
JESTEŚMY MISJĄ

"My jesteśmy Misją" - to tytuł inspirowany słowami papieża Franciszka
(Evangelii Gaudium n.273):  

"Misja w sercu ludu nie jest częścią mojego życia ani ozdobą, którą mogę zdjąć;

nie jest dodatkiem ani jeszcze jedną chwilą w życiu. Jest czymś, czego nie
mogę wykorzenić z siebie, jeśli nie chcę siebie zniszczyć. Ja jestem misją na
tym świecie, i dlatego jestem w tym świecie. Trzeba przyjąć samych siebie jako
naznaczonych ogniem przez tę misję oświecania, błogosławienia, ożywiania,

podnoszenia, uzdrawiania, wyzwalania. W tym objawia się lekarz dusz,

nauczyciel dusz, polityk dla dusz, ten, który zdecydował w głębi serca być z
innymi oraz dla innych. Jednakże, gdy ktoś z jednej strony stawia swoją
powinność, a z drugiej strony odseparowane własne życie prywatne, wtedy
wszystko staje się szare, i będzie nieustannie szukał uznania albo zajmie się
obroną własnych potrzebach. Przestanie być ludem." 

Misja jest zatem czymś zakorzenionym w moim byciu chrześcijaninem,

człowiekiem, pallotynem. Dla nas wszystkich życie samo w sobie jest misją.

Oznacza to konieczność wykonywania wszelkich posług z całego serca,

odwzajemniając otrzymaną miłość  oraz dzieląc się łaską otrzymaną od Pana.

Musimy pamiętać, jak  powiedział nasz założyciel św. Wincenty Pallotti, że
życie samego Jezusa było apostolstwem. Stanowi ono dla każdego z nas
jedyny przykład, do naśladowania którego jesteśmy powołani.  

Dlatego możemy powiedzieć o sobie samych - jako pojedyncze osoby, jak
chrześcijanie i jako pallotyni - , że "My jesteśmy Misją". Oznacza to, że nasza
misja może być najpełniej realizowana we wspólnocie oraz gdy przeżywamy  
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Chcę widzieć was
bogatych i bogatych ze
skarbami Boskości, chcę
was zobaczyć całkowicie
przemienionych w Bogu,

aby uczynić was
najbardziej użytecznym
szafarzem Ewangelii 
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jako wspólnota. Nikt nie jest wykluczony z tego powołania. "Misja
chrześcijanina na świecie jest wspaniała i skierowana do wszystkich
(…); wymaga ona wiele wspaniałomyślności a przede wszystkim
spojrzenia i serca skierowanego w górę, aby przyzywać pomocy Pana"

(papież Franciszek, Anioł Pański 3.06.2016) 

Ta strona internetowa, będąca prywatną inicjatywą zrealizowaną
dzięki pomocy licznych osób, będzie związana z osobą i pracą św.

Wincentego Pallottiego; człowieka, który starał się żyć swoją misją
osobiście oraz poprzez rozproszone po całym świecie swoje duchowe
dzieci. 

Pallotti był tak bardzo przemieniony w Jezusa, że jego życie było
doskonale zharmonizowane z misją jedynego Syna Bożego; Apostoła
Ojca Przedwiecznego. My także, poprzez modlitwę i rozważania życia
naszego świętego, możemy odważnie otworzyć nasze serca na misyjny
płomień Ducha Świętego. Przyjmując tę łaskę wspólnie, ożywiamy
naszą komunię i współpracę od środka: My Jesteśmy Misją (We Are A
Mission).    

Aby radykalnie żyć Ewangelią, wymagana jest wielka odwaga. Pozwala
ona płynąć pod prąd współczesnego społeczeństwa. Jako gotowe do
ryzyka dzieci Pallottiego, dzieląc jego mandat misyjny i apostolski, my
wszyscy możemy być zainspirowani do udzielenia odpowiedzi na
wołanie Boga skierowane do naszych serc. On zaprasza nas do wejścia
w sferę piękna, którego jeszcze nie widzimy. Mając ten przywilej
poznania świata pallotyńskiego obecnego w 56 krajach, mam
nadzieję, że uda mi się odnaleźć i dzielić z wami osobistymi
świadectwami z peryferii świata, gdzie ukryte są skarby naszego
Kościoła.  

Chciałbym wykorzystać poniższą stronę internetową jako drogę do
zachowania pamięci o naszym młodym współbracie, ks. Jean Betrand
Etoundi, Radcy Generalnym i Sekretarzu ds. Misji, który odszedł do
Pana nagle 27 kwietnia 2018 roku. W swoim krótki życiu żywił tak wiele
marzeń. I zawsze był przepełniony misyjną radością. W chwili śmierci
druga edycja jego projektu, "Wiara i Miłość" ("Faith and Charity"), była
gotowa do publikacji. Drodzy bracia, niech to będzie droga do
utrzymania duchowej więzi z Wami.  

Mam nadzieję i modlę się, aby ta skromna inicjatywa stała się kroplą w
oceanie, ożywiającą nas do przeżywania Ewangelii z radością i pasją,

którą papież Franciszek nieustannie stara się nas zarazić. Jednocześnie
niech pomoże ona nam jeszcze bardziej pokochać naszego
założyciela, św. Wincentego Pallotiego - mistyka, apostoła i proroka
komunii. My Jesteśmy Misją (We Are A Mission) jest uniwersalną
inicjatywą mającą za cel niesienie pomocy w  realizacji naszego
powołania do bycia misyjnymi uczniami Jezusa poprzez duchowość i
charyzmat Pallottiego. Obyśmy w pełni zawierzyli siebie samych Panu,

pozwalając Mu na oświetlenie naszych kroków, czyniąc wszystko w
duchu Jezusa, Apostoła Ojca; nieskończonego w swej miłości i
miłosierdziu. 

We Are A Mission:  Zawsze do przodu z Bogiem! 

www.WeAreAMission.org

papież Franciszek,
Chrześcijanin nie może myśleć o swojej
misji na ziemi, nie pojmując jej jako
drogi świętości, ponieważ „wolą Bożą

jest wasze uświęcenie” 
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