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MUZYKA OJCZYSTEGO JĘZYKA
SŁOWO BOŻE

Dz 2,6c
zob. 2 Mch 7,21-27

Syr 32,7-8

Każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.
Wielką radością jest słyszeć mowę ojczystą ().
Przemów, młodzieńcze, jeśli już musisz […]. Mów zwięźle, w niewielu słowach [zamknij] wiele treści.

MAXIMUM ILLUD

«W tym zaś, co misjonarz koniecznie powinien opanować, w pierwszym rzędzie wymienić oczywiście należy język danej ludności, dla której zbawienia ma się poświęcić. A przy tym nie może zadowolić się tylko powierzchowną znajomością tego języka, lecz tak dokładną, aby płynnie i poprawnie
mógł rozmawiać. […] Łatwo można zaskarbić sobie życzliwość serc rzesz dzięki dobremu mówieniu».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«„Areopagiem” współczesnym jest świat środków przekazu [...]. Istnieją nowe sposoby przekazu
z nowymi językami, nowymi technikami, nowymi postawami psychologicznymi […]. Trzeba włączyć
samo orędzie w tę „nową kulturę”, stworzoną przez nowoczesne środki przekazu» (RM 37 – Jan
Paweł II).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«Głoszący słowo powinien rozpoznać serce swojej wspólnoty, by szukać, gdzie jest żywe i żarliwe
pragnienie Boga» (EG 137).
«Jak wszystkim nam podoba się, żeby nam mówiono w naszym ojczystym – „macierzyńskim” języku, podobnie również w wierze podoba nam się, żeby mówiono do nas w kluczu kultury ojczystej
– „macierzyńskiej”, w kluczu ojczystego – „macierzyńskiego” dialektu, i wtedy serce przygotowuje
się, by słuchać lepiej. Język ten to tonalność przekazująca odwagę, oddech, moc, impuls» (EG 139).

MYŚL SALEZJAŃSKA

Jakość naszego wychowywania i ewangelizacji zależy od zdolności komunikacji. Żyjemy w czasach
rewolucji technologicznej i kulturowej. Młodzież widzi w technologii narzędzie wyzwolenia i siły.
Powinniśmy być dla nich przewodnikami w tym świecie.  
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Na ile jestem biegły w rozumieniu języka współczesnej młodzieży?
Czy potrafię słuchać i rozumieć współbraci i ludzi, których spotykam?
Pomódl się za wstawiennictwem św. Piotra Apostoła o dar języków dla naszych misjonarzy.
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