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POPIERAĆ POWOŁANIA MISYJNE
SŁOWO BOŻE

Dz 15,25
1 Kor 16,10
2 Kor 8,23

Postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem.
Jeśliby zaś przybył Tymoteusz, baczcie, by nie obawiając się niczego, mógł wśród was przebywać, albowiem podobnie jak ja trudzi się dla Pańskiego dzieła.
Tytus jest moim towarzyszem i trudzi się ze mną dla was; a bracia nasi – to wysłańcy Kościołów,
chwała Chrystusa.

MAXIMUM ILLUD

«To Wy macie dokonać tego, co w pierwszym rzędzie tak bardzo godne jest Waszego umiłowania
wiary świętej, usilnie wspierając i pielęgnując zarówno wśród kleru jak i w seminariach diecezjalnych zalążki ducha apostolskiego, które mogą się u niejednego ujawnić. I niech Was nie zwodzą
pozory ani nie powoduje Wami żaden wzgląd ludzki».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«Diecezje, które odczuwają brak [kapłanów], nie powinny zamykać się na błagalny głos wołający o pomoc dla dalekich misji. […] Jeżeli bowiem diecezja wspomaga inną biedną, to nie może się
zdarzyć, by stała się przez to biedniejsza. Pan Bóg bowiem nie da się prześcignąć w hojności» (FD
– Pius XII).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«Wielu młodych znalazło w wolontariacie misyjnym formę służenia „maluczkim”, promując ludzką godność i świadcząc o radości kochania i bycia chrześcijanami. [...] Te zasługujące na pochwałę
formy czasowej posługi misyjnej są owocnym początkiem i, przy rozeznawaniu powołania, mogą
wam pomóc w podjęciu decyzji o całkowitym darze samych siebie jako misjonarze» (Światowy
Dzień Misyjny 2018).

MYŚL SALEZJAŃSKA

Jesteśmy przeświadczeni, że wśród młodzieży wielu jest ubogaconych darami duchowymi i ma
w sobie zaczątki powołania apostolskiego. Pomagamy im w odkrywaniu, przyjęciu i dojrzewaniu
powołania jako laika, konsekrowanego i kapłana dla dobra całego Kościoła i Rodziny Salezjańskiej.
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PRZEMYŚLEĆ / PODZIELIĆ SIĘ / PRAKTYKOWAĆ
•

•
•
•

Co możemy zrobić, wspólnota i ja, aby sprowokować młodych do rozważenia możliwości powołania zakonnego i/lub kapłańskiego?
Porozmawiaj dzisiaj z młodą osobą, kierując rozmowę na możliwość wyboru przez nią drogi
powołania zakonnego/kapłańskiego.
Jakie świadectwo codziennego życia możemy dać my, jako osoby i wspólnota, by zainteresować młodych życiem kapłańskim i zakonnym?
Pomódl się za wstawiennictwem bł. Tytusa Zemana, misjonarza powołań, aby wielu młodych
odpowiedziało na wezwanie do poświęcenia swojego życia Chrystusowi w kapłaństwie i życiu zakonnym.
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