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MMiissssiioonn iinn tthhee CCaatthhoolliicc ppeerrssppeeccttiivvee

BBiisshhoopp BBrriiaann FFaarrrreellll
PPoonnttiiffiiccaall CCoouunncciill ffoorr pprroommoottiinngg CChhrriissttiiaann UUnniittyy

TThhee tthheemmee ooff tthhiiss CCoonnffeerreennccee,, WWiittnneessssiinngg ttoo CChhrriisstt ttooddaayy,, nnoott oonnllyy aaffffiirrmmss tthhee eevvaannggeelliiccaall ffaaiitthh tthhaatt
bbiinnddss uuss ttooggeetthheerr,, bbuutt pprreesseennttss uuss aanndd oouurr cchhuurrcchheess wwiitthh aa bbuurrnniinngg cchhaalllleennggee.. TThhee SSppiirriitt iiss ssuurreellyy
aasskkiinngg uuss wwhhaatt wwee hhaavvee ddoonnee wwiitthh tthhee ggrraaccee ooff 11991100,, aanndd wwhhaatt wwee iinntteenndd ttoo ddoo wwiitthh iitt aatt tthhee
bbeeggiinnnniinngg ooff tthhee tthhiirrdd CChhrriissttiiaann mmiilllleennnniiuumm..

II.. MMiissssiioonn iinn tthhee lloonngg ppeerrssppeeccttiivvee

CCaatthhoolliiccss lliivvee mmyy mmeemmoorryy.. TThheeyy ffeeeell ssttrroonnggllyy tthhaatt tthheeyy aarree iinn ccoonnttiinnuuiittyy wwiitthh tthhee CChhuurrcchh’’ss mmiissssiioonn
ffrroomm tthhee bbeeggiinnnniinngg.. IInn tthhee CCaatthhoolliicc ttrraaddiittiioonn,, mmiissssiioonn iiss ccoo--nnaattuurraall wwiitthh bbeeiinngg CChhrriissttiiaann:: ““tthhee
ppiillggrriimm CChhuurrcchh iiss mmiissssiioonnaarryy bbyy iittss vveerryy nnaattuurree”” ((VVaattiiccaann IIII,, DDeeccrreeee oonn tthhee MMiissssiioonnaarryy AAccttiivviittyy ooff
tthhee CChhuurrcchh ((AAdd GGeenntteess)),, 22)).. RReessppoonnddiinngg ttoo tthhee ‘‘ggrreeaatt ccoommmmiissssiioonn’’,, wwhhiicchh CCaatthhoolliiccss uussuuaallllyy rreeffeerr ttoo
aass ‘‘tthhee mmiissssiioonnaarryy mmaannddaattee’’,, mmiissssiioonnaarriieess iinn eevveerryy aaggee hhaavvee ssttrriivveenn ttoo bbrriinngg tthhee GGoossppeell mmeessssaaggee ttoo
tthhee ffoouurr ccoorrnneerrss ooff tthhee wwoorrlldd.. BBeeggiinnnniinngg ffrroomm JJeerruussaalleemm,, oonn tthhrroouugghh SSaammaarriiaa aanndd ttoo tthhee eennddss ooff tthhee
eeaarrtthh,, tthhee aappoossttlleess,, iinn tthhee wwoorrddss ooff SStt.. AAuugguussttiinnee,, ““pprreeaacchheedd tthhee mmeessssaaggee ooff ttrruutthh aanndd ggaavvee bbiirrtthh ttoo
cchhuurrcchheess”” ((EExxppoossiittiioonn oonn PPss 4444,, 2233)).. DDoowwnn tthhee cceennttuurriieess ccoouunnttlleessss hheerrooiicc aanndd ffaaiitthh--ffiilllleedd wwoommeenn
aanndd mmeenn hhaavvee wwiittnneesssseedd ttoo CChhrriisstt,, pprreeaacchhiinngg tthhee wwoorrdd aanndd mmaakkiinngg ddiisscciipplleess;; tthhee rreelliiggiioouuss
ccoonnggrreeggaattiioonnss aanndd mmiissssiioonnaarryy ssoocciieettiieess ccaarrrriieedd tthhee mmeessssaaggee ttoo eevveerryy llaanndd aass iitt wwaass ddiissccoovveerreedd,, aanndd
tthheeyy ccoonnttiinnuuee ttoo ddoo ssoo iinn tthhaatt ““mmiissssiioonn tteerrrriittoorryy”” tthhaatt ssttiillll ttooddaayy iinncclluuddeess ttwwoo tthhiirrddss ooff tthhee wwoorrlldd’’ss
ppooppuullaattiioonn.. TTooddaayy,, llaayy mmiissssiioonnaarriieess aanndd vvoolluunntteeeerrss,, llaayy eecccclleessiiaall mmoovveemmeennttss,, aarree iinn tthhee ffoorreeffrroonntt ooff
CCaatthhoolliicc mmiissssiioonn iinn aallll iittss ffoorrmmss..

IInn tthhee hhuunnddrreedd yyeeaarrss ssiinnccee EEddiinnbbuurrgghh 11991100 mmaannyy tthhiinnggss hhaavvee hhaappppeenneedd.. BBuutt aabboovvee aallll,, iitt iiss oouurr
oouuttllooookk oonn ““tthhee ootthheerr”” tthhaatt hhaass cchhaannggeedd.. TThhee wwoorrtthh aanndd ddiiggnniittyy ooff eevveerryy hhuummaann bbeeiinngg,, hhuummaann rriigghhttss,,
iinncclluuddiinngg rreelliiggiioouuss ffrreeeeddoomm aanndd ffrreeeeddoomm ooff ooppiinniioonn,, aarree bbeeccoommiinngg aa sshhaarreedd ccoonnsscciioouussnneessss ooff aa llaarrggee
ppaarrtt ooff tthhee hhuummaann ffaammiillyy.. MMiissssiioonn mmuusstt ttaakkee iinnttoo aaccccoouunntt tthhaatt tthhee GGoossppeell ccaannnnoott bbee iimmppoosseedd oonn
aannyyoonnee,, aanndd tthhaatt iitt iiss oonnllyy bbyy ppeerrssuuaassiivveellyy aanndd rreessppeeccttffuullllyy aannnnoouunncciinngg tthhee mmeessssaaggee ooff ssaallvvaattiioonn tthhaatt
tthhee wwoorrlldd wwiillll ccoommee ttoo bbeelliieevvee.. IInn tthhiiss sseennssee,, ffoorr iinntteerrrreelliiggiioouuss rreellaattiioonnss,, tthhee CCooddee ooff CCoonndduucctt oonn
ccoonnvveerrssiioonn bbeeiinngg ddrraafftteedd iinn ccoollllaabboorraattiioonn bbyy tthhee WWoorrlldd CCoouunncciill ooff CChhuurrcchheess aanndd tthhee CCaatthhoolliicc
CChhuurrcchh,, wwiitthh tthhee ppaarrttiicciippaattiioonn ooff tthhee EEvvaannggeelliiccaall WWoorrlldd AAlllliiaannccee ddeesseerrvveess kkeeeenn aatttteennttiioonn..

TThhee sseeaarrcchh ffoorr mmeeaanniinngg,, ppaarrttiiccuullaarrllyy iinn tthhee WWeesstt,, hhaass bbeeccoommee mmoorree aarrdduuoouuss,, ppeerrhhaappss aallssoo bbeeccaauussee
ffoorr mmaannyy ppeeooppllee iitt iiss oofftteenn nnoo lloonnggeerr tthhee hhoolliissttiicc ppaannoorraammaa tthhaatt aaccccoommppaanniieess rreelliiggiioouuss eexxppeerriieennccee,,
bbuutt tthhee ffrraaggmmeenntteedd vviissttaa tthhaatt ggooeess wwiitthh ccoonnssuummeerriissmm,, ssoocciiaall ssttaattuuss,, aanndd ppoolliittiiccaall aaffffiilliiaattiioonn tthhaatt
ddeeffiinneess ppeerrssoonnaall sseellff--aawwaarreenneessss.. TThhee aanntthhrrooppoollooggiiccaall qquueessttiioonn –– wwhhaatt ddooeess iitt mmeeaann ttoo bbee hhuummaann?? ––
lliieess aatt tthhee hheeaarrtt ooff oouurr uunneeaassee..

TTwwoo tthhoouussaanndd yyeeaarrss oonn,, tthhee mmiissssiioonn ccoonnttiinnuueess wwiitthhiinn tthhee ffllooww ooff hhuummaann hhiissttoorryy,, aass PPrrooffeessssoorr DDaannaa
LL.. RRoobbeerrtt hhaass aammppllyy oouuttlliinneedd.. BBuutt iitt cclleeaarrllyy ssttaannddss iinn nneeeedd ooff aa ffrreesshh tthheeoollooggiiccaall jjuussttiiffiiccaattiioonn aanndd aa
rreenneewweedd ssppiirriittuuaall iimmppuullssee,, iiff iitt iiss ttoo mmeeeett tthhee cchhaalllleennggee iissssuueedd iinn LLuukkee’’ss ggoossppeell ((1188::88)):: ““WWhheenn tthhee
SSoonn ooff MMaann ccoommeess wwiillll hhee ffiinndd ffaaiitthh oonn tthhee ffaaccee ooff tthhee eeaarrtthh??””



IIII.. SSoommee aassppeeccttss ooff CCaatthhoolliicc tthhiinnkkiinngg oonn mmiissssiioonn iinn tthhee pprreesseenntt

AAss yyoouu wwiillll kknnooww,, mmaannyy CCaatthhoolliicc ddooccuummeennttss ooff rreeffeerreennccee hhaavvee aappppeeaarreedd iinn rreecceenntt ddeeccaaddeess oonn tthhee
tthheemmee ooff mmiissssiioonn.. AA cceerrttaaiinn pprriiddee ooff ppllaaccee bbeelloonnggss ttoo PPooppee PPaauull VVII’’ss OOnn EEvvaannggeelliizzaattiioonn iinn tthhee
MMooddeerrnn WWoorrlldd ((EEvvaannggeelliiii NNuunnttiiaannddii)),, aanndd ttoo tthhee DDeeccrreeee oonn tthhee MMiissssiioonnaarryy AAccttiivviittyy ooff tthhee CChhuurrcchh
((AAdd GGeenntteess)) ffrroomm tthhee SSeeccoonndd VVaattiiccaann CCoouunncciill.. EEqquuaallllyy ssuubbssttaannttiivvee iiss PPooppee JJoohhnn PPaauull IIII’’ss MMiissssiioonn
ooff tthhee RReeddeeeemmeerr ((RReeddeemmppttoorriiss MMiissssiioo)),, wwiitthh iittss eexxaammiinnaattiioonn ooff tthhee ttooddaayy’’ss nneeww aarreeooppaagghhii,, tthhee nneeww
ssppaacceess wwhheerree ppeeooppllee mmeeeett.. PPooppee BBeenneeddiicctt rreecceennttllyy ttooookk uupp tthhiiss iiddeeaa,, ccaalllliinngg oonn mmiissssiioonnaarriieess ttoo ggiivvee
aatttteennttiioonn ttoo ““tthhee nneerrvvee cceennttrreess ooff ssoocciieettyy iinn tthhee tthhiirrdd mmiilllleennnniiuumm””..

RReecceenntt ddeebbaatteess iinn CCaatthhoolliicc cciirrcclleess hhaavvee ffooccuusssseedd oonn aa nnuummbbeerr ooff iissssuueess rreellaatteedd ttoo mmiissssiioonn..

11)) FFuunnddaammeennttaall iiss tthhee ddiissccuussssiioonn aabboouutt tthhee ccoorree qquueessttiioonn,, tthhee uunniivveerrssaall ssaallvviiffiicc cchhaarraacctteerr ooff JJeessuuss
CChhrriisstt,, tthhee oonnee mmeeddiiaattoorr:: ““NNoo oonnee ccoommeess ttoo tthhee FFaatthheerr eexxcceepptt bbyy mmee”” ((JJnn 1144::66)).. IItt iiss pprreecciisseellyy tthhiiss
uunniiqquueenneessss ooff CChhrriisstt wwhhiicchh ggiivveess hhiimm aann aabbssoolluuttee aanndd uunniivveerrssaall ssiiggnniiffiiccaannccee;; hhee iiss hhiissttoorryy''ss cceennttrree
aanndd ggooaall:: ""tthhee AAllpphhaa aanndd tthhee OOmmeeggaa,, tthhee ffiirrsstt aanndd tthhee llaasstt,, tthhee bbeeggiinnnniinngg aanndd tthhee eenndd"" ((RRvv 2222::1133))..
BBuutt iiss HHee tthhee oonnllyy oonnee ttoo hhaavvee tthhee wwoorrddss ooff lliiffee?? TThhaatt ddeebbaattee wwaass aatt tthhee hheeaarrtt ooff DDoommiinnuuss JJeessuuss,,
wwhhiicchh ccaauusseedd mmuucchh ddiissccuussssiioonn oonn vvaarriioouuss iissssuueess,, bbuutt wwhhoossee pprriinncciippaall ppuurrppoossee wwaass ttoo uupphhoolldd tthhee
vveerryy ggrroouunndd ooff tthhee mmiissssiioonnaarryy mmaannddaattee iittsseellff..

22)) SSeeccoonnddllyy,, CCaatthhoolliicc mmiissssiioollooggyy ttooddaayy iiss ddeeeeppllyy iinnvvoollvveedd iinn rreefflleeccttiioonn oonn tthhee pprreecciissee rreellaattiioonnsshhiipp
bbeettwweeeenn eevvaannggeelliizzaattiioonn aanndd iinnccuullttuurraattiioonn ooff tthhee GGoossppeell,, aass wweellll aass oonn tthhee iimmppaacctt ooff tthhee GGoossppeell oonn
jjuussttiiccee,, ppeeaaccee aanndd tthhee ssaaffeegguuaarrddiinngg ooff ccrreeaattiioonn,, aanndd oonn tthhee nneeeedd ffoorr aa nneeww eevvaannggeelliizzaattiioonn ooff tthhee vvaasstt
sseeccttoorrss ooff ttrraaddiittiioonnaallllyy CCaatthhoolliicc ssoocciieettiieess tthhaatt hhaavvee ddrriifftteedd aawwaayy ffrroomm tthhee CChhuurrcchh.. IInn tthhee CCaatthhoolliicc
vviieeww,, tthhee ttrraannssffoorrmmaattiioonn ooff tthhee wwoorrlldd iiss aa ccoonnssttiittuuttiivvee ddiimmeennssiioonn ooff tthhee pprreeaacchhiinngg ooff tthhee GGoossppeell;; iinn
ootthheerr wwoorrddss,, hhuummaanniittyy’’ss lliibbeerraattiioonn ffrroomm eevveerryy oopppprreessssiivvee ssiittuuaattiioonn iiss aann iinnddiissppeennssaabbllee ppaarrtt ooff tthhee
CChhuurrcchh’’ss mmiissssiioonnaarryy aaccttiivviittyy.. IItt hhaass bbeeeenn tthhee pprrooccllaammaattiioonn ooff CChhrriisstt ttooggeetthheerr wwiitthh tthhee pprroommoottiioonn ooff
tthhee hhuummaann ppeerrssoonn tthhrroouugghh wwoorrkkss ooff cchhaarriittyy,, jjuussttiiccee aanndd ppeeaaccee tthhaatt hhaass bbrroouugghhtt tthhee ppoowweerr ooff tthhee
GGoossppeell iinnttoo tthhee hheeaarrtt ooff hhuummaann ccuullttuurreess aanndd ssoocciieettiieess:: bbuuiillddiinngg aa cciivviilliizzaattiioonn ooff lloovvee..

RReeggaarrddiinngg hhuummaann ddeevveellooppmmeenntt,, ppeerrhhaappss EEddiinnbbuurrgghh 22001100 nneeeeddss ttoo rreemmiinndd uuss ooff ttwwoo tthhiinnggss.. FFiirrsstt,, tthhee
pprriimmaaccyy ooff tthhee ggrraattuuiittoouuss eeffffiiccaaccyy ooff tthhee uunniivveerrssaall ssaavviinngg aaccttiioonn ooff tthhee RRiisseenn CChhrriisstt.. JJeessuuss hhiimmsseellff
ssaaiidd:: ""AAnndd II,, wwhheenn II aamm lliifftteedd uupp ffrroomm tthhee eeaarrtthh,, wwiillll ddrraaww aallll ppeeooppllee ttoo mmyysseellff"" ((JJnn 1122::3322)).. HHuummaann
ddeevveellooppmmeenntt ddooeess nnoott ddeerriivvee pprriimmaarriillyy ffrroomm mmoonneeyy,, mmaatteerriiaall aassssiissttaannccee oorr tteecchhnnoollooggiiccaall mmeeaannss
aalloonnee,, bbuutt rraatthheerr ffrroomm tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff ccoonnsscciieenncceess aanndd tthhee ggrraadduuaall mmaattuurriinngg ooff wwaayyss ooff tthhiinnkkiinngg
aanndd ppaatttteerrnnss ooff bbeehhaavviioouurr.. TThhee CChhuurrcchh ffoorrmmss ccoonnsscciieenncceess bbyy rreevveeaalliinngg ttoo ppeeoopplleess tthhee GGoodd wwhhoomm
tthheeyy sseeeekk aanndd ddoo nnoott yyeett kknnooww,, tthhee ggrraannddeeuurr ooff tthhee hhuummaann ppeerrssoonn ccrreeaatteedd iinn GGoodd''ss iimmaaggee aanndd lloovveedd
bbyy hhiimm,, tthhee eeqquuaalliittyy ooff aallll mmeenn aanndd wwoommeenn aass GGoodd''ss cchhiillddrreenn,, wwiitthh aallll tthhee ccoonnsseeqquueenncceess ooff ssuucchh aa
vviissiioonn..

LLiikkeewwiissee,, EEddiinnbbuurrgghh 22001100 nneeeeddss ttoo rreemmiinndd uuss tthhaatt tthhee ccoonnttrriibbuuttiioonn ooff tthhee cchhuurrcchheess ttoo tthhee
ddeevveellooppmmeenntt ooff ppeeoopplleess iiss nnoott oonnllyy aa ssttrruuggggllee aaggaaiinnsstt uunnddeerrddeevveellooppmmeenntt iinn tthhee SSoouutthh ooff tthhee wwoorrlldd,,
bbuutt sshhoouulldd aallssoo bbee ddiirreecctteedd ttoo tthhee ssppeecciiffiicc ppoovveerrttyy ooff tthhee NNoorrtthh.. AAnn eexxcceessss ooff aafffflluueennccee iiss aass
hhaarrmmffuull aass eexxcceessssiivvee ppoovveerrttyy.. AA ssoouulllleessss ddeevveellooppmmeenntt bbaasseedd oonn tthhee iiddeeaa tthhaatt iinnccrreeaassiinngg wweeaalltthh aanndd
tthhee pprroommoottiioonn ooff eeccoonnoommiicc aanndd tteecchhnniiccaall ggrroowwtthh iiss eennoouugghh ccaannnnoott ssaattiissffyy hhuummaann bbeeiinnggss.. AAnndd nnooww
tthhiiss NNoorrtthheerrnn ddeevveellooppmmeenntt mmooddeell iiss ppoowweerrffuullllyy sspprreeaaddiinngg ttoo tthhee SSoouutthh,, wwhheerree aa wwaavvee ooff
ccoonnssuummeerriissmm mmaayy rreeppllaaccee iimmppoorrttaanntt ccuullttuurraall aanndd rreelliiggiioouuss vvaalluueess wwiitthh tthhee eemmppttiinneessss aanndd llaacckk ooff
ttrraannsscceennddeennccee aallrreeaaddyy bbeeiinngg ffeelltt iinn oouurr WWeesstteerrnn cciittiieess.. PPooppee BBeenneeddiicctt hhaass ssppookkeenn aabboouutt tthhee
mmiissssiioonnaarryy mmaapp ooff ttooddaayy nnoott jjuusstt aass ggeeooggrraapphhiiccaall aanndd tteerrrriittoorriiaall,, bbuutt aallssoo aanntthhrrooppoollooggiiccaall,, mmaaddee uupp
ooff vvaasstt sseeccttoorrss ooff WWeesstteerrnn ssoocciieettyy wwhhiicchh hhaavvee ddrriifftteedd aawwaayy ffrroomm tthhee GGoossppeell..



33)) AAnnootthheerr iimmppoorrttaanntt ddeebbaattee ccoonncceerrnnss hhooww ttoo pprrooccllaaiimm tthhee GGoossppeell iinn tthhee lliigghhtt ooff CChhrriisstt’’ss ccaallll ttoo tthhee
uunniittyy ooff hhiiss ddiisscciipplleess.. EEddiinnbbuurrgghh 11991100 iinniittiiaatteedd aa jjoouurrnneeyy ooff ddiissccoovveerryy ooff aallll tthhaatt tthhee cchhuurrcchheess hhaadd iinn
ccoommmmoonn.. IItt iiss ttrruuee tthhaatt aa hhuunnddrreedd yyeeaarrss llaatteerr cchhuurrcchheess aarree eexxppeerriieenncciinngg aa rree--aasssseerrttiioonn ooff ddiiffffeerreennccee,,
nnoott jjuusstt bbeettwweeeenn tthheemm bbuutt aallssoo wwiitthhiinn tthheemmsseellvveess.. SSttiillll,, ssoo mmuucchh hhaass bbeeeenn aacchhiieevveedd aanndd ssoo mmuucchh hhaass
cchhaannggeedd!! IInn hhiiss rreemmaarrkkaabbllee EEnnccyycclliiccaall LLeetttteerr UUtt UUnnuumm SSiinntt ((11999955)) JJoohhnn PPaauull IIII,, aafftteerr ssuurrvveeyyiinngg tthhee
pprrooggrreessss ooff tthhee sseeaarrcchh ffoorr uunniittyy aammoonngg CChhrriissttiiaannss,, ccoonncclluuddeess tthhaatt tthhee mmoosstt ssiiggnniiffiiccaanntt eeccuummeenniiccaall
aacchhiieevveemmeenntt hhaass bbeeeenn ""bbrrootthheerrhhoooodd rreeddiissccoovveerreedd"".. TThhee ssoouurrccee ooff tthhaatt bbrrootthheerrhhoooodd iiss nnoott oouurr
ssuubbjjeeccttiivvee ggooooddwwiillll,, bbuutt tthhee oobbjjeeccttiivvee bboonndd ooff oouurr ccoommmmoonn bbaappttiissmm.. WWee hhaavvee nnoott yyeett bbeeccoommee oonnee
wwiitthh tthhee oonneenneessss tthhaatt JJeessuuss pprraayyeedd ffoorr,, bbuutt wwee kknnooww tthhaatt oouurr ddiivviissiioonnss aarree aa ssccaannddaall aanndd ddaammaaggee tthhaatt
mmoosstt ssaaccrreedd ccaauussee,, tthhee ccoonnvviinncciinngg pprrooccllaammaattiioonn ooff tthhee GGoossppeell.. TThhee ssppiirriitt ooff tthhiiss cceenntteennaarryy
cceelleebbrraattiioonn mmuusstt sseerrvvee ttoo rreemmiinndd uuss tthhaatt mmiissssiioonn rreeqquuiirreess tthhaatt tthhee cchhuurrcchheess sseerriioouussllyy uunnddeerrttaakkee ttoo
eerraaddiiccaattee eevveerryy ffoorrmm ooff rriivvaallrryy aanndd ccoommppeettiittiioonn iinn mmiissssiioonnaarryy eennggaaggeemmeenntt..

IIIIII.. MMiissssiioonn iinn aa ppnneeuummaattoollooggiiccaall ppeerrssppeeccttiivvee

SSoo,, wwhhaatt wwiillll oouurr ffuuttuurree mmiissssiioonnaarryy oouuttrreeaacchh llooookk lliikkee?? II ddoonn’’tt bbeelliieevvee wwee hhaavvee aa bblluueepprriinntt.. BBuutt aa
ffiirrsstt ssiimmppllee bbuutt pprreeggnnaanntt tthhoouugghhtt ccoommeess ttoo mmiinndd.. NNeeaarr aanndd ffaarr,, oouurr wwoorrlldd iiss bbrrookkeenn iinn iinnffiinniittee wwaayyss..
AAnndd yyeett,, CChhrriissttiiaannss aarree bbeeaarreerrss ooff tthhee rreeccoonncciilliinngg aanndd hheeaalliinngg ppoowweerr ooff tthhee SSppiirriitt.. WWee sshhoouulldd
rreettrriieevvee aanndd lliifftt uupp tthhee wwoorrkk aanndd mmeessssaaggee ooff tthhee WWoorrlldd MMiissssiioonn CCoonnffeerreennccee iinn AAtthheennss iinn 22000055 aass aa
kkeeyy ttoo uunnddeerrssttaannddiinngg mmiissssiioonn ttooddaayy.. TThhee tthheemmee ooff tthhaatt CCoonnffeerreennccee,, CCoommee HHoollyy SSppiirriitt,, hheeaall aanndd
rreeccoonncciillee,, ooppeennss uupp aa vvaasstt hhoorriizzoonn ooff gguuiiddaannccee,, mmoottiivvaattiioonn aanndd pprraaccttiiccaall pprrooppoossaallss wwhhiicchh wwee wwoouulldd
ddoo wweellll ttoo nnuurrttuurree.. TThhrroouugghhoouutt tthhee CChhrriissttiiaann ffaammiillyy tthheerree iiss aa ggrroowwiinngg aawwaarreenneessss tthhaatt wwhhiillee mmiissssiioonn
cceennttrreess oonn JJeessuuss CChhrriisstt,, iitt iiss tthhee HHoollyy SSppiirriitt –– bboouunndd uupp wwiitthh aanndd nnoott sseeppaarraatteedd ffrroomm JJeessuuss CChhrriisstt ––
wwhhoo ssuussttaaiinnss tthhee CChhuurrcchh iinn ccaarrrryyiinngg oouutt GGoodd’’ss mmiissssiioonn.. FFoorr eexxaammppllee,, tthhiiss ppnneeuummaattoollooggiiccaall
ddiimmeennssiioonn ooff mmiissssiioonn wwaass tthhee cceennttrraall ppaarrtt ooff PPooppee JJoohhnn PPaauull’’ss eennccyycclliiccaall oonn MMiissssiioonn ((RReeddeemmppttoorriiss
MMiissssiioo)),, eennttiittlleedd ‘‘TThhee HHoollyy SSppiirriitt,, PPrriinncciippaall AAggeenntt ooff MMiissssiioonn’’.. TThhee SSppiirriitt ggiivveess tthhee ppaarrrreessiiaa,, tthhee
bboollddnneessss wwiitthh wwhhiicchh wwee ccoonnffeessss aanndd pprrooccllaaiimm oouurr ffaaiitthh iinn JJeessuuss CChhrriisstt ((ccff.. HHeebb 33::66;; 44::1166;; 1100::1199--
2222))..

OOuurr yyoouunngg ppeeooppllee iinn ppaarrttiiccuullaarr aarree ddeemmaannddiinngg tthhaatt wwee wwiittnneessss ttoo CChhrriisstt ttooddaayy wwiitthh ssuubbssttaannccee aanndd iinn
hhaarrmmoonnyy.. TThheerree aarree eennddlleessss ppoossssiibbiilliittiieess ffoorr ccoommmmoonn wwiittnneessss,, iiff oonnllyy wwee aarree bboolldd eennoouugghh ttoo rreeaallllyy
sseeeekk GGoodd''ss ttrruutthh ttooggeetthheerr,, aanndd bbee ccoonnvveerrtteedd ttoo tthhee OOnnee wwhhoo ssttiillll ccaallllss uuss hhiiss ffrriieennddss.. IIff wwee bbeeccoommee
ffrriieennddss oouurrsseellvveess aanndd wwaallkk tthhee eeccuummeenniiccaall mmiilleess ooff hhooppee ttooggeetthheerr,, tthhee SSppiirriitt ooff CChhrriisstt wwiillll bbrriinngg lliiffee
ttoo hhiiss ppeeooppllee aanndd mmiissssiioonn wwiillll tthhrriivvee aanndd bblloossssoomm,, uunnttiill ““aallll tthhiinnggss aarree rreessttoorreedd iinn CChhrriisstt aanndd iinn HHiimm
hhuummaannkkiinndd ccaann ccoommppoossee oonnee ffaammiillyy aanndd oonnee ppeeooppllee”” ((AAdd GGeenntteess,, 11))..


