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Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,
Dziś łączymy się z katolikami na całym świecie w dorocznej celebracji eucharystycznej z
okazji Światowej Niedzieli Misyjnej. Pamiętamy o naszym wspólnym powołaniu, aby zarówno
żyć powierzoną nam misją, jak i głosić osobę Chrystusa i Jego orędzie. Papież Franciszek w
refleksji nad tegorocznym hasłem Światowej Niedzieli Misyjnej „Będziecie moimi świadkami”
(Dz 1, 8) podkreśla, że każdy chrześcijanin jest wezwany do dawania świadectwa o Chrystusie.
Papież wzywa do udziału w misji powszechnej ewangelizacji oraz do otwierania się na moc
Ducha Świętego i Jego prowadzenie.
Począwszy od 1822 roku, ogólny fundusz Towarzystwa Rozkrzewiania Wiary przekazał
około siedmiu milionów dolarów dla nowego i rozwijającego się Kościoła w Stanach
Zjednoczonych. Błogosławiona Paulina Jaricot rozpoczęła to dzieło 200 lat temu stwarzając
network modlitewny i pomocy materialnej. To dzięki temu przedsięwzięciu wierni mogą aktywnie
uczestniczyć w misji „aż po krańce ziemi”. Wizja błogosławionej Pauliny doprowadziła do
stworzenia inicjatywy Światowej Niedzieli Misyjnej, dzięki której papież w skali globalnej wspiera
działalność misyjną.
Wasze modlitwy i hojne wsparcie podtrzymują dziś wspólnoty wiary w ponad 1100
diecezjach misyjnych w Azji, Afryce, na wyspach Pacyfiku, w niektórych częściach Ameryki
Łacińskiej i Europy, gdzie głoszą one Ewangelię, budują Kościół i służą ubogim. Kiedy składasz
ofiarę na rzecz Światowej Niedzieli Misyjnej, wspierasz formację naszych seminarzystów,
zakonników i zakonnic. Pomagasz w budowaniu szkół i sierocińców, które w miejscach
odosobnionych od świata opiekują się dziećmi. Dzięki twojej pomocy misjonarze mogą budować
kościoły na obszarach o ograniczonych zasobach materialnych, a księża, zakonnicy i zakonnice
oraz świeccy liderzy mogą kupować żywność i podstawowe produkty umożliwiające głoszenie
Ewangelii i sprawowanie sakramentów.
W tym jubileuszowym roku dwustolecia, zachęcam Was do złożenia hojnej ofiary
podczas Światowej Niedzieli Misyjnej. Wasze modlitwy pozostają największym darem, a Wasze
wsparcie finansowe podtrzymuj i wspiera życie naszych braci i sióstr w najbardziej zagrożonych
społecznościach świata.
Z najlepszymi życzeniami, pozostaję szczerze oddany Wam w Chrystusie,
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