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Drodzy Bracia i Siostry
Przełożone i Przełożeni Generalni
Instytuty Życia Konsekrowanego
Stowarzyszenia Życia Apostolskiego
Przyjmując zaproszenie skierowane do mnie przez Ojca Świętego w piśmie z 22
października 2017r., chciałbym podzielić się z Wami i Waszymi wspólnotami refleksjami
i propozycjami dotyczącymi obchodów Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w październiku
2019 r.
W sercu tej inicjatywy, która obejmuje Kościół powszechny, będzie modlitwa,
świadectwo i refleksja nad centralnym punktem missio ad gentes jako stałym stanem posłania
do pierwszej ewangelizacji (Mt 28,19). Zaangażowanie w osobiste i wspólnotowe nawrócenie
się do Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i żywego w Jego Kościele,
odnowi żarliwość i zapał do dawania świadectwa, poprzez głoszenie i życie chrześcijańskie,
Ewangelii życia i wielkanocnej radości (Łk 24, 46-49). Misja Kościoła w kontekstach
ludzkim, religijnym i kulturowym, które nie zostały jeszcze przeniknięte Ewangelią, oznacza,
że przekazywanie wiary może formować osobisty styl życia, kulturę i sposoby społecznego
współistnienia, ukształtowane przez ewangeliczną radość i wartości chrześcijańskie. Wiara
chrześcijańska wyraża się jako autentyczna misja, gdy jest całkowicie zaangażowana
w zbawianie świata. Świadectwo miłości, zaangażowanie w pokój i sprawiedliwość, dialog
międzykulturowy z tradycjami religijnymi w pełnym poszanowaniu życia ludzkiego i jego
godności, szczególnie osób najuboższych, buduje misję Kościoła wokół głoszenia Paschy
Jezusa Chrystusa.
Misja ad gentes, wskazana w Evangelii Gaudium jako paradygmat zwyczajnych
działań duszpasterskich całego Kościoła (EG 15), jest tym, o co papież Franciszek prosi nas,
aby umieścić w centrum obchodów 100. rocznicy Listu Apostolskiego Maximum Illud,
swojego poprzednika papieża Benedykta XV (30 listopada 1919 r.). Chodzi o „umieszczenie
misji Jezusa w sercu samego Kościoła, przekształcając ją w kryterium pomiaru skuteczności
struktur, owoców pracy, płodności swoich szafarzy i radości, którą są zdolni wzbudzić.
Bowiem bez radości nie przyciąga się nikogo”1.
Ojciec Święty wskazał cztery wymiary2 jako sposoby przygotowania i przeżywania
Nadzwyczajnego Miesiącu Października 2019 roku, ażeby przezwyciężyć podziały i konflikty
między zwykłym duszpasterstwem a misją, między wyzwaniami ewangelizacyjnymi
w kontekstach starochrześcijańskich dziś obojętnych i zeświecczonych, a missio ad gentes,
gdzie kultury i religie wciąż nie znają Ewangelii (EG 14). Te wymiary to:
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1. Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem żywym w swoim Kościele: Eucharystia,
Słowo Boże, osobista i wspólnotowa modlitwa.
2. Świadectwo: świętych, męczenników misji i wyznawców wiary, którzy są
wyrazem Kościołów rozsianych po całym świecie.
3. Formacja: biblijna, katechetyczna, duchowa i teologiczna nt. missio ad gentes.
4. Miłosierdzie misyjne: jako wsparcie materialne ogromnego dzieła ewangelizacji,
misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji najbardziej potrzebujących Kościołów.
Sugeruję, aby Wasze wspólnoty, zgodnie z własnymi charyzmatami, mogły określić,
w najbardziej odpowiedniej i przystępnej formie, sposoby życia i formacji przez te wymiary
w celu głębszego nawrócenia do misji Jezusa.
W tym czasie przygotowania na odległość proponuję, aby wspólnoty kontemplacyjne
i klauzurowe poświęciły się modlitwie i refleksji, które mogą pomóc Kościołom
partykularnym, wiernym i duszpasterzom, w ich zaangażowaniu do nawrócenia i misji.
W środku świata, Wy, bracia i siostry, dzięki chrzcielnemu radykalizmowi Waszego
kontemplacyjnego powołania, jesteście skutecznym znakiem synowskiej przynależności
każdego mężczyzny i kobiety do Boga. Żyjąc w zwykłej codzienności klasztorów i wspólnot,
realizujecie istotę chrześcijaństwa, która jest sercem misji, każdego głoszenia i świadectwa
ewangelicznego. Musimy odnosić się do naszych braci zakonników i naszych sióstr
klauzurowych, ażeby wszystko, ludzkość i świat, mogły być przemienione w misji Chrystusa
i Jego Kościoła, na chwałę Boga Ojca.
Papieskie Dzieła Misyjne (PDM) wraz z Kongregacją ds. Ewangelizacji Narodów są
bezpośrednio zaangażowane w prace przygotowawcze i we wdrożenie Nadzwyczajnego
Miesiąca Misyjnego. Krajowi i diecezjalni dyrektorzy PDM, obecni i działający w Kościołach
partykularnych, są powołani do tego, aby pracować razem z Wami, ażeby ta inicjatywa
zaproponowana przez Ojca Świętego mogła służyć odnowieniu ewangelicznego żaru,
gorliwości i zapału misyjnego naszych Kościołów. Wydawało mi się stosowne zwrócenie się
do Międzynarodowego Sekretariatu Papieskiej Unii Misyjnej (PUM) w celu koordynacji
działań przygotowania, szkolenia i przebiegu Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Ponadto,
we współpracy z naszym Papieskim Uniwersytetem Urbaniana, pomyślmy o chwilach
refleksji i formacji teologiczno-misjonologicznej na poziomie międzynarodowym i
kontynentalnym.
Następnie, należałoby zaoferować pewne sugestie i wskazówki z tekstami i refleksją,
które - będąc owocem szeroko zakrojonych konsultacji chrześcijan na całym świecie –
posłużą jako inspiracja, zachęta i sugestia do kreatywności Kościołów partykularnych. W
odpowiednim czasie poinformuje się również o uroczystościach pod przewodnictwem Ojca
Świętego, proponowanych jako wydarzenia Kościoła powszechnego, które włączają
bezpośrednio Kościół w Rzymie.
Na koniec, proszę Was o wskazanie postaci świadków misji, synów i córek Waszych
Instytutów, którzy wyróżnili się swoim chrześcijańskim świadectwem i cieszą się sławą
świętości w Waszych wspólnotach i w Kościołach lokalnych, którzy pełnili wzorową służbę.
Byłoby wskazane, aby przesłać kilka not biograficznych. Byłbym Wam również wdzięczny,
gdybyście mogli wskazać niektórych z Waszych współbraci czy współsióstr, którzy mogliby
pomóc w opracowaniu tekstów misyjnej medytacji duchowej, wychodząc od Pisma Świętego.
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Proszę o przesłanie tych wskazówek oraz innych sugestii i propozycji do Międzynarodowego
Sekretariatu PUM (october2019@ppoomm.va)
Załączam kopię Listu Ojca Świętego wysłanego do mnie w dniu 22 października 2017
r. oraz tekst Jego przemówienia do Dyrektorów Narodowych Papieskich Dzieł Misyjnych
z 3 czerwca 2017 r.
W tym czasie Adwentu powierzamy nasze przygotowanie Najświętszej Maryi Pannie,
Królowej Apostołów, św. Franciszkowi Ksaweremu i św. Teresie od Dzieciątka Jezus,
bł. Pawłowi Manna. Żywiąc obfitych owoców nawrócenia do Chrystusa na rzecz pracy
misyjnej Kościoła, serdecznie Was pozdrawiam.
Kard. Fernando Filoni
Prefekt

