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Watykan, 8 kwietnia 2018
Niedziela w Oktawie Wielkanocy

Drodzy Bracia i Siostry
Przełożone i Przełożeni Generalni
Instytuty Życia Konsekrowanego
Instytuty Życia Apostolskiego
Niech pokój Zmartwychwstałego Pana będzie naszą nadzieją!
Po moim liście z 3 grudnia 2017 r., piszę do Was ponownie w związku z inicjatywą
misyjną, którą Ojciec Święty Franciszek ogłosił całemu Kościołowi w niedzielę,
22 października 2017 r. Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, który będzie obchodzony
w październiku 2019 r., stanowi dla nas wszystkich wyjątkową okazję: obchody setnej
rocznicy Listu Apostolskiego Maximum Illud papieża Benedykta XV pomogą nam rozpalić na
nowo żarliwość i pasję wobec misji Jezusa. Ewangeliczna odnowa misji, zgodnie z prośbą
papieża Benedykta XV z 30 listopada 1919 r., okazuje się dzisiaj bardzo aktualna, jeśli
spojrzymy na kondycję świata i Kościoła.
Duchowy, pastoralny i teologiczny cel tego nadzwyczajnego miesiąca misyjnego
polega
na rozpoznaniu, przeżyciu i przekonaniu się, że misja jest i musi stawać się coraz bardziej
modelem życia i pracy całego Kościoła, a więc każdego chrześcijanina. Nawracając nasze
serca i nasze umysły uczniów misyjnych, Duch wzywa nas, byśmy wyszli ku światu, aby
głosić ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. Postawienie missio ad gentes w jej
różnych odmianach w centrum życia Kościoła, rozpoznanie misji Jezusa jako serca i
tożsamości Kościoła, pozwala nam na nowo odkryć autentyczną i pełną wyzwań relację, jaką
Bóg nawiązuje ze światem, który ukochał, stworzył i odkupił (por. J 17, Ef 1).
Ojciec Święty Franciszek podał temat na październik 2019 roku:
OCHRZCZENI I POSŁANI: KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY NA MISJI W ŚWIECIE
Modlitwa, refleksja i działanie pomogą nam przeżyć Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
w tym wymiarze. W rzeczywistości: „Poprzez Chrzest zostajemy zanurzeni w tym
niewyczerpanym źródle życia, jakim jest śmierć Jezusa, będąca największym aktem miłości
w całej historii. Dzięki tej miłości możemy żyć nowym życiem, nie we władzy zła, grzechu
i śmierci, ale w komunii z Bogiem i braćmi”1. Jesteśmy zaproszeni, by potwierdzić naszą
chrzcielną tożsamość jako osobiste spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem: On nas posyła,
byśmy byli Jego świadkami na świecie.
Misja Kościoła przedłuża w istocie misję, którą Jezus otrzymuje od Ojca w Duchu.
Głosząc Jezusa Chrystusa w Słowie i w Sakramencie, misja Kościoła odpowiada na
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pragnienie autentycznego i pełnego sensu życia, które znajduje się w sercu każdej kobiety i
każdego mężczyzny. Ofiarować ludziom tego świata chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego (por. Mt 28,19) oraz łamać z nimi chleb Eucharystii oznacza dawać życie Boga,
który nas zbawia od złego i od śmierci (por. J 6, 48-51; 10,10). W wodzie i w Duchu, krew
Chrystusa (por. 1 J 5,1-13) zbawia nas, daje nam wiarę i ofiarowuje nas światu na zbawienie.
Ubogim, nam więźniom grzechu, prawdziwie głosi się łaskę, która wyzwala i zbawia (por. Łk
4, 14-22). Nic i nikt nie jest wykluczony z miłosiernej miłości Boga, który posyła nas na
misje, aby przyciągnąć nas wszystkich do siebie.
Dziękujemy Ojcu Świętemu Franciszkowi za to, że poprzez powierzony nam temat
prowadzi nas drogą w kierunku Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, który będzie miał
miejsce w październiku 2019 r. W tej perspektywie, w duchu jedności, pozwolę sobie uczynić
Wam propozycję, by wzrastać w większej świadomości naszego posłannictwa chrzcielnego.
Oprócz sugestii skierowanych do biskupów w sprawie inicjatyw w Kościołach lokalnych,
których jesteście członkami, proponuję Wam rozpocząć proces wzajemnego słuchania,
abyśmy wszyscy mogli współpracować w tym misyjnym nawróceniu struktur kościelnych,
którego tak bardzo życzy Papież Franciszek (EG 25, 27, 30, 32 i 33). Słuchanie siebie w
Duchu nawraca nas i sprawia, że wzrastamy w jedności wychodząc od misji i wychodząc na
misje.
Bycie bardziej świadomymi daru chrztu, daru Eucharystii, daru Kościoła; bardziej
świadome utożsamianie się z konkretnym wezwaniem do życia misją ad gentes,
konsekrowanym dziewictwem i posługą kapłańską, aby służyć różnymi formami
charyzmatycznymi Chrystusowi i Jego Kościołowi, mogłyby stać się źródłem przekazywania
w Duchu doświadczeń życia chrześcijańskiego i apostolatu misyjnego, ażeby słuchać i dzielić
się. W świetle kryterium chrzcielnego danego nam przez papieża Franciszka moglibyśmy
razem rozpocząć refleksję na temat GŁOSZENIE, SAKRAMENT I ŚWIADECTWO
CHRZEŚCIJAŃSKIE W MISJI AD GENTES. Treść refleksji, owoc modlitwy i życia,
mogłaby mieć charakter teologiczno-doświadczeniowy. Chodzi o wspólne opowiedzenie
własnych doświadczeń misyjnych z silną podstawą teologiczną i duchową. Jezus Chrystus
i Kościół w Piśmie, w sakramentach, w miłości i w dialogu ze światem, jego kulturami
i religiami, stanowią serce tego, co chcielibyśmy sobie przekazać słuchając się, rozeznając
i dzieląc się. Każdy z Waszych instytutów może organizować owo wzajemne słuchanie się,
modlitwę i refleksję na własne sposoby, możliwości i potrzeby.
Jako Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów i Papieskie Dzieła Misyjne,
proponujemy, aby niektórzy wybrani członkowie Waszych wspólnot mogli sformułować te
procesy słuchania, duchowego rozeznawania i dzielenia się razem z naszymi instytucjami
formacji misyjnej, Międzynarodowym Sekretariatem Papieskiej Unii Misyjnej (PUM)
i Międzynarodowym Centrum Animacji Misyjnej (CIAM). Konkretną propozycją jest
spotkanie i refleksja członków instytutu lub różnych instytutów, zgodnie z tym co uważane
jest za najbardziej odpowiednie, w siedzibie CIAM. Owoc tego zaangażowania wiary i
rozeznania w sprawie missio ad gentes może pomóc nam wszystkim przekwalifikować
ewangelicznie misję zaczynając od tego, co Duch nam daje, abyśmy żyli jako chrześcijanie,
jako rodziny osób konsekrowanych, jako instytuty misyjne, jako kapłani w jednym Kościele
Chrystusowym. Poprosiłem sekretarza generalnego PUM i dyrektora CIAM, ks. Fabrizio
Meroni, aby był do dyspozycji w sprawie Waszych ewentualnych pozytywnych odpowiedzi
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na tę naszą propozycję (e-mail: fabrizio.meroni@ppoomm.va; PUM 06-69880228; CIAM 0669882484). Również nasi krajowi i diecezjalni dyrektorzy Papieskich Dzieł Misyjnych,
obecni w Kościołach lokalnych, mogą być odpowiednim punktem odniesienia dla
współpracy, aby wspólnie myśleć i pracować. Dzięki nim zbieramy ważne refleksje w celu
opublikowania pomocy, które prześlemy Wam w odpowiednim czasie.
Modlę się i życzę, aby to wszystko, do czego zostaliśmy powołani, aby przeżywać,
rozważać i przemadlać w związku z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, który przypadnie
w październiku 2019 r., mogło przyczynić się do autentycznego nawrócenia misyjnego do
Chrystusa. Z Maryją Królową Apostołów, zjednoczeni w Wieczerniku, przywołujemy daru
Ducha Świętego na dzień Pięćdziesiątnicy.
Serdecznie Wam dziękuję i pozdrawiam,
Kard. Fernando Filoni
Prefekt

