Całe serce dla misji
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„Papieskie Dzieła misyjne są po to, aby umisyjniać wiernych
w kościele. Raz w roku zbierają pieniądze w niedzielę misyjną,
a resztę czasu poświęcają na animację i budzenie ducha misyjnego”
– powiedział podczas zebrania stowarzyszenia misjologów Polskich
abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki.
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ŻYWY RÓŻANIEC
Praca sekretariatu Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary skupiona jest na formacji
misyjnej wszystkich wspólnot
w Kościele. Stąd między innymi
wynika inicjatywa przypomnienia członkom Żywego Różańca
o odpowiedzialności misyjnej.
Zarówno zamysł założycielki
Dzieła Rozkrzewiania Wiary
Pauliny Jaricot, jak i Statut Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”
obligują wszystkich członków
do duchowego i materialnego
wspierania misji ad gentes.

Formacja misyjna w tej grupie
dokonuje się wielopłaszczyznowo. Popularnym narzędziem
formacji jest prowadzenie rekolekcji dla zelatorów, organizowanie dni skupienia w diecezji, pielgrzymek, jak również
propagowanie prasy misyjnej
i różańcowej.
FORMACJA PRZEZ SŁUŻBĘ
Dla młodych ludzi opracowaliśmy program formacji poprzez
służbę – Młodzieżowy Wolontariat Misyjny PDRW. W trakcie
trzech lat spotkań, uczenia się

FormacJa Dla mISJI

wykładów, warsztatów, pracy
w grupach, a także podczas spotkań liturgiczno-modlitewnych.
Absolwenci SAM stają się animatorami misyjnymi w swoich
środowiskach, utrzymując kontakt z PDRW.
Nie brak też możliwości ożywiania środowiska akademickiego, które ze swej natury otwarte
jest na wiedzę o świecie i człowieku. PDRW jest współorganizatorem sympozjów i konferencji, przyczyniając się do rozwoju
myśli misjologicznej, bo jak św.
Augustyn z Hippony mawiał –
żeby pokochać, najpierw trzeba
poznać.

SZKOŁA ANIMATORÓW
MISYJNYCH
SAM (Szkoła Animatorów Misyjnych) to nasza dwustopniowa
„akademia misyjna”. Realizowana jest podczas pięciu pracowicie spędzonych dni w Centrum
Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie nasiąka się duchem
misji i czerpie z doświadczenia
misjonarzy. Do uczestnictwa są
zaproszeni klerycy, osoby życia
konsekrowanego, a także kapłani i osoby świeckie. Przekazuje
się im myśl misyjną podczas
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współpracy, modlitwy i akcyjności każdy ma szansę wzrastać duchowo, osobowościowo
i misyjnie. Chodzi o wypracowanie w człowieku tego często
pomijanego elementu powołania – odpowiedzialności za cały
Kościół powszechny, ten bliski
i ten daleki.
Formacja wolontariacka uczy
też odpowiadać na dary Ducha Świętego, które kandydat
otrzymuje w sakramencie bierzmowania. Poprzez poznanie
potrzeb wspólnot misyjnych,
każdy – a szczególnie młody
człowiek – otwiera się na pokochanie wspólnoty.

REKOLEKCJE
Pracownicy PDRW prowadzą
także rekolekcje parafialne –
oczywiście w duchu misyjnym.
Kilka dni spędzonych na nabożeństwach, słuchając wspólnie
słowa Bożego, pomaga uświadomić sobie, że świat zaangażowania misyjnego jest realną
potrzebą i powinnością każdego ochrzczonego. Parafianie
uczestniczący w rekolekcjach
mają szansę budować relacje
z Papieskim Dziełem Rozkrzewiania Wiary. Duch Święty
naprawdę działa. Po jakimś
czasie docierają do sekretariatu informacje, że rekolekcje,
spotkanie w szkole czy wspólne

pielgrzymowanie na Jasną Górę
zachęciło kogoś do współpracy
misyjnej.
W OAZIE, NA PIELGRZYMCE,
W SZPITALU
Coraz większą popularnością
cieszą się misyjne dni w czasie
rekolekcji oazowych oraz misyjny dzień na szlaku pielgrzymkowym na Jasną Górę.
Udało się odnaleźć wiele
wspólnych celów z duszpasterstwem chorych i cierpiących,
dając podwaliny pod rozwój Misyjnego Apostolstwa Chorych.
Pomaga w tym stały kontakt
z kapelanami szpitali, jak również z nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej.
RZUCAMY ZIARENKO
Pewnym motorem napędzającym funkcjonowanie PDRW na
cały rok jest Światowy Dzień
Misyjny. Szczególnie orędzie
misyjne papieża oraz materiały
formacyjno-liturgiczne pomagają głęboko przeżyć ten dzień,
a po nim cały Tydzień Misyjny.
Można postawić pytanie,
ile da się zrobić przez tydzień
dla misji? Dużo. Rzucane jest
wtedy to ewangeliczne ziarenko gorczycy, taki ewangeliczny zaczyn chlebowy, od czego
wszystko dobre – misyjne – się
zaczyna. Tydzień Misyjny łączy
w sobie wszystkie wymiary naszej służby misjom. Animuje się
modlitwę za misje, kwestuje na
Fundusz Solidarności Misyjnej,
uruchamiane są ścieżki promocji medialnej.
W tych aktywnościach oczywiście nie można zagubić słów
Pana Jezusa, „Beze Mnie nic nie
możecie uczynić” (J 15, 5), bo
On sam jest Misją.
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