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Tego jeszcze

nie było!

Aby dowartościować misyjną naturę Kościoła wraz ze wszystkimi
jej konsekwencjami na płaszczyźnie duszpasterskiej oraz
struktur kościelnych papież Franciszek ogłosił październik 2019 r.
Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.
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przy opowiadaniu się po stro
nie spraw Bożych. On daje od
wagę do podejmowania całko
wicie nowych wyzwań. Dopiero
olśnieni światłem i wzmocnieni
darami Ducha Świętego, staje
my się zdolni do świadomego
wyznawania wiary w Jezusa
Chrystusa oraz w Kościół, który
jest „jeden, święty, powszech
ny i apostolski” oraz misyjny

Projekt R. Szubierajski

WYRWANI Z LETARGU
Papież Franciszek nie przestaje
zaskakiwać nowymi inicjatywa
mi ewangelizacyjnymi. „Tego
jeszcze nie było!” – pomyślało
wielu, przyglądając się propo
zycji papieża. Być może jest to
szansa na wyrwanie się z letar
gu czy też na przezwyciężenie
oschłości w przeżywaniu swojej
tożsamości chrześcijańskiej.

Symboliczna wydaje się data
ogłoszenia tego wydarzenia,
jednoznacznie przypominająca,
że to Duch Święty kieruje Ko
ściołem i jest głównym sprawcą
dzieła misyjnego. On inspiruje
do nawrócenia, do wyzbycia się
wszystkiego, co ogranicza nas
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ze swej natury. Wydaje się, że
ten ostatni przymiot nie dotarł
jeszcze w pełni do świadomości
wielu.
Większość chrześcijan zna
cytat: „Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu!” (Mk 16, 15). Ale

czy rozumiemy powyższe słowa
jako „nieustanne wezwanie Je
zusa”, jak pisze Franciszek w li
ście apostolskim ogłaszającym
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny?
Papież formułuje to klarownie:
„Posłuszeństwo temu polece
niu Pana nie jest dla Kościoła
opcją: jest jego «niezbędnym
zadaniem»”. Franciszek ukazu
je w ten sposób swoją wielką
troskę o pełne dowartościo
wanie misyjnej natury Kościo
ła wraz ze wszystkimi jej kon
sekwencjami na płaszczyźnie
duszpasterskiej oraz struktur
kościelnych.
DYNAMICZNI I RADOŚNI
Symptomatyczne słowa Fran
ciszka: „to, co chciałem wyra
zić, wydaje mi się (...) niemoż
liwe do odłożenia na później...”,
świadczą o głębokim zaniepo
kojeniu papieża stopniem świa
domości misyjnej wiernych,
w tym osób piastujących różne
funkcje kościelne. Franciszek
formułuje jednak jednoznaczny
apel, wyrażając ufność, że wszy
scy „znajdą sposób na podjęcie
odpowiednich kroków, aby po
dążać drogą duszpasterskiego
i misyjnego nawrócenia...”, po
wołując się na św. Jana Pawła II,
który pisał, że „Misja Chrystusa
Odkupiciela, powierzona Ko
ściołowi, nie została jeszcze
bynajmniej wypełniona do koń

Ochrzczeni i posłani – spotkanie z Jezusem

ca”. Dlatego należałoby dołożyć
wszelkich starań, aby misja gło
szenia Ewangelii wszelkiemu
stworzeniu była również współ
cześnie realizowana z należytą
dynamiką, radością i zapałem.

SOLIDNiE PRZYGOTOWANI
Podejmowane inicjatywy oraz
przebudzenie misyjne dusz
pasterzy i osób świeckich po
winno zaowocować przekształ
ceniem funkcjonujących już
wspólnot „w rzeczywistości
misyjne i ewangelizacyjne”.
W tym celu papież proponuje
konkretne środki. Oprócz wzra
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NA NOWO ZACHWYCENI
WIARĄ
Aby było to możliwe, należy po
nownie zachwycić wiarą i za
chęcić jak największą liczbę
wiernych do kreatywnego
angażowania się w misję Ko
ścioła. Temu właśnie celowi
ma służyć Nadzwyczajny
Miesiąc Misyjny. Nie chodzi
bowiem jedynie o okazjo
nalne wspomnienie czy też
przypomnienie o misyjnej
naturze Kościoła podczas
Tygodnia Misyjnego, cze
go tradycyjnie głównym
aspektem jest modlitwa
oraz zbiórka funduszy.
Nadzwyczajny Miesiąc Mi
syjny jest postrzegany przez
papieża Franciszka jako oka
zja do ponownego rozbudze
nia świadomości misyjnej, aby
zdynamizować i ukierunkować
misyjnie wszystkie wymiary
i struktury kościelne. Nie chodzi
zatem jedynie o przypomnienie
pewnych znanych prawd, ale
o wzbudzenie nowego entuzja
zmu głoszenia Ewangelii i o da
wanie w swoim środowisku wia
rygodnego świadectwa.

czynienie dzieł miłosierdzia
i podejmowanie konkretnych
form współpracy. Takie wielo
aspektowe podejście, w opinii
papieża Franciszka, ma służyć
temu, aby „rozbudzić entuzjazm
misyjny i aby nigdy nas z niego
nie okradziono”.
Nadzwyczajny Miesiąc Misyj
ny należałoby zatem rozpatry
wać jako „owocne wydarzenie
łaski”, czyli jako wydarzenie
dogłębnie religijne i duchowe,
a nie w kategoriach administra
cyjnych lub przedmiotowych.
Chodzi bowiem o dar wiary,
czyli o dzielenie się nim z ludź
mi niewierzącymi, który jesz
cze nigdy nie słyszeli o Jezusie
Chrystusie albo którzy stracili
wiarę i cierpią na religijną obo
jętność.

stania w wierze poprzez przy
lgnięcie do Boskiego Mistrza
i przyswajania sobie Jego stylu
życia i przepowiadania (modli
twa osobista i wspólnotowa,
rozważnie słowa, uczestnictwo
w Eucharystii), podkreśla zna
czenie odpowiedniej forma
cji teologicznej, biblijnej oraz
misjologicznej. Solidna wiara
potrzebuje bowiem solidnej
wiedzy. Jeżeli zatem Tydzień
Misyjny stwarzał okazję do oka
zjonalnego raczej zetknięcia
się z tematyką misyjną, to cały
NMM daje możliwości dogłęb
nego zapoznania się i zaintere
sowania tematyką misyjności
Kościoła.
MISYJNI ENTUZJAŚCI
Franciszek podkreśla jeszcze
jeden ważny wymiar, jakim jest

IMPULS DLA KOŚCIOŁA
Znamienny jest czas obchodów
Nadzwyczajnego Miesiąca Mi
syjnego połączony ze stuleciem
listu apostolskiego Maximum
illud. Benedykt XV opubliko
wał dokument, w którym wska
zywał na pilną konieczność
uwolnienia działalności misyjnej
Kościoła od kolonializmu oraz
wszelkich form interesowności
wynikających z dążeń nacjona
listycznych i ekspansjonistycz
nych. Wydawało się wówczas,
że takie postawienie sprawy
stanie się przyczyną zapaści,
a jednak okazało się impulsem
do odczytania na nowo prze
słania misyjnego. Być może
również nowatorski pomysł
Nadzwyczajnego Miesiąca Mi
syjnego okaże się darem Ducha
Świętego dla Kościoła uwikła
nego w sprawy światowe, za
pominającego nieraz o swojej
głównej misji. 
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