KOMUNIKAT NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU "AD GENTES" 25 II 2018 R.
DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI
"UCZNIOWIE-MISJONARZE MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO”
Umiłowani w Chrystusie Panu Kapłani,
Siostry i Bracia!
W II niedzielę Wielkiego Postu w Kościele w Polsce przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i
Solidarności z Misjonarzami. W tym roku obchodzimy go pod hasłem „Uczniowiemisjonarze w mocy Ducha Świętego”. Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że głównym sprawcą
misji jest Duch Święty. Misjonarze i ci, którzy jednoczą się z nimi w dziele misyjnym, są
Jego współpracownikami. Duch Święty wzbudza w Kościele powołania misyjne. Otwiera na
potrzeby misji serca kapłanów, osób konsekrowanych oraz wiernych świeckich. Dzięki Jego
światłu i mocy są oni gotowi wypełnić Chrystusowy mandat misyjny, porzucić rodzinne
strony, bliskich i własne wspólnoty, by iść z Ewangelią do ludzi innych kultur, języków,
obyczajów, w miejsca odległe i nieznane. Duch Święty pobudza serca tych, którym
misjonarze głoszą Ewangelię. Przysposabia je do jej przyjęcia. Dzięki Jego wewnętrznym
poruszeniom liczni ludzie odkrywają piękno wiary i przyjmują Chrystusa za swego Pana i
Zbawcę.
Duch Święty działa również w tych, którzy nie wyjeżdżając na placówki misyjne, stają
u boku misjonarzy z darem modlitwy, cierpienia ofiarowanego w ich intencjach oraz
wsparciem materialnym. To On pobudza ochrzczonych i bierzmowanych do wypełnienia
powołania misyjnego, płynącego z tych sakramentów.
Konferencja Episkopatu Polski w dn. 22-24 września 2005 r., posanowiła, że ofiary
zbierane do puszek w II Niedzielę Wielkiego Postu będą przeznaczone na pomoc misjom
poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Zatem hojnie
wesprzyjmy swymi ofiarami 2032 misjonarzy i ich posługę ewangelizacyjną, charytatywną,
medyczną i edukacyjną. W ubiegłym roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes” dofinansowało ponad
140 dzieł na misjach, dofinansowało budowę 5 studni głębinowych w Afryce oraz szkoły
zawodowej dla 250 uczniów w Segerea w Dar es Salaam (Tanzania). W ciągu całego roku
Dzieło udziela systematycznej pomocy finansowej misjonarzom z Polski.
Pragnę w imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, wszystkich misjonarzy
i misjonarek oraz własnym podziękować duszpasterzom i wiernym świeckim za
zaangażowanie w misyjne dzieło Kościoła. Składam serdeczne „Bóg zapłać” chorym i
starszym, którzy cierpienia i niedostatki, trudy i przykrości życiowe ofiarowują w intencji
misjonarzy. Dziękuję wspólnotom parafialnym, licznym grupom misyjnym, zwłaszcza
dziecięcym i młodzieżowym za różne działania, które owocują nowymi formami pomocy
misjom. Dziękuję za ofiarność, tak dziś jak w ciągu całego roku. Dzięki bowiem Waszej
hojności misjonarze prowadzą wiele dzieł miłosierdzia w ubogich krajach Afryki, Ameryki
Łacińskiej, Azji i Oceanii. Wyrażam wdzięczność wszystkim darczyńcom Dzieła Pomocy
„Ad Gentes”, którzy wspierają misje wysyłając sms-a na numer 72 032 o treści "Misje" lub
poprzez wpłatę na konto Dzieła Pomocy "Ad Gentes". Jednocześnie proszę, abyście posłuszni
natchnieniom Ducha Świętego, nie ustawali w trosce o misje.
Z serca wszystkim błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
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Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

