Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka
na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Październik 2019

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Z hojnym wsparciem i w ścisłej współpracy.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Kościół Chrystusa z misją w świecie

„Ogłaszam w październiku 2019
roku Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, aby bardziej rozbudzić świadomość missio ad gentes i podjąć z
nową energią przemianę misyjną
życia i duszpasterstwa.
Niech Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie intensywnym i owocnym
wydarzeniem łaski, aby promować
inicjatywy oraz nasilić w szczególności modlitwę – duszę wszelkiej
misji.”

Nadzwyczajny miesiąc misyjny
w celu zjednoczenia sił na rzecz misji
Niezwykły miesiąc misji światowej w październiku 2019 r. to wyjątkowa
okazja do zjednoczenia naszych sił na rzecz misji tutaj i gdzie indziej. Mam
szczerą nadzieję, że w tym miesiącu wszyscy ochrzczeni poczują się wysłani na
misję i zachęceni do pełnego wykorzystania swojego chrztu. by żyć! Zachęcam
wszystkich do przedstawienia pomysłów misyjnych swojemu pastorowi, zespołowi duszpasterskiemu, diecezji lub wikariatowi.
Poniżej znajdziesz adres e-mail, na który możesz przesłać swoje pomysły.
i wysłać nam swoje projekty.
Niech cię Bóg błogosławi!

Biskup Jean-Marie Lovey
Delegat Konferencji Biskupów Szwajcarskich
na nadzwyczajny miesiąc misyjny

Wskazówki i materiały
W celu promowania kreatywności misyjnej i zachęcania zespołów do
zaangażowania się w Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, różne wskazówki i
materiały są dostępne na stronie internetowej. Istniejące działania mogą
być podkreślone pod hasłem „Ochrzczeni i posłani”, nowe pomysły mogą
być tworzone przez misyjne ośrodki innowacji. W francuskojęzycznej części Szwajcarii, będą one organizowane przez różne wikariaty i będą miały
miejsce od października 2019 roku. W niemieckojęzycznej części Szwajcarii
będą one organizowane na różnych poziomach (diecezjalnym, duszpasterskim, młodzieżowym itp.), w zależności od potrzeb. Jeśli jesteś zainteresowany działaniem centrum innowacji, poinformuj o tym zespół koordynacyjny, wikariat lub diecezję.
Więcej informacji: www.getauftundgesandt.ch lub www.baptisesetenvoyes.ch
Skontaktuj się z nami: Oktober2019@getauftundgesandt.ch

Trzy uroczystości nadające rytm
Nadzwyczajnemu Miesiącowi Misyjnemu
1 października: Msza na rozpoczęcie Miesiąca Misyjnego

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny rozpoczyna się uroczystym otwarciem 1 października 2019 roku w Baptysterium w Riva San Vitale,
najstarszym chrześcijańskim budynku w Szwajcarii.

20 października: Niedziela Misji światowej

Każda parafia obchodzi niedzielę misji światowej w przedostatnią
niedzielę października. Światowy wymiar misji jest tutaj na pierwszym planie. Koncentrujemy się na byciu Kościołem światowym i
doświadczaniu siebie jako części Kościoła światowego.

31 października: Rozesłanie misyjne

Pod koniec miesiąca odbywa się uroczystość o charakterze posłania, ponieważ Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny jest początkiem
działalności misyjnej przez wspartych ochrzczonych.

Cztery wymiary października,
w celu pobudzenia zapału misyjnego:
Pogłębienie osobistej relacji z Jezusem Chrystusem
Czerpanie ze świadectw świętych, męczennikach i misjonarzy
Praca edukacyjna w oparciu o motto „Ochrzczeni i posłani: Kościół
Chrystusa z misją w świecie”
Solidarność misyjna we wspieraniu Kościołów będących w największej potrzebie

Ewangelia wg św. Marka 16,15

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”

