ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 2019
ARTYKUŁY DO BIULETYNU
20 października wraz z Kościołem katolickim na całym świecie będziemy obchodzić
Światową Niedzielę Misyjną. W tym roku Ojciec Święty, Papież Franciszek wezwał do
obchodów października jako Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Jego celem jest
odnowienie naszego zobowiązania zadanego nam przez Boga na rzecz misji i uznanie, że
nasza wiara w Jezusa Chrystusa, podobnie jak nasza relacja z ludem Bożym jest ze swej
natury misyjna. Nasza wiara jest skarbem, który należy dawać i głosić innym i którym
należy dzielić się z innymi.
Obchody te stanowią również okazję do wspierania globalnej siatki działalności misyjnej,
znanej jako Towarzystwo Krzewienia Wiary przez modlitwę, pielęgnowanie świadomości
misyjnej i składanie ofiar przez chrześcijan z całego świata. Doroczna druga kolekta
zapewnia kluczowe wsparcie wspólnotom wiary z najbardziej gospodarczo zaniedbanych
regionów całego świata. Działając przy użyciu ograniczonych środków, te lokalne
kościoły dają świadectwo Ewangelii pośród ubóstwa i zamętu, jak również zaspokajają
różnorodne potrzeby materialne i duchowe potrzebujących.
Kolekta ta służy:
• Około 75 procent funduszy pochodzących z kolekty wspiera działalność Towarzystwa
Krzewienia Wiary. Zasoby te pomagają w utrzymaniu ponad 1000 diecezji misyjnych w
Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej i na Wyspach Pacyfiku.
• Prawie 10 procent kolekty wspiera działania Katolickiego Stowarzyszenia Opieki
Społecznej Bliskiego Wschodu na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wspierania jedności
chrześcijan i promowania dialogu międzyreligijnego na Bliskim Wschodzie, w Afryce
Północno-Wschodniej, Indiach i w Europie Wschodniej.
• Około 15 procent wspiera działalność Biura Misyjnego Archidiecezji Chicago, które
buduje mosty miłości i wsparcia między misjonarzami pracującymi w świecie i członkami
Kościoła w Chicago.
W swoim orędziu na Światową Niedzielę Misyjną w tym roku Papież Franciszek
stwierdza: „Kościół pełni misje w świecie… Każdy z nas jest misją w świecie, ponieważ
każdy z nas jest owocem Bożej miłości”. Ci, którzy służą misji na peryferiach świata,
zwłaszcza społecznościom i jednostkom, które podążają za nakazem służby innym
pomimo własnych finansowych zmagań, są świadkami tego przesłania służby i
poświęcenia. Łącząc się z nimi, my sami świadczymy z kolei o przesłaniu miłości i
współczucia, tak potrzebnym w dzisiejszym świecie.
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Weekend przed Światową Niedzielą Misyjną
W przyszłym tygodniu, podczas Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego będziemy
obchodzili Światową Niedzielę Misyjną. Jak przypomina nam papież Franciszek: „Wiara
w Jezusa Chrystusa pozwala nam widzieć wszystko we właściwej perspektywie,
gdyż patrzymy na świat oczami i sercem Boga”. Światowa Niedziela Misji wzywa nas
do solidarności ze wspólnotami wiary, które są nowe, borykają się z wyzwaniami
gospodarczymi lub są gospodarczo zaniedbane na całym świecie. Proszę, módlcie się za
naszych braci i siostry w wierze i bądźcie hojni podczas kolekty na rzecz Towarzystwa
Krzewienia Wiary w przyszłym tygodniu.
Weekend Światowej Niedzieli Misyjnej
Dziś podczas Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego obchodzimy Światową Niedzielę
Misyjną. Pamiętajmy o misji, która jest podstawą naszej wiary chrześcijańskiej - dzieleniu
się Dobrą Nowiną ze światem! Dzisiejsza kolekta na rzecz Towarzystwa Krzewienia
Wiary wspiera kapłanów, liderów religijnych i świeckich, którzy ucieleśniają miłosierdzie
i Chrystusa wśród społeczności naszego świata najbardziej narażonych na zranienia.
Zostali oni posłani, aby wytrwale głosić Słowo, kiedy jest to wygodne i niewygodne.
Módlmy się i wspierajmy nasze wysiłki misyjne Kościoła na całym świecie.
Weekend po Światowej Niedzieli Misyjne
Dziękujemy za Wasze hojne ofiary na rzecz Towarzystwa Krzewienia Wiary złożone
podczas ubiegłego weekendu w trakcie obchodów Światowej Niedzieli Misyjnej! Nasza
parafia zebrała kwotę $ ___________ przeznaczoną na wsparcie wspólnot wiary z regionów
świata o największych trudnościach gospodarczych. Wasze dary i modlitwy wspierają
ciągłe wysiłki Kościoła powszechnego w służbie i okazywaniu autentycznej powszechnej
solidarności. Jak powiedział papież Franciszek: „Miłość pobudza nas do wyjścia na
krańce ziemi. Kościół, który wychodzi na najodleglejsze krańce świata, wymaga stałego i
nieustannego nawrócenia misyjnego ”.

