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KOMUNIKAT  

PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EPISKOPATU POLSKI DS. MISJI  

NA DZIEŃ POMOCY MISJOM PRZYPADAJĄCY 

W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 6 STYCZNIA 2014 R. 

 

 Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia! 

 Dzisiejsza uroczystość, podczas której przeżywamy tajemnicę objawienia się 

Chrystusa narodom pogańskim, budzi w nas uczucie wdzięczności dla misjonarzy, 

którzy przynieśli światło wiary na polską ziemię i zaszczepili ją w sercach naszych 

przodków. Dzięki nim Ewangelia Chrystusa kształtuje nasze życie osobiste  

i wspólnotowe. Cieszymy się skarbem wiary. Mamy jednak świadomość, że nadal 

ponad dwa miliardy ludzi na świecie nie słyszało o Chrystusie. Jego nakaz: „Idźcie 

więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego” (Mt 28,19) nadal pozostaje naglącym zadaniem. Trzeba, abyśmy całym 

sercem włączyli się w misyjny trud Kościoła. Bez względu na to, jakim powołaniem 

życiowym Bóg nas obdarzył, na mocy chrztu świętego wszyscy odpowiadamy za 

misje. Wiara zobowiązuje do dzielenia się nią z innymi. Jesteśmy misjonarzami 

Chrystusa także poprzez sakramenty święte, modlitwę, cierpienie, świadectwo życia  

i pracę. Przypomniał o tym Jan Paweł II, największy misjonarz naszych czasów,  

w encyklice „Redemptoris missio”. W tym roku rozpoczynamy przygotowania do  

IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który odbędzie się w roku 2015. Mamy zatem 

okazję, aby odnowić w nas świadomość misyjnej natury Kościoła i naszej 

odpowiedzialności za misje. 
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 Dzisiaj jesteśmy zapraszani, by przyłączyć się do Orszaku Trzech Króli 

organizowanego w wielu miastach naszej Ojczyzny. Orszak tworzą zwyczajni ludzie, 

którzy z entuzjazmem i radością chcą wraz z rodzinami oraz przyjaciółmi świętować 

narodziny Chrystusa. Niech udział w Orszaku uświadomi nam jeszcze dobitniej drogę 

do wiary Trzech Mędrców. Niech uczy odwagi, pokory i wytrwałości na drodze wiary. 

Niech przypomina, że mamy także innym pomagać odnaleźć drogę do Chrystusa  

i wspomagać duchowo i materialnie misjonarzy i misjonarki. 

 Objawienie Pańskie jest też patronalnym świętem Papieskiego Dzieła 

Misyjnego Dzieci. W Polsce w tym dniu dzieci stają się nowymi członkami tego 

Dzieła. Na całym świecie tego dnia dzieci należące do Papieskiego Dzieła 

 Dziecięctwa Misyjnego łączą się w modlitwie. Przebrane w stroje 

symbolizujące 5 kontynentów stają się kolędnikami misyjnymi, a zebrane w czasie 

kolędowania ofiary przekazują swoim rówieśnikom z krajów misyjnych. Dzieci, jako 

kolędnicy naśladują świętych Trzech Królów, pukając do naszych domów, proszą  

o datek dla dzieci z Republiki Konga i Demokratycznej Republiki Konga oraz dla 

wszystkich dzieci krajów misyjnych. Chrystus daje nam dzisiaj możliwość 

obdarowania Go w tych, którzy są biedni i potrzebujący. On nas zapewnia, że 

„Wszystko cokolwiek uczyniliśmy jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście 

uczynili” (Mt 25,40). Dzisiaj możemy dołączyć do świętych Trzech Mędrców, aby 

Dziecięciu ofiarować swe dary. 

            Uwrażliwiani dzisiaj jesteśmy na działalność misyjną Kościoła oraz 

wspomaganie tych, którzy niosą orędzie Chrystusa aż po krańce świata. Obchodzimy 

ten dzień pod hasłem: „Pomóżmy misjonarzom świadczyć o Chrystusie”. 

Obecnie, już 2015 misjonarek i misjonarzy z Polski głosi Ewangelię w 97 krajach 

świata. Opuścili swe domy rodzinne, wspólnoty i diecezje, by wśród trudności  

i przeszkód dzielić się skarbem wiary i służyć najuboższym z ubogich. Misjonarze 

prowadzą działalność charytatywną, edukacyjną i medyczną, stając się znakiem 

nadziei dla opuszczonych, sierot, starców, bezdomnych i wykluczonych. By prowadzić 
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wspaniałe dzieła ewangelizacyjne, potrzebują naszej pomocy duchowej i materialnej. 

Wszyscy możemy im pomóc świadczyć o Chrystusie. Dzisiaj, zgodnie  z zaleceniem 

Konferencji Episkopatu Polski zebrane we wszystkich parafiach ofiary są 

przeznaczone na Krajowy Fundusz Misyjny. Z tego funduszu utrzymuje się również 

Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie obecnie 34 osoby przygotowują się 

do posługi misyjnej. Mamy wśród nich 17 kapłanów diecezjalnych, 3 kapłanów 

zakonnych, 9 sióstr zakonnych i 5 osób świeckich. 

 Szczególną troską chcę otoczyć kieleckich misjonarzy: kapłanów diecezjalnych 

pracujących w Brazylii, Chile, Peru, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Kazachstanu. Naszą 

modlitwą otaczamy również kapłanów ze zgromadzeń misyjnych i siostry zakonne, 

którzy wzrastali w wierze na Świętokrzyskiej Ziemi. 

 W imieniu wszystkich polskich misjonarek i misjonarzy oraz tych, którzy 

przygotowują się do wyjazdu na misje, składam serdeczne Bóg zapłać za modlitwę  

i ofiarność, poprzez które wyraża się nasza troska o misje. Życzę Wam, byście 

wzrastając w wierze doświadczyli tej radości, jaką daje dzielenie się wiarą i miłością  

z innymi. 

            Z serca wszystkim błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

  

  

                                                                                         † Jerzy Mazur SVD 

                                                                  Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 

  

 

 

 _______________________________________   

Komunikat należy odczytać  w Uroczystość Objawienia Pańskiego, dnia 6 stycznia 2015 r. 

Tacę z tego dnia należy przesłać na konto Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej. 


