Komunikat na II Niedzielę Wielkiego Postu,
Niedzielę „Ad Gentes” 4 marca 2012

Przeżywamy obecny rok duszpasterski po hasłem: „Kościół naszym domem".
Do tego Domu, przeszło tysiąc lat temu weszli nasi pradziadowie, stając się Jego
domownikami i „współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez
Ewangelię" (Ef 3, 6). Stało się to za sprawą misjonarzy, którzy przemierzając
świat z Dobrą Nowiną dotarli na nasze ziemie. Również i dzisiaj, dzięki
poświęceniu wielu misjonarzy Ewangelia o Chrystusie dociera do ludzi
nieznających jeszcze Boga. W tę misję głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi
zaangażowani są także polscy misjonarze. Jest ich obecnie 2170 pracujących w
94 różnych krajach świata. Ale nie tylko na nich spoczywa obowiązek głoszenia
światu Ewangelii. My wszyscy powinniśmy czuć się odpowiedzialni za
działalność misyjną Kościoła. Możemy to czynić na różne sposoby: idąc za
Chrystusem, naśladując Go, jako misjonarze i misjonarki, a także poprzez
modlitwę, ofiarowanie cierpień czy ofiary materialne.
Tegoroczna II Niedziela Wielkiego Postu przeżywana jest pod hasłem: „Daj
świadectwo miłości i pomóż Kościołowi w krajach misyjnych". Jest to
sposobność, aby solidarnie naszą modlitwą i ofiarą wesprzeć Kościół w krajach
misyjnych. Dlatego ofiary zbierane dzisiaj do puszek będą przeznaczone na
finansowanie projektów misyjnych za pośrednictwem Dzieła Pomocy „Ad
Gentes" przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Dzięki tym ofiarom polscy
misjonarze będą mogli kontynuować głoszenie Ewangelii o zbawieniu, budować
kościoły, szkoły, ośrodki zdrowia i szpitale, formować katechistów, pomagać
potrzebującym, karmić głodnych, leczyć chorych, podtrzymywać na duchu
strapionych. Tysiące dzieci otrzymają dostęp do edukacji. (Szczegółów o
prowadzonych przez polskich misjonarzy projektach na misjach, można
dowiedzieć się na stronie internetowej: www.misje.pl).
Przy tej okazji, chcę też przypomnieć, że istnieje możliwość całorocznej
pomocy misjonarzom i misjonarkom poprzez wysłanie SMS-a o treści Misje

na numer 72032 (koszt 2, 46 PLN z VAT). SMS-a można przesłać za
pośrednictwem wszystkich operatorów telefonii komórkowej, którzy
zrezygnowali z własnych dochodów związanych z tą akcją. Można także objąć
patronatem misyjnym jednego z misjonarzy czy misjonarek. Więcej informacji
na ten temat na stronie internetowej www. misje.pl.
Razem z polskimi misjonarzami i misjonarkami, którzy zapewniają o pamięci w
modlitwie za swoich dobroczyńców, ja również jako Przewodniczący Komisji
Episkopatu Polski ds. Misji przyłączam się do tych podziękowań i wszystkim
dobrodziejom wyrażam wdzięczność za dotychczasową duchową i materialną
pomoc misjom i misjonarzom. Zaś do dalszego wspierania dzieła misyjnego
Kościoła zachęcam Was słowami Benedykta XVI: „nie możemy być spokojni,
jeśli pomyślimy, że po dwóch tysiącach lat wciąż są narody, które nie znają
Chrystusa i nie słyszały jeszcze Jego orędzia zbawienia".
Dzięki naszemu świadectwu miłości pomagamy razem z misjonarzami i
misjonarkami Kościołowi w krajach misyjnych. Zapalamy światełko nadziei
w sercach wielu ludzi żyjących w biedzie i ubóstwie. Wszystkim którzy
aktywnie włączają w to powszechne zadanie misyjnej Wspólnoty Kościoła
Chrystusowego z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
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