
 

 

 
 
 
 
 

Prot. N. 4364/17 
 
Către Excelenţele Ordinarii 

Cetatea Vaticanului, 3 decembrie 2017 
Sfântul Francisc Xaveriu 

 
Iubiţi fraţi întru episcopat, 
 

Preluând invitaţia adresată mie de Sfântul Părinte în scrisoarea din 22 
octombrie 2017, doresc să împărtăşesc cu voi şi cu Bisericile încredinţate vouă 
câteva reflecţii şi propuneri cu privire la celebrarea Lunii Misionare Extraordinare 
Octombrie 2019. 

În inima acestei iniţiative, care implică Biserica universală, va fi 
rugăciunea, mărturia şi reflecţia despre centralitatea lui missio ad gentes ca stare 
permanentă de trimitere pentru prima evanghelizare (Mt 28,19). Angajarea pentru 
convertirea personală şi comunitară la Isus Cristos răstignit, înviat şi viu în 
Biserica sa, va reînnoi ardoarea şi pasiunea pentru a mărturisi, cu vestirea şi cu 
existenţa creştină, Evanghelia vieţii şi bucuriei pascale (Lc 24,46-49). Misiunea 
Bisericii în contexte umane, religioase şi culturale încă neimpregnate de 
Evanghelie implică faptul ca transmiterea credinţei să poată genera stiluri de viaţă 
personale, culturi şi modalităţi de convieţuire socială, făurite de bucuria 
evanghelică şi de valorile creştine. Credinţa creştină se exprimă ca misiune 
autentică atunci când este total angajată pentru mântuirea lumii. Mărturia carităţii, 
angajarea pentru pace şi dreptate, dialogul intercultural cu tradiţiile religioase 
respectând integral viaţa umană şi demnitatea sa, în special a celor mai săraci, 
structurează misiunea Bisericii în jurul vestirii Paştelui lui Isus Cristos. 

Missio ad gentes, indicată în Evangelii gaudium ca paradigmă a acţiunii 
pastorale ordinare a întregii Biserici (EG 15), reprezintă ceea ce papa Francisc ne 
cere să punem în centrul comemorării celor 100 de ani ai Scrisorii apostolice 
Maximum illud a predecesorului său papa Benedict al XV-lea (30 noiembrie 1919). 
Este vorba de „a pune misiunea lui Isus în inima Bisericii însăşi, transformând-o 
în criteriu pentru a măsura eficacitatea structurilor, rezultatele muncii, rodnicia 
slujitorilor săi şi bucuria pe care ei sunt capabili să o provoace. Pentru că fără 
bucurie nu este atras nimeni”1. 

Sfântul Părinte a indicat patru dimensiuni2 ca modalitate pentru a ne pregăti 
şi pentru a trăi Luna Misionară Extraordinară Octombrie 2019, pentru ca să se 
poată depăşi separări şi contrapoziţii între pastoraţia ordinară şi misiune, între 

                                            
1 PAPA FRANCISC, Întâlnirea cu Comitetul Director al CELAM, Nunţiatura apostolică din Bogotá, joi 7 
septembrie 2017. 
2  PAPA FRANCISC, Discurs adresat directorilor naţionali ai Operelor Misionare Pontificale, reuniţi în 
Adunare Generală, Cetatea Vaticanului, sâmbătă 3 iunie 2017. 



 

 

provocări pentru evanghelizare în context în vechime creştine astăzi indiferente şi 
secularizate şi missio ad gentes unde culturi şi religii se afirmă încă străine de 
Evanghelie (EG 14). Aceste dimensiuni sunt: 

1. Întâlnirea personală cu Isus Cristos viu în Biserica sa: Euharistia, Cuvântul 
lui Dumnezeu, rugăciunea personală şi comunitară. 

2. Mărturia: sfinţii, martirii misiunii şi mărturisitorii credinţei, care sunt 
expresie a Bisericilor răspândite în lumea întreagă. 

3. Formarea: biblică, catehetică, spirituală şi teologică referitoare la missio ad 
gentes. 

4. Caritatea misionară: ca sprijin material pentru munca imensă de 
evanghelizare, de missio ad gentes şi de formare creştină a Bisericilor mai 
nevoiaşe. 
Sugerez ca fiecare Biserică particulară şi fiecare Conferinţă Episcopală să 

poată determina, în formele mai adecvate şi corespunzătoare propriilor creştini, 
cum să trăiască şi să se lase plăsmuiţi de aceste dimensiuni pentru o reînnoită 
convertire la misiunea lui Isus. În afară de asta, vă cer să comunicaţi şi să-i faceţi 
părtaşi de această iniţiativă misionară a Sfântului Părinte pe membrii Institutelor 
de viaţă consacrată şi Societăţilor de viaţă apostolică, precum şi ai asociaţiilor şi 
mişcărilor ecleziale prezente în comunităţile voastre diecezane. 

În acest timp de pregătire îndepărtată, propun ca fiecare din Bisericile 
voastre particulare să se angajeze într-o acţiune de rugăciune şi de reflecţie 
implicând comunităţile contemplative monastice şi de claustrare. În mijlocul lumii, 
aceşti fraţi şi surori ai noştri, graţie radicalităţii baptismale a vocaţiei lor 
contemplative, sunt semn eficace al apartenenţei filiale a fiecărui om la Dumnezeu. 
Trăiesc în cotidianitatea ordinară a mănăstirilor şi comunităţilor lor esenţialul 
creştin care reprezintă inima misiunii, a oricărei vestiri şi mărturii evanghelice. La 
ei trebuie să facem referinţă pentru ca totul, umanitate şi lume, să poată fi 
transfigurate în misiunea lui Cristos şi a Bisericii sale, spre gloria lui Dumnezeu 
Tatăl. Sunt sigur că fiecare Biserică particulară va găsi modurile şi timpurile, 
adecvate contextual, pentru a implica monahi şi cei din claustrare în această 
iniţiativă a Lunii Misionare Extraordinare Octombrie 2019. 

Operele Misionare Pontificale (OMP) împreună cu această Congregaţie 
pentru Evanghelizarea Popoarelor sunt implicate direct în munca de pregătire şi de 
implementare a Lunii Misionare Extraordinare. Directorii naţionali şi diecezani ai 
OMP, prezenţi şi activi în Bisericile voastre particulare, sunt chemaţi să lucreze 
împreună cu voi pentru ca această iniţiativă propusă de Sfântul Părinte să poată 
folosi la reînnoirea pasiunii pentru Evangheliei, a zelului şi ardorii misionare a 
Bisericilor noastre. Mi s-a părut oportun să cer Secretariatului Internaţional al 
Uniunii Misionare Pontificale (UMP) să coordoneze activităţile de pregătire, 
formare şi desfăşurare a Lunii Misionare Extraordinare. În afară de asta, în 
colaborarea cu Universitatea noastră Pontificală Urbaniana ne gândim la momente 
de reflecţie şi formare teologico-misionologică la nivel internaţional şi continental. 

În continuare, se vor oferi câteva sugestii şi indicaţii cu texte şi reflecţii 
care, rod al unei ample consultări a creştinilor din întreaga lume, vor folosi ca 
inspiraţie, stimulent şi sugestie pentru creativitatea Bisericilor particulare. La 
timpul potrivit, se vor da informaţii şi cu privire la momentele celebrative prezidate 



 

 

de Sfântul Părinte, propuse ca evenimente ale Bisericii universale care vor implica 
direct Biserica ce trăieşte în Roma. 

În ultimul rând, vă cer să indicaţi figuri de martori ai misiunii, fii şi fiice 
din Bisericile voastre, care s-au remarcat prin mărturia lor creştină şi se bucură de 
faimă de sfinţenie în comunităţile voastre creştine. Ar fi oportun de trimis câteva 
note biografice ale lor. V-aş fi recunoscător şi dacă puteţi indica vreun membru al 
Bisericilor voastre care să poată ajuta în elaborarea de texte de meditaţie spirituală 
misionară pornind de la Sfânta Scriptură. Cu respect, vă rog să trimiteţi aceste 
indicaţii şi alte sugestii şi propuneri la Secretariatul Internaţional al UMP 
(october2019@ppoomm.va). 

Ataşez copia Scrisorii Sfântului Părinte trimise mie la data de 22 octombrie 
2017 şi textul discursului său adresat directorilor naţionali ai Operelor Misionare 
Pontificale din 3 iunie 2017. 

În acest timp de Advent, încredinţăm această pregătire a noastră Sfintei 
Fecioare Maria, Regina apostolilor, sfinţilor Francisc Xaveriu şi Tereza a 
Pruncului Isus, fericitului Paolo Manna. Dorind roade îmbelşugate de convertire 
la Cristos în favoarea operei misionare a Bisericii, vă salut cordial. 

 

 
Cardinal Fernando Filoni 

Prefect 


