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20 października 2019 r.
Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,
Miłość do ludu Bożego i misja powierzona nam jako uczniom Jezusa jest sercem inicjatywy
Odnów mój Kościół. Co roku w październiku, z okazji Światowej Niedzieli Misyjnej, łączymy się z
Kościołem na całym świecie i z radością odpowiadamy na wezwanie, aby „iść na cały świat i głosić
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). W tym roku Ojciec Święty, Papież Franciszek
wezwał do obchodów października jako Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Papież pragnie, aby
uczcić w ten sposób setną rocznicę ogłoszenia Listu Apostolskiego Maksimum Iillud, który „miał na
celu dać nowy impuls misyjnemu zadaniu głoszenia Ewangelii”.
Ustanawiając Nadzwyczajny Miesiąca Misyjny Ojciec Święty zaprosił nas do przekroczenia
granic naszych krajów w tych niespokojnych czasach na naszym świecie i do złożenia świadectwa
„zbawczej woli Bożej działającej przez powszechną misję Kościoła”. Kolekta Światowej Niedzieli
Misyjnej przeprowadzana na całym świecie 20 października jest źródłem znacznej pomocy
udzielanej ponad 1000 gospodarczo zaniedbanym diecezjom. Odpowiada ona na duchowe i
materialne potrzeby Afryki, Azji i odległych obszarów Ameryki Łacińskiej i wysp Pacyfiku. Kościoły i
zgromadzenia zakonne, które uzyskują pomoc dzięki tej kolekcie niosą nadzieję ubogim
borykającym się z ubóstwem, przemocą i przesiedleniami na Bliskim Wschodzie, w Północnej
Afryce, w Indiach i wschodniej Europie.
Na znak szacunku dla wezwania Ojca Świętego do odnowienia zapału misyjnego Kościoła
powszechnego, wszystkie parafie zaangażowane w dzieła solidarności i miłości na rzecz bliźnich na
całym świecie, są zaproszone, by dołączyć do różnorodnej wspólnoty Archidiecezji Chicago podczas
Mszy Dziękczynienia za misjonarzy w następną niedzielę, 27 października w kościele św.
Ferdynanda o godz. 5 p.m. Wspólnie będziemy tam dziękować za lokalne parafie, które są oddane
światowej misji Kościoła katolickiego.
Modlę się, aby wszystkie parafie zostały zainspirowane do wykorzystania Światowej
Niedzieli Misyjnej, jako okazji, by wraz z całym Kościołem powszechnym uczestniczyć w
powiększaniu liczby uczniów Jezusa na całym świecie, zgodnie z tym do czego jesteśmy wezwani w
ramach inicjatywy Odnów mój Kościół. Niech nasze świadectwo pobudzi innych we wspólnocie
chicagowskiej, a zwłaszcza młodych, do przyjęcia wezwania do miłości i podążania za Chrystusem.
Z najlepszymi życzeniami pozostaję
Szczerze Wam oddany w Chrystusie,
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