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34 NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY

MISJONARZE POŚRÓD KLERU DIECEZJALNEGO

SŁOWO BOŻE
1 Kor 1,10 A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by 

nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.
Dz 16,5 Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę.
Dz 2,44 Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne.

MAXIMUM ILLUD
«Pragniemy, aby we wszystkich diecezjach świata zakładano Związek Misyjny Duchowieństwa».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM
«My zaś, którzy […] oglądaliśmy pomyślny rozwój tego związku, gorąco pragniemy, aby rozrastał 
się on coraz bardziej i pobudzał wzrastającą z dnia na dzień w gorliwość wolę kapłanów oraz powie-
rzonego im ludu do wspomagania dzieł misyjnych. Związek ten jest poniekąd źródłem, z którego 
spływają ożywcze wody jak gdyby na rozkwitające pola, na pozostałe tego rodzaju instytuty pa-
pieskie» (EP – Pius XII).

PAPIEŻ FRANCISZEK
«Marzę o wyborze misyjnym, zdolnym przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, 
język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednim kanałem bardziej do ewangelizowania 
dzisiejszego świata niż do zachowania stanu rzeczy» (EG 27).

MYŚL SALEZJAŃSKA
Czujemy się żywą cząstką Kościoła i rozwijamy w sobie i naszych wspólnotach odnowioną świa-
domość Kościoła. Wyrażamy ją w synowskiej wierności wobec Następcy Piotra i jego magisterium, 
w gotowości życia w zjednoczeniu i współpracy z biskupami, klerem diecezjalnym, zakonnikami i la-
ikatem. 
Konst. 13

PRZEMYŚLEĆ / PODZIELIĆ SIĘ / PRAKTYKOWAĆ 
• Co możemy zrobić, aby zachęcić młodych do pójścia drogą powołania?
• Czy jest jakiś sposób, aby zachęcić duchowieństwo diecezjalne do podjęcia powołania misyjne-

go?
• Pomyśl, jak możesz umocnić i wesprzeć kleryków, którzy studiują w seminariach.
• Pomódl się za wstawiennictwem św. Moniki z Hippony, aby matki katolickich rodzin mogły, po-

przez przykład i modlitwę, zainspirować swoje dzieci do oddania się Bogu w życiu zakonnym/
kapłańskim.
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