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Rzym, 26 lipca 2012.

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Misjonarzy Świętej Rodziny!
My, Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny, przygotowujemy się do XIII Kapituły
Generalnej, zebrania, które przeżywamy co sześć lat. Kapituła Generalna ma za cel ocenić
i przeanalizować nasze życie, nasz apostolat i podjąć decyzje, służące jako odpowiedź na
wezwania, które w tym czasie kieruje do nas Bóg. Zapraszamy Was, którzy jesteście blisko
naszych współbraci, naszych Wspólnot i naszych apostolatów i którzy w pewien sposób
uczestniczycie w naszej misji, abyście wnieśli Wasz wkład w ten proces oceniania
i programowania. Poza udziałem modlitewnym zapraszamy Was, abyście pomogli nam
w ocenie naszych apostolatów.
“Misjonarz” to jest nasze pierwsze imię, a „Święta Rodzina” to nasze nazwisko. Imię łączy
nas istotowo z sercem, myślą i zadaniem misjonarza w Kościele. Nazwisko ustala
fundamentalną relację ze Świętą Rodziną z Nazaretu. O. Berthier dał naszemu
Zgromadzeniu nazwę ‘Święta Rodzina’ i chciał, byśmy wzięli Ją sobie za wzór. A nasze
oficjalne Dokumenty mówią, że Święta Rodzina winna wycisnąć znamię na naszej
duchowości.
W Świętej Rodzinie:
‐
‐
‐

wzrastał Jezus Chrystus, Misjonarz Ojca, posłany, aby szerzyć światło Ewangelii;
manifestuje się oddanie Boga ludziom;
odpowiedź człowieka na Boży dar osiąga swój maksymalny wyraz.

Wierzymy, że przez swe wspólnotowe słuchanie Woli Bożej i rozdawanie swych darów,
Święta Rodzina określa nasze życie i nasze misyjne działanie. Jej jedność z Bogiem jest dla
nas apelem o jedność braterską, o ludzkie otwarcie i gościnność, a jednocześnie stanowi
również mandat do tego, by prowadzić wszystkich ludzi do jednej rodziny Ojca.
Nasz apostolski cel określany jest jako:
a) realizacja misyjnego posłannictwa Kościoła lub jako bycie apostołami pośród tych
wszystkich, którzy są daleko;
b) stawanie się obecnymi tam, gdzie Kościół jeszcze nie istnieje lub nie jest już witalny;
c) dawanie pierwszeństwa tym miejscom, gdzie są większe potrzeby;
d) bycie dyspozycyjnymi dla misji Kościoła uniwersalnego, respektując jednocześnie
zadania pasterskie Kościoła lokalnego.
Dla wypełnienia tego głównego misyjnego celu mamy kilka priorytetowych apostolatów:
a) misje ad gentes; b) apostolat powołań; c) duszpasterstwo rodzin. Podejmujemy również
obowiązki w duszpasterstwie parafialnym lub specjalistycznym, jeśli są zgodne z naszym
misyjnym mandatem i naszym celem formowania misyjnych wspólnot kościelnych
i umacniania misji świeckich w świecie i w Kościele.
Dziękujemy Wam za odpowiedzi na następujące pytania:
1. Patrząc na nasz sposób życia, czy widzicie znaki tej duchowości inspirującej się
na Świętej Rodzinie? Jeśli tak, to jakie?
2. Patrząc na naszą działalność apostolską, czy widzicie znaki wyżej
wymienionego zaangażowania misyjnego? Jeśli tak, to jakie?
3. Jak myślicie: co powinniśmy poprawić lub zmienić, aby lepiej służyć ludowi
Bożemu i realizować nasze cele?

