
PRZEWODNIK na NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY 2019

Papież Franciszek zaprosił do przeżywania października 2019 roku jako Nadzwyczajnego Miesiąca Mi-
syjnego z okazji 100. rocznicy Listu Apostolskiego Maximum Illud Papieża Benedykta XV, napisanego 
w 1919 roku.
Niniejsza broszura jest zachętą do głębszej refleksji nad kluczowymi elementami Maximum Illud.
Mogą z niej korzystać pojedyncze osoby; mamy jednak nadzieję, że stanie się narzędziem do animacji 
grup. Może być wykorzystana z pożytkiem we wspólnocie salezjańskiej, w domach formacyjnych, w gru-
pach, stowarzyszeniach i ruchach kościelnych, w oratoriach, ośrodkach wychowawczych i młodzieżo-
wych, internatach, szkołach i parafiach. We wspólnotach mogłaby czasem zastąpić medytację poranną 
czy czytanie duchowe wieczorem.
Do Was należy wybór, czy chcecie z niej korzystać każdego dnia w październiku, czy tylko w wybrane dni.
Broszura zawiera cytaty z dokumentu papieskiego. Można z niej korzystać według podanej lub w do-
wolnej kolejności, która najlepiej odpowiada wspólnocie czy też pasuje do kontekstu poszczególnych 
dni miesiąca.
Każdego dnia proponujemy cytat z Maximum Illud, biblijną podstawę tej myśli, refleksję jednego z póź-
niejszych papieży, myśl papieża Franciszka i myśl salezjańską. Nie uważamy, że te właśnie myśli najle-
piej pasują do fragmentu z Maximum Illud, lub są bardziej postępowe od nich. Można by wybrać i zapro-
ponować lepsze.
Zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi treściami, do osobistej refleksji na ich temat i dzielenia 
się swoimi przemyśleniami w grupie. Można pomyśleć o podobieństwach i różnicach odnośnie idei za-
wartych w wybranych cytatach, o ewolucji myśli, o duchowych i praktycznych odniesieniach tych idei dla 
nas, dzisiaj.
Końcowy element danego dnia sugeruje punkty do osobistej refleksji, pomysł na dyskusję lub dzielenie 
się w grupie i propozycję konkretnych działań. Na końcu jest zachęta do modlitwy przez wstawiennictwo 
konkretnego świętego i w określonej intencji. Inspiracją może być także biografia tego świętego. Można 
korzystać i wybierać tylko te sugestie, które nam najbardziej odpowiadają. Można również podejmować 
własne działania/inicjatywy.

Dobrze jest pamiętać o ważnych kwestiach dotyczących Listu Apostolskiego Maximum Illud: 
1. List ten jest napisany bezpośrednio po tragicznym okresie pierwszej wojny światowej.
2. Chociaż mocarstwa kolonialne nadal wierzyły w niezdefiniowaną kontynuację swoich wpływów im-

perialnych, a dekolonizacja miała miejsce głównie dopiero po drugiej wojnie światowej, papież Bene-
dykt XV lepiej rozumiał globalną rzeczywistość. Przewidział koniec kolonializmu. Przeczuwał niebez-
pieczeństwa grożące misjonarzom, którzy pozostali przywiązani do swoich krajów pochodzenia lub 
byli w zbyt bliskich relacjach z administratorami kolonialnymi. Wielokrotnie zachęcał ich do inkultura-
cji, szacunku dla miejscowej ludności, ich zwyczajów i sposobu życia, do nauki ich języka, do identyfi-
kowania się z ludźmi, których ewangelizują i dystansowania się od lokalnych administratorów.

3. Pomimo bardzo trudnych czasów wojny i jej następstw, papież Benedykt XV patrzy pozytywnie na 
możliwości, jakie oferuje istniejąca sytuacja; podobnie jak papież Franciszek, mówi o „trzeciej wojnie 
światowej w kawałkach”, a jednocześnie o możliwościach dostępnych dla ludzkości dzisiaj.

4. Dobrze jest pamiętać i podkreślić kolejny raz, że List Maximum Illud został napisany sto lat temu. Nie 
może nas szokować użycie niektórych słów, które dzisiaj byłyby uznane za nieodpowiednie.


