś innym jest
przedstawianie temuż sumieniu prawdy ewangelicznej i zbawienia w Jezusie Chrystusie, jasno je
uwzględniając i pozostawiając temuż sumieniu całkowitą możność wyboru i decyzji – wykluczywszy „wszelką działalność, która miałaby posmak przymusu albo nieuczciwego czy nie dość właściwego nakłaniania”. To wcale nie narusza wolności religijnej, owszem, służy tej wolności, daje
jej możność wybrania drogi, jaką nawet ci, którzy wierzą w Boga, uważają za szlachetną i godną
pochwały» (EN 80 – Paweł VI).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«Dobrze pojmowana różnorodność kulturowa nie zagraża jedności Kościoła. […] Nie jest rzeczą
nieodzowną narzucać określoną formę kulturową, nawet piękną i starożytną, razem z propozycją ewangeliczną. Głoszone przez nas orędzie zawiera zawsze jakąś formę kulturową, ale czasem
w Kościele ulegamy próżnej sakralizacji własnej kultury i przez to możemy bardziej przejawiać fanatyzm niż prawdziwy zapał ewangelizacyjny» (EG 117).

MYŚL SALEZJAŃSKA

Dla salezjanów ewangelizacja oznacza bycie blisko młodzieży, towarzyszenie im i pomaganie
w rozwoju, zapraszanie do tego. To jest proces. Nawet jeśli nie uda nam się dotrzeć do wszystkich,
tak jak byśmy chcieli. Mimo wszystko jest to pierwsza i autentyczna forma ewangelizacji i powinna
być w pełni zintegrowana z procesem edukacji.
SDM, s. 246-7

PRZEMYŚLEĆ / PODZIELIĆ SIĘ / PRAKTYKOWAĆ
•

•
•
•

Na ile jest oczywiste dla wszystkich wokół mnie, że kocham i szanuję każdą osobę bez robienia
różnic między nimi?
Co możemy zrobić, aby nasza wspólnota, nasz dom, nasze struktury i nasze działania były bardziej przyjazne dla wszystkich wokół nas?
Odwiedź jakąś osobę lub rodzinę, która wydaje się mieć jakąś niechęć wobec nas z jakiegokolwiek powodu.
Pomódl się za wstawiennictwem bł. Laury Vicuñy o umocnienie wiary wszystkich chrześcijan,
zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej.
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