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Wprowadzenie 

Światowy	Dzień	Misyjny,	ustanowiony	dnia	14	kwietnia	1926 r.,	po	raz	pierwszy	
obchodzony	był	w przedostatnią	niedzielę	października	1927 r.	Prawie	od	samego	począt-
ku	został	przyjęty	zwyczaj,	że	w związku	z obchodami	Światowego	Dnia	Misyjnego	Kon-
gregacja	 Ewangelizowania	 Narodów	 (wcześniej	 nazywana:	 Kongregacją	 Rozkrzewiania	
Wiary)	kieruje	do	wiernych	swoje	słowo	w formie	apelu,	a sporadycznie,	także	radiowego	
orędzia	w różnych	językach.	Treść	tych	przemówień	publikowana	była	w „L’Osservatore	
Romano”	oraz	w różnych	ówczesnych	czasopismach	katolickich	i misyjnych.	Tradycję	pi-
sania	pasterskiego	słowa	na	Światowy	Dzień	Misyjny	przejął	papież	Paweł	VI,	a po	nim	
kolejni	papieże	piszą	specjalne	papieskie	orędzie	misyjne	na	ten	dzień.

Dyrekcja	Krajowa	Papieskich	Dzieł	Misyjnych	we	Włoszech	w 1997 r.	wydała	zbiór	
dokumentów	dotyczących	misji.	Wśród	nich	znalazły	się	apele	i orędzia	misyjne	począw-
szy	od	1930	aż	do	1996	roku.	Wydawcy	tego	dokumentu	napisali:	„pociesza	nas,	że	trud	
wydobycia	na	światło	tej	dokumentacji	pozwoli	czytelnikowi	odnaleźć	siłę	w żarliwości,	
którą	odnajdziemy	jeszcze	między	wierszami	na	tych	stronach	mówiących	o życiu	i histo-
rii,	które	zapisał	w Kościele	Światowy	Dzień	Misyjny”1.

Niektóre	apele	czy	orędzia	nie	miały	wprost	swoich	przewodnich	tematów,	dlatego	
brakującym	został	nadany,	który	jest	myślą	przewodnią	konkretnego	apelu	czy	orędzia.	
Dzięki	temu	została	zachowana	jednolitość	i przejście	do	tematów	orędzi,	które	pojawiają	
się	cyklicznie	w orędziach	misyjnych	Jana	Pawła	II	i Benedykta	XVI.

Jak	dotychczas	apeli	i orędzi	wydanych	przez	Kongregację	Ewangelizowania	Narodów	
nie	było	jeszcze	w języku	polskim.	Jest	to	zatem	pierwsze	w Polsce	tłumaczenie	tych	apeli	
i radiowych	orędzi.	Materiałem	źródłowym	jest	Enchiridion Della Chiesa Missionaria.

W	1979 r.	w serii	„Materiały	i Studia	Księży	Werbistów”	(nr	10)	ukazał	się	wybór	
dokumentów	Kościoła	dotyczących	misji	–	Breviarium Missionum.	W tych	materiałach	
znajduje	się	dokument	Kongregacji	Rytów	„Il	Consiglio	Superiore”	ustanawiający	przed-
ostatnią	niedzielę	października	 jako	Niedzielę	Misyjną,	który	zawarty	 jest	w niniejszej	
książce.	W drugiej	części	tych	dokumentów	znajduje	się	siedem	orędzi	misyjnych	Pawła	
VI	z lat:	1969,	1970,	1971,	1972,	1973,	1974,	19752.	Uzupełnienia	pozostałych	orędzi	
misyjnych	dokonał	ks.	dr	Andrzej	Halemba	wraz	ze	współpracownikami	z Centrum	For-

 1 Enchiridion Della Chiesa Missionaria,	Bologna	1997,	cz.	2,	5.
 2	 Por.	„Breviarium Missionum”. Wybór dokumentów Kościoła dotyczących dzieła misyjnego, cz. II, 
1979 r.,	nr	342,	118-155.
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macji	Misyjnej.	Orędzia	te	zostały	zamieszczone	tylko	na	stronie	internetowej	Centrum	
Formacji	Misyjnej.

Po	głębszej	analizie	opublikowanych	orędzi	Pawła	VI	zrodził	się	pomysł	ponownego	
przetłumaczenia	ich	wszystkich	przez	jedną	osobę.	„Ponowne	tłumaczenie	było	koniecz-
ne,	ze	względu	na	specyficzny	język	papieża	Pawła	VI.	Niektóre	sformułowania	trzeba	
było	oddać	w sposób	bardziej	precyzyjny,	lepiej	odzwierciedlający	atmosferę	tamtych	lat	
i sam	przekaz	myśli	papieskiej,	która	z pewnością	wymagała	wiele	uwagi	i zrozumienia”3.

Materiałem	źródłowym	do	tłumaczenia	były	orędzia	misyjne	w języku	włoskim	za-
mieszczone na stronie internetowej Watykanu4. 

Dostęp	do	orędzi	Jana	Pawła	II	jest	dla	polskiego	czytelnika	o wiele	łatwiejszy.	Teksty	
te	publikowane	były	w wydaniu	polskim	„L’Osservatore	Romano”,	następnie	przez	dyrek-
cję	krajową	Papieskich	Dzieł	Misyjnych	w Warszawie	oraz	przez	wiele	misyjnych	czaso-
pism.	Polskie	tłumaczenia,	poza	„L’Osservatore	Romano”,	były	jednak	różne.	Pierwszego	
zebrania	wszystkich	misyjnych	orędzi	Jana	Pawła	II	podjęło	się	wydawnictwo	WAM	z Kra-
kowa, w serii Jana Paweł II Dzieła Zebrane.	Orędzia	ukazały	się	w IV	tomie	zatytułowanym	
Konstytucje apostolskie. Listy, motu proprio i bulle. Orędzia na Światowe Dni5. 

Niniejsze	opracowanie	zawiera	orędzia	misyjne	Jana	Pawła	II	oraz	Benedykta	XVI,	
które	zostały	opublikowane	w wydaniu	polskim	„L’Osservatore	Romano”.

W	celu	ujednolicenia	cytowanych	dokumentów	przez	papieży	zostały	wprowadzo-
ne	polskie	skróty	dokumentów.	

Książka	podzielona	 została	na	 cztery	 części.	Każda	poprzedzona	 jest	wprowadze-
niem.	Na	zakończenie	dołączono	aneksy.

Rok	wydania	 tej	 publikacji	 nie	 jest	 zupełnie	 przypadkowy.	W 2010  r.	 przypada	
20.	 rocznica	 opublikowania	ważnej	 dla	 dzieła	misyjnego	 encykliki	 Redemptoris missio 
(7 grudnia	2010 r.)	oraz	100.	rocznica	ogłoszenia	przez	papieża	Piusa	X	św.	Franciszka	
Ksawerego	patronem	Papieskiego	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary	(1910-2010).	Mija	także	
70	lat	od	opublikowania	pierwszego	apelu	misyjnego	(26	września	1930 r.).

Warto	też	wspomnieć,	że	w roku	–	2011	przypada	30.	rocznica	adhortacji	apostol-
skiej Jana Pawła II Familiaris consortio.	W tym	to	dokumencie	po	raz	pierwszy	papież	
bardzo	wyraźnie	podkreślił	odpowiedzialność	misyjną	rodziny	(por.	FC	54).

Zebranie	wszystkich	91	apeli	i orędzi	będzie	z pewnością	bogatym	materiałem	słu-
żącym	do	głębszej	analizy	misjologicznej	oraz	pastoralnej.

ks. dr Franciszek Jabłoński

Gniezno, dnia 4 grudnia 2010 r.  
we wspomnienie św. Franciszka Ksawerego – patrona misji i Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary

 3	 D.	Chodyniecki,	List	do	ks.	F.	Jabłońskiego	z dnia	22	XI	2010 r.	Archiwum	redaktora	książki.	
 4	 www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/missions/index_it.htm,	2	II	2010 r.
 5 Jan Paweł II, Dzieła Zebrane. Konstytucje apostolskie. Listy, motu proprio i bulle. Orędzia na 
Światowe Dni,	Kraków	2007,	393-493.



 
Ustanowienie Światowego Dnia Misyjnego6 

Wyższa	Rada	Generalna	Papieskiego	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary	na	dorocznym	
zebraniu	 plenarnym,	 skierowawszy	 do	Boga	 swój	 umysł	 i  serce,	 kieruje	 je	 z  kolei	 do	
Waszej	Świątobliwości,	z apostolską	gorliwością	popierającego	misje	katolickie.	Ty,	Ojcze	
Święty,	idąc	śladami	Boskiego	Pasterza,	pragniesz,	aby	wszystkie	owce	weszły	do	jedynej	
Owczarni	i karmiły	się	na	żyznych	pastwiskach	prawdy.	Twoje	starania	nadają	codziennie	
coraz	większe	 impulsy	Dziełom	Misyjnym	 zmierzające	 do	 zainteresowania	wszystkich	
wiernych	sprawami	nawrócenia	pogan.

Ceniona	wysoce	 encyklika	Rerum Ecclesiae,	 którą	 ostatnio	 skierowałeś	 do	 świata	
katolickiego,	 wywołała	 radość	 wszystkich	Twych,	Ojcze	 Święty,	 synów	 i  spowodowa-
ła	 skuteczne	 inicjatywy.	Przyczyni	 się	ona	wydatnie	do	 rozszerzenia	Królestwa	Bożego	
i pociągnie	za	sobą	nowe	osiągnięcia,	otwierając	drogę	do	znacznych	triumfów	Kościoła	
i kultury	chrześcijańskiej.

A	ponieważ	Wasza	Świątobliwość,	nalegając	przede	wszystkim	na	modlitwę	zarów-
no	prywatną,	jak	i publiczną	na	rzecz	misji	świętych	i zalecając,	aby	w miarę	gorliwości	
pasterzy	„lud	chrześcijański	spieszył	z pomocą	i hojnością	współmierną	do	rozlicznych	
potrzeb	misji	aktualnych	i tych,	które	dołączą	się	do	obecnych	w przyszłości”,	przypo-
mniał	również	owo	Papieskie	Dzieło	Rozkrzewiania	Wiary,	które	nazwałeś	„zasadniczym	
pośród	wszystkich	Dzieł	Misyjnych”,	przeto	Wyższa	Rada	Generalna	tegoż	Dzieła	 jest	
szczególnie	wyczulona	na	wyrazy	troski	jemu	okazywanej	i postanawia	nadać	mu	rozwój	
coraz	bardziej	odpowiadający	jego	celom	i Twoim	szlachetnym	pragnieniom.

Wyższa	Rada	sądzi	właśnie,	że	niemałym	pożytkiem	dla	misji	byłoby,	gdyby	został	
ustanowiony	„Dzień	modlitw	i propagandy	na	rzecz	misji”	obchodzony	w tym	samym	
dniu	we	wszystkich	diecezjach,	parafiach	i instytutach	świata	katolickiego.	Przyczyniał-
by	się	on	do	zrozumienia	wielkości	problemu	misji,	pobudzałby	gorliwość	kleru	i ludu,	
stwarzałby	dogodną	okazję	do	coraz	lepszego	poznawania	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary,	
zwiększania	 liczby	wpisów	 i przynaglania	do	ofiar	dla	misji,	 lecz	przede	wszystkim	na	
wzór	 świętej	krucjaty,	 skłaniałby	Najświętsze	Serce	 Jezusowe	do	przyspieszenia	 chwili,	
gdy	wszyscy	uznają	Jego	powszechną	Boską	godność	Królewską.	

 6	 Święta	Kongregacja	Rytów	 (Obrzędów).	Reskrypt	 o  przedostatniej	 niedzieli	 października	
jako	Niedzieli	Misyjnej,	poświęconej	w sposób	szczególny	modlitwom	i akcji	na	rzecz	misji	z dnia	
14	IV	1926 r.:	AAS	19(1927)23-24,	„Breviarium Missionum”. Wybór dokumentów Kościoła doty-
czących dzieła misyjnego,	cz.	I,	1979 r.,	255-257.	
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Takie	uczucia,	Ojcze	Święty,	podzielają	również	różne	Rady	Krajowe	Dzieła	i niezli-
czone	wybitne	osobistości	z kleru	i laikatu	katolickiego.

Dlatego	Wyższa	Rada	Generalna	pokornie	prosi	usilnie	Waszą	Świątobliwość,	aby	
raczył	ustanowić	taki	Dzień	Misyjny.	Dzień	ten	nie	powinien	w żaden	sposób	przynosić	
uszczerbku	 świętom	misyjnym,	 jakie	 już	przyjęło	 się	 obchodzić,	 ani	 też	nie	powinien	
znosić	przepisanych	kolekt.

Konkretnie	Wyższa	Rada	Generalna	prosi	pokornie:
	 1)	 aby	ustalono	jedną	niedzielą,	głównie	przedostatnią	października,	jako	„Dzień	mo-

dłów	i propagandy	misyjnej”	w całym	świecie	katolickim;
	 2)	 aby	w wymienioną	niedzielę	we	wszystkich	Mszach	świętych	dołączano	jako	obo-

wiązkową	kolektę	(mszalną)	pro re gravi	–	orację	Pro propagatione fidei	(O	rozkrze-
wianie	wiary);

	 3)	 aby	kazanie	w tę	niedzielę	miało	charakter	misyjny,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	
Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary,	z pobudzaniem	wiernych	do	zapisywania	się	do	tegoż	
Dzieła;	skądinąd	jednak	nie	zamierza	się	ograniczać	koniecznie	[tematyki]	kazania	
do	samych	misji;

	 4)	 aby	udzielony	był	 odpust	 zupełny,	 który	można	by	ofiarować	 za	 zmarłych,	 tym,	
którzy	w tę	niedzielę	przystąpią	do	Komunii	św.	i pomodlą	się	o nawrócenie	pogan;

	 5)	 ponadto	Rada	Wyższa	uprasza	pokornie,	 aby	 z  okazji	 Świąt	 i Kongresów	Misyj-
nych	można	było	odprawiać	uroczystą	Mszę	wotywną	O rozkrzewianie wiary,	także	
w dni	rytu	zdwojonego	większego	i w Niedziele	mniejszej	rangi.

Dekret Rzymski 

Jego	Świątobliwość	Papież	Pius	XI,	przychylając	się	łaskawie	do	przedłożonych	Mu	
powyższych	życzeń	i próśb,	raczył	zaaprobować	i spełnić	te	postulaty.	Równocześnie	ni-
niejszym	reskryptem	tejże	Świętej	Kongregacji	powierzył	ich	realizację	roztropnej	decyzji	
Ordynariuszy,	z zachowaniem	jednak	Rubryk	i wszystkiego,	co	na	podstawie	prawa	za-
chować	należy.

Dnia, 14 kwietnia 1926 r.

kard. Antonio Vico,  
prefekt Kongregacji Rytów (Obrzędów)

Angelo Mariani, 
sekretarz Kongregacji Rytów (Obrzędów)

Tłum.	ks.	B.	Wodecki	SVD



I
Apele i orędzia radiowe  

Kongregacji Ewangelizowania Narodów  
(Rozkrzewiania Wiary)

(1930-1964)





Wprowadzenie

Autorem	apeli	i radiowych	orędzi	był	zazwyczaj	sekretarz	Kongregacji	Ewangelizo-
wania	Narodów.	Z dwoma	tylko	wyjątkami,	a mianowicie	w roku	1935	i 1938	uczynił	to	
prefekt	Kongregacji:	kard.	Fumasoni	Biondi.	Apele	i orędzia	publikowane	były	w „L’Os-
servatore	Romano”	oraz	w różnych	ówczesnych	czasopismach	katolickich	i misyjnych.	
Aby	podkreślić	wagę	tego	dnia,	sam	Sekretarz	wyrażał	gotowość	do	wygłoszenia	orędzia	
w  różnych	 językach	na	 antenie	 radiowej.	 „Upływ	czasu	 sprawił,	 że	pył	osiadł	na	 tych	
«słowach»,	a wieloletnia	niedbałość	ukryła	niektóre	z tych	dokumentów	w zakamarkach	
archiwów,	do	których	nie	mamy	dostępu”.	Przypuszczalnie	w latach	1927,	1928	i 1929	
nie	było	apeli	ani	orędzi	z okazji	Światowego	Dnia	Misyjnego.	Pierwszy	apel	został	ofi-
cjalnie	wygłoszony	dnia	26	września	1930 r.7 

W	1930  r.	 sekretarz	Kongregacji	Ewangelizowania	Narodów,	kard.	Carlo	Salotti	
(1870-1947)	wystosował	pierwszy	apel	z okazji	Światowego	Dnia	Misyjnego.	W latach	
1930-1935	kard.	Salotti	napisał	siedem	apeli	oraz	wygłosił	trzy	radiowe	orędzia.

Kard.	Salotti	 jako	rektor	Uniwersytetu	Urbaniana	założył	Naukowy	Instytut	Mi-
syjny.	Jako	sekretarz	Kongregacji	Rozkrzewiania	Wiary	Salotti	był	drugim	co	do	rangi	
urzędnikiem	tej	dykasterii,	najpierw	podlegając	kardynałowi	Willem	van	Rossum,	a na-
stępnie	 kardynałowi	Pietro	Fumasoni	Biondi.	 Papież	Pius	XI	 docenił	 jego	 pracę	 jako	
sekretarza	Kongregacji	i 13	marca	1933 r.	wyniósł	go	do	Kolegium	Kardynalskiego.	Dnia	
14	września	1938 r.	Salotti	został	mianowany	Prefektem	Kongregacji	Rytów	i uczestni-
czył	w konklawe	w 1939 r.,	na	którym	wybrano	papieża	Piusa	XII.	11	grudnia	1939 r.	
Pius	XII	uczynił	go	Kardynałem	Biskupem	Palestriny8.

W	 1935  r.	 misyjny	 apel	 wystosował	 prefekt	 Kongregacji	 Rozkrzewiania	 Wiary, 
kard.	Pietro	Fumasoni	Biondi	(1872-1960).	Z kolei	w 1938 r.	wygłosił	misyjne	orędzie	
radiowe	do	katolików	w USA.	Kard.	Fumasoni	Biondi	pochodzi	z Włoch.	Po	ukończe-
niu	rzymskiego	seminarium	przyjął	święcenia	kapłańskie	dnia	17	kwietnia	1897 r.,	z rąk	
Wikariusza	Rzymu,	kardynała	Lucida	Parocchiego.	W latach	1897-1916	był	wykładow-
cą	w Ateneum	„Propaganda	Fide”.	14	 listopada	1916 r.	otrzymał	nominację	biskupią	

 7 Enchiridion Della Chiesa Missionaria,	dz.cyt.,	cz.	2,	5.
 8	 Informacje	ze	strony:	http://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Salotti#cite_note-2,	24	VI	2010 r.
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na	delegata	apostolskiego	do	wschodnich	Indii.	Święceń	biskupich	udzielił	mu	kardy-
nał	Domenico	Serafini.	W 1921 r.	został	sekretarzem	Kongregacji	Rozkrzewiania	Wiary,	
a  rok	później	delegatem	do	USA.	13	marca	1933 r.	otrzymał	nominację	kardynalską,	
a trzy	dni	później,	po	śmierci	kardynała	Willema	van	Rossuma,	został	prefektem	Kon-
gregacji	Rozkrzewiania	Wiary.	Urząd	ten	piastował	przez	27	lat	aż	do	śmierci,	do	1960 r.9

W	dniu	20	grudnia	1935 r.	został	mianowany	nowy	sekretarz	Kongregacji,	kard.	
Celso	Costantini	(1876-1958),	który	kontynuował	pisanie	apeli	na	Światowy	Dzień	Mi-
syjny.	Wystosował	on	22	odezwy	na	Dzień	Misyjny.	W tym	napisał	12	apeli	i wygłosił	
10	radiowych	orędzi.	

Constantini	 został	 pierwszym	 apostolskim	 delegatem	 w  Chinach	 12	 sierpnia	
1922  r.,	 a  miesiąc	 później	 mianowano	 go	 tytularnym	 arcybiskupem	 Theodosiopolis	
w Arkadii	(9	września).	W czasie	swego	pobytu	w Chinach	zwołał	pierwszą	konferencję	
episkopatu	w Szanghaju	w 1924 r.,	ustanowił	konstytucje	dla	misji	w Chinach,	pomógł	
w  założeniu	Katolickiego	Uniwersytetu	 Fu	 Jen	 i w mianowaniu	 na	 biskupów	 sześciu	
chińskich	księży.	Założył	też	kilka	regionalnych	dużych	seminariów.	W 1931 r.	założył	
Kongregację	Uczniów	Pana	i został	łacińskim	ordynariuszem	Harbin	(28	maja).	Po	wy-
jeździe	z Chin	w 1933 r.	rozpoczął	pracę	w rzymskiej	kurii	i 20	grudnia	1935 r.	został	
mianowany	sekretarzem	Kongregacji	Rozkrzewiania	Wiary.	Jako	sekretarz	podlegał	kar-
dynałowi	Pietro	Fumasoni	Biondi.	Papież	Pius	XII	mianował	go	kardynałem	kościoła	
Santi	Nereo	e	Achilleo	na konsystorzu,	12	stycznia	1953 r.	Dnia	22	maja	1954 r.	kardy-
nał	został	mianowany	Apostolskim	Kanclerzem,	a 9	czerwca	1958 r.	uzyskał	kardynalski	
tytuł	San	Lorenzo	in	Damaso10.

W	dniu	15	stycznia	1953 r.	sekretarzem	Kongregacji	zastał	abp	Filippo	Bernardini	
(1884-1954).	Pełnił	tę	posługę	tylko	dwa	lata	(1953-1954).	W drugim	roku	sprawowa-
nia	urzędu	jako	sekretarza	zmarł.	Napisał	dwa	misyjne	apele.	Abp	Bernardini	pochodził	
z Włoch.	12	marca	1910 r.	został	wyświęcony	na	kapłana,	a w 1933 r.	konsekrowany	na	
biskupa.	W latach	1935-1953	był	nuncjuszem	apostolskim	w Szwajcarii11.

Następcą	abp.	Bernardiniego	został	abp	Pietro	Sigismondi	(1908-1967).	Pochodził	
również	z Włoch.	W 1930 r.	otrzymał	święcenia	kapłańskie,	w 1950 r.	został	biskupem,	
a następnie	mianowany	na	delegata	apostolskiego	w Kongu	i Rwandzie.	W 1954 r.	został	
sekretarzem	Kongregacji.	Pełnił	tę	funkcję	przez	13	lat,	aż	do	śmierci12.	Abp	Sigismondi	
wystosował	9	misyjnych	apeli.	

W	sumie	Kongregacja	Ewangelizowania	Narodów	wystosowała	44	orędzia	misyjne,	
w tym	30	apeli	i 14	orędzi	radiowych.	Zawierają	one	wypowiedzi	papieży	dotyczące	misji	
oraz	listy,	które	przychodziły	do	Kongregacji13.

 9	 http://pl.wikipedia.org/wiki/Pietro_Fumasoni_Biondi,	24	VI	2010 r.
 10	 http://en.wikipedia.org/wiki/Celso_Benigno_Luigi_Costantini,	24	VI	2010 r.
 11	 http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bbernf.html,	24	VI	2010 r.
 12	 http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bsigi.html,	24	VI	2010 r.
 13	 Cytowane	dokumenty	w apelach	i orędziach	Kongregacji	Ewangelizowania	Narodów	zawie-
ra	Aneks	1.
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Problematyka	podjęta	w tych	przesłaniach	może	być	ujęta	w kilku	grupach	tema-
tycznych:	cel	Światowego	Dnia	Misyjnego,	kim	jest	misjonarz?,	odpowiedzialni	za	misje,	
formy pomocy.

1. Cel Światowego Dnia Misyjnego 

W	orędziu	misyjnym	 z  1930  r.	 abp	 Sallotti	 zarysował	 cel	 Światowych	Dni	Mi-
syjnych,	które	powinny	„wyznaczać	krok	bardziej	odważny	 i pokrzepiający”	w rozwo-
ju	misji.	Trzeba	przygotować	je	metodycznie,	uważnie	i mądrze.	Duchowieństwo	i lud	
chrześcijański	powinni	wykazać,	że	w pełni	„zrozumieli	wagę	wydarzenia”.

Z	kolei	orędzie	radiowe	z 1931 r.	głosi,	że	dzień	ten	„przypomina	o pięknie	i o pod-
bojach	wiary.	Dzień	modlitwy	i działania,	propagandy	i organizacji,	ukierunkowany	na	
poruszenie	osłabionych	sumień	wielu	katolików”.	W tym	dniu	cały	cywilizowany	świat	
zwraca	oczy	i ducha	ku	walecznym	bojownikom.	Ma	to	być	dzień	„czynnej	i intensyw-
nej	propagandy”.	„Kapłan	–	pisze	abp	Salotti	–	niech	z ambony	zobrazuje	pracę,	walki	
i cierpienia	tych	ukrytych	i nieustraszonych	heroldów	wiary,	niech	da	odczuć	wszystkim	
potrzebę	współpracy	(…)	na	pomoc	całej	ludzkości”.

Abp	Salotti	w orędziu	 z 1936  r.	wymienia	 trzy	 cele	Dnia	Misyjnego:	 „modlitwę	
za	misje;	szerzenie	coraz	bardziej	idei	misyjnej	oraz	zbieranie	środków”.	Z kolei	orędzie	
z 1953 r.	akcentuje,	że	pierwszym	celem	Dnia	Misyjnego	jest	poznanie	przez	wszystkich,	
czym	są	misje,	jakie	są	ich	osiągnięcia	i problemy.	Zachęca	wszystkich	wiernych	do	da-
wania	świadectwa	o trzech	wielkich,	chrześcijańskich	cnotach:	wierze,	nadziei	i miłości.

Jak	 głosi	 orędzie	 z  1932  r.,	Dzień	Misyjny	 jest	 okazją	do	duchowej	 odnowy,	by	
poruszyć	serca	bogatych,	 tak	 jak	porusza	biednych.	Dzień	ten	powinien	być	„zarazem	
wstępem i podsumowaniem	działalności	organizacyjnej	podjętej	w ciągu	roku	misyjnego.	
Wstępem: gdyż	idea	apostolatu,	szeroko	rozpowszechniona	przy	tej	okazji,	ukierunkowa-
na	jest	na	wydanie	najlepszych	owoców	dobra	w sumieniach	chrześcijan,	na	umocnie-
nie	organizacji	już	z powodzeniem	funkcjonującej,	oraz	na	poszukiwanie	nowych	dróg	
współpracy	lepiej	dostosowanych	do	zmieniających	się	potrzeb	czasów.	Podsumowaniem: 
gdyż	w tym	Dniu	zastępy	wiernych	we	wszystkich	częściach	świata,	popchnięte	do	dzia-
łania,	winny	złożyć	obfite	owoce	zebrane	na	polu	ich	apostolskiego	trudu”	(1933 r.).

Dzień	 Misyjny	 powinien	 być	 obchodzony	 w  każdym	 narodzie,	 w  każdym	 kra-
ju,	w każdym	mieście,	w każdej	parafii.	Wszędzie	 tam	powinny	zostać	zmobilizowane	
wszystkie	siły,	by	wszyscy	wierzący	w Boga	skupili	swoje	myśli	wokół	świętych	racji	spra-
wy	misyjnej	(1937 r.).	Cały	świat	chrześcijański	jest	wezwany,	aby	dać	świadectwo	swojej	
wierności	i miłości	(1954 r.).	W tym	dniu	każdy	człowiek	powinien	stać	się	apostołem	
i propagandystą	(1934 r.). Z punktu widzenia ludzkiego Dzień	Misyjny	jest	uroczystym	
zapewnieniem	o prawdziwej	i lojalnej	solidarności,	gdzie	w praktyce	realizują	się	zasady	
ludzkiej	dobroci	(1933 r.).

Dzień	 Misyjny	 po	 raz	 kolejny	 przypomina	 nam	 o  obowiązku	 współpracy	 przy	
szerzeniu	Kościoła	pośród	ludów,	które	nie	znają	nauki	naszego	Pana	Jezusa	Chrystusa	
(1955 r.).
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2. Kim jest misjonarz? 

Światowy	 Dzień	 Misyjny	 to	 dzień	 poświęcony	 przede	 wszystkim	 misjonarzom,	
którzy	w imieniu	wszystkich	wierzących	w Chrystusa	wypełniają	misyjny	nakaz.	Wiele	
ciekawych	określeń	na	misjonarzy	i ich	przymioty	odnajdujemy	w orędziach	misyjnych.	

Przewodnią	myślą	radiowego	orędzia	z 1932 r.	jest	pytanie:	„Kim	jest	misjonarz?”.	
Misjonarz	 to:	 żołnierz,	 apostoł,	męczennik,	 który	 jest	 silny	wiarą,	 rozpalony	 ideałem	
miłości,	zainspirowany	ideałem	cywilizacji	„bohater	smutnej	samotności,	prześladowań	
i śmierci,	odważnie	stawia	czoło	na	obcej	ziemi”.

Bardzo	ciekawy	opis	tego,	kim	jest	misjonarz	znajdziemy	w apelu	z 1937 r.	Abp	
Salotti	pisze,	że	„odziany	w kolczugę	wiary	i ogarnięty	nadprzyrodzonym	płomieniem,	
opuszcza	swoje	rodzinne	gniazdo,	żeby	udać	się	na	obce	ziemie,	gdzie	czekają	go	trudy	
apostolatu.	Pożegnawszy	 starych	 rodziców,	 żegna	drogie,	ojczyste	niebo,	które	widzia-
ło,	 jak	się	urodził,	całuje	ziemię,	w której	śpią	jego	zmarli,	 i spokojnie	zgromadziwszy	
w sercu	stertę	miłych	i niezatartych	wspomnień,	przemierza	bezkresne	oceany,	pokonuje	
najbardziej	strome	góry,	 i biegnie	rozbić	swój	ubogi	namiot	na	nieznanej	ziemi,	która	
szybko	nasiąknie	jego	potem,	a może	też	krwią”.	

Misjonarz	pełni	na	misjach	różne	funkcje.	Jego	posługa	jest	posługą	uniwersalną.	
„Misjonarz	zdjął	strój	obywatela	tego	czy	innego	narodu,	by	objąć	w braterskim	uścisku	
wszystkich	 ludzi,	białych,	 żółtych,	 czarnych”	 (1947  r.).	 „Jest	kapłanem,	nauczycielem,	
kolonizatorem,	organizatorem	plemion,	założycielem	wiosek	i miast;	jest	apostołem,	któ-
ry	z każdego	barbarzyńcy	robi	człowieka,	z każdego	człowieka	chrześcijanina,	z każdego	
chrześcijanina,	obywatela,	z każdego	obywatela	narzędzie	współpracujące	dla	dobra	spo-
łeczności.	Jest	pierwszym	i najskuteczniejszym	z cywilizatorów,	który	podnosi	zwyczaje	
miejscowych,	dostarcza	im	wiedzy	o ich	obowiązkach	i prawach,	łagodzi	spory	i waśnie,	
prowadzi	do	współżycia	spokojnego	i uczciwego,	do	zawarcia	między	nimi	paktu	bra-
terstwa,	który	pieczętuje	w cieniu	Krzyża,	stanowi	fundament	zdrowego	i rzeczywistego	
postępu.	Jest	prawdziwym	twórcą	cywilizacji”	(1935 r.).

Misjonarza	cechuje	wyjątkowa	odwaga	i głęboka	nadzieja.	„Nie	przestrasza	się,	nie	
opuszcza	 swojej	 trzody,	 ale	 pozostaje	 na	miejscu	walki.	Kiedy	wokół	 siebie	 dostrzega	
tylko	ruiny	i zgliszcza,	i widzi,	że	otacza	go	samotność	i nędza,	rozpoczyna	cierpliwie	od	
nowa	swoje	dzieło,	jakby	niczego	dotąd	nie	dokonał.	Ma	świadomość,	że	dzisiejsze	po-
rażki	przygotowują	jutrzejsze	zwycięstwa,	i że	ofiary	poniesione	na	rzecz	ewangelicznego	
ideału	przynoszą	zawsze	Kościołowi	obfite	żniwo”.	Idąc	w ślady	starożytnych	apostołów,	
poświęcają	się	„ewangelizacji	niewiernych”	(1931 r.).

Misjonarze	w apelach	ukazani	są	też	bardzo	często	jako	ci,	którzy	poświęcają	swoje	
życie	dla	głoszenia	Ewangelii.	„Poci	się,	jest	nękany	i umiera	na	ziemi	ludzi	niewierzą-
cych”	(1932 r.).	Misjonarze	„nie	mszcząc	się,	ale	wybaczając,	powodowani	ciągle	pragnie-
niem	budzenia	u ludzi	poczucia	godności	i obowiązku	oraz	pragnieniem	zawarcia	paktu	
braterstwa	chrześcijańskiego	i cywilizacyjnego”	(1933 r.).	

Wśród	określeń	misjonarzy	pojawiających	się	w apelach	można	wymienić	nastę-
pujące:
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	 •	 pomocnicy	Boga,
	 •	 żołnierze	Chrystusa, 
	 •	 strażnicy	oddani	Chrystusowi,
	 •	 wojsko	misyjne,
	 •	 krzewiciele	i apostołowie,
	 •	 heroldzi	wiary	i Chrystusa,
	 •	 niezwyciężeni	bohaterzy,
	 •	 apostołowie,	
	 •	męczennicy,	
	 •	 pionierzy,
	 •	 nieustraszeni	siewcy	miłości,
	 •	 nieustraszone	legiony,
	 •	mężczyźni	i kobiety,	którzy	wyrzekli	się	rodziny	i ojczyzny	dla	najważniejszego	przy-

kazania	miłości,
	 •	 apostołowie	prawdy	i miłości.

3. Odpowiedzialni za misje

W	misyjnych	orędziach	zawarte	są	informacje,	jakie	struktury,	czyli	instytucje	i oso-
by,	odpowiedzialne	 są	 za	misje	 i wspierają	dzieło	misyjne.	Na	pierwszym	miejscu	 im-
pulsem	do	pomocy	dziełu	misyjnemu	jest	papież,	pod	wpływem	którego	„żarliwa	praca	
misjonarzy	posuwa	się	coraz	szybciej”	(1933 r.).

W	orędziu	 z  1931  r.	 podkreślona	 jest	 rola	 papieża	 Piusa	XI.	 „Pierwszym,	 który	
się	pomodli	i ofiaruje	swój	hojny	datek	jest	papież,	który	w chwalebnej	epopei	swojego	
pontyfikatu	poświęcił	najlepszą	z pieśni	wychwalaniu	i promowaniu	dzieła	misyjnego”.	
On	„czuwa	dzień	po	dniu	nad	krzepiącymi	podbojami	ewangelicznymi,	doświadcza	po-
ciechy	wiedząc,	że	świat	odpowiedział	szczodrze	na	ten	apel	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary,	
które	jest	bardzo	bliskie	jego	ojcowskiemu	sercu”	(1932 r.).

Drugą	osobą	odpowiedzialną	za	ewangelizację	misyjną	w świecie	jest	prefekt	Kon-
gregacji	Rozkrzewiania	Wiary.	„Jest	pierwszym	współpracownikiem	pierwszego	misjona-
rza,	czyli	papieża”	(1935 r.).

Kolejną	grupą	osób	odpowiedzialną	za	misje,	wymienioną	w orędziach	są	dyrektorzy	
krajowi	i diecezjalni	dzieł	misyjnych,	propagatorzy	i propagatorki	z komisji	misyjnych,	komi-
sje	parafialne,	członkowie	Związku	Misyjnego	Duchowieństwa,	członkowie	Papieskich	Dzieł,	
członkowie	Akcji	Katolickiej,	a zwłaszcza	stowarzyszeń	młodzieżowych	obydwu	płci,	te	osoby,	
które	nie	mogąc	działać	 lub	złożyć	datku,	ofiarują	ochoczo	zasługi	płynące	z codziennych	
modlitw,	a także	ukrytych	lub	widocznych	cierpień	oraz	wszyscy	wierni (1931 r.	i 1933 r.).

Instytucją,	która	wychodzi	naprzeciw	potrzebom	misji	jest	Papieskie	Dzieło	Roz-
krzewiania	Wiary:	„Dzieło	główne,	podstawowe,	niezbędne	dla	zapewnienia	życia	i przy-
szłości	Kościoła	walczącego, który	 rozwija	 się	w niewiernych	 regionach:	Dzieło,	które	
stało	się	„organem	samej	Stolicy	Apostolskiej	do	zbierania	we	wszystkich	częściach	świata	
ofiar	wiernych	i rozdzielania	ich	wszystkim	misjom	katolickim” (1934 r.).
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4. Formy pomocy 

Modlitwa
Pierwszą	formą	pomocy	misjom	powinna	być	przede	wszystkim	modlitwa.	Świato-

wy	Dzień	Misyjny	powinien	być	dniem	modlitwy	we	wszystkich	zakątkach	świata,	czy	
to	w „katedrach	ze	złotymi	iglicami	i błyszczącymi	marmurami,	czy	to	w skromnych	ora-
toriach,	gromadzących	dusze	proste,	czy	to	w ubogich	chatach,	na	których	dachach	lśni	
krzyż”.	Modlitwa	w seminariach,	w kolegiach,	w przedszkolach,	w szpitalach	i w „ukry-
tych	zakamarkach	domów”	(1931 r.).

Modlitwa	ta	ma	się	wyrażać	poprzez	uczestnictwo	we	Mszy	świętej,	nabożeństwach,	
przyjęcie	 Komunii	 św.,	 adorację	 Najświętszego	 Sakramentu	 czy	 drobne	 wyrzeczenie.	
Udzielenie	misjom	pomocy	w postaci	modlitwy	jest	aktem	wiary	(1954 r.).	Do	modlitwy	
wezwani	są	wszyscy	katolicy	świata	(1938 r.).

Szerzenie idei misyjnej 
Drugą	 formą	 pomocy	ma	 być	 szerzenie	 idei	misyjnej.	 Światowy	Dzień	Misyjny	

powinien	 być także	 „dniem	 czynnej	 i  intensywnej	 propagandy”.	Duchowni	 i  świeccy	
„w  szlachetnych	 zawodach”	 mają	 prześcigać	 się	 w  przedstawianiu	 Dzieła	 Misyjnego	
(1931 r.)	i rozkrzewiania	wiary	(1932 r.). Dokonywać	się	to	powinno	„poprzez	prasę	lub	
posługę	słowa,	która	stanowi	ścisły	obowiązek	proboszczów”	(1933 r.),	ale	także	poprzez	
radio,	prasę,	film,	dzięki	którym	powinien	dotrzeć	do	świadomości	chrześcijańskiej	apel	
Chrystusa:	„Mam	inne	dusze,	które	nie	należą	do	Kościoła,	także	ich	pragnę”	(1953 r.).

Zbieranie środków (jałmużna)
Trzecią	formą	wspierania	dzieła	misyjnego	wskazaną	w apelach	misyjnych	jest	po-

moc	materialna	ukazana	jako	jałmużna	misyjna.
W	apelu	misyjnym	w 1931  r.	 abp	Salotti	 prosił,	 aby	nie	 zabrakło	nigdy	 tej	 jał-

mużny. „Niech	zamilknie	przynajmniej	na	jeden	dzień	chłód	egoizmu	(…).	Wydatki	na	
przyjemności,	które	są	częstsze	w niedzielę,	niech	zastąpi	gest	misyjnej	jałmużny.	Gdyby	
każdy	mieszkaniec	świata,	który	wyznaje	kult	ideału	złożył	w wysokości	odpowiadającej	
jego	zasobom,	problem	misyjny,	który	nurtuje	serce	wielkiej	matki,	którą	jest	Kościół,	
zostałby	w znacznym	stopniu	rozwiązany”.	

	W apelach	misyjnych	można	 znaleźć	wiele	 konkretnych	przykładów	wspierania	
materialnego	misji.	 Jednym	z nich	 jest	historia,	o której	wspomina	w apelu	z 1938 r.	
abp	Constantini.	„Niedawno	przedstawiłem	Ojcu	Świętemu	naszego	współpracownika,	
który	wrócił	z Ameryki	Południowej;	ofiarował	papieżowi	szkatułkę	z różnymi	złotymi	
i  srebrnymi	przedmiotami:	 każdy	 z  tych	przedmiotów	opowiadał	wzruszającą	historię	
miłości,	poświęcenia,	hojności.	Był	tam	złoty	przedmiot	podarowany	przez	pewną,	zmar-
łą	już,	kobietę.	«Zanieście	go	papieżowi	–	powiedziała	–	to	jest	jedyna	pamiątka	pozostała	
mi	po	szczęśliwych	czasach.	Jestem	biedna	i sama».	Lepiej,	żeby	nawet	ten	ostatni	znak	
został	przeznaczony	na	misje	niż	żeby	dalecy	krewni	odnaleźli	go	po	mojej	śmierci”.	Inna	
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złota	moneta	przedstawiała	owoc	zbiórki	wśród	żebraków,	którzy	przychodzili	pożywić	
się	zupą	na	seminaryjnym	podwórzu.	Papież	oglądał	uważnie	te	przedmioty,	które	zda-
wały	się,	uświęcone	przez	poczucie	pobożności,	dużo	cenniejsze	nawet	od	złota	i pobło-
gosławił ofiarodawców. 

Kolejnym	przykładem	 jest	postawa	hiszpańskiego	księdza,	który	w maju	1935  r.	
ufundował	stypendium	naukowe	na	rzecz	jednego	miejscowego	seminarzysty.	„Nie	mam	
więcej	pieniędzy”	powiedział	do	dyrektora	krajowego.	Ale	potem	zdjął	złoty	zegarek	–	pi-
sze	abp	Celso	Costantini	–	z łańcuszkiem	i powiedział	do	dyrektora	krajowego:	„Jadąc	do	
Rzymu,	proszę	zawieźć	to	papieżowi	na	rzecz	miejscowego	kleru”.	Miałem	przyjemność	
ofiarować	papieżowi	ten	złoty	zegarek,	który	miał	znaczenie	moralne	dużo	cenniejsze	od	
samego	metalu.	Papież	docenił	charytatywny	gest	i zlecił	mi	napisanie	w swoim	dostoj-
nym imieniu do pokornego kapłana.

5. Adresaci apeli

Z	prośbą	o pomoc	misjom	sekretarz	Kongregacji	zwraca	się	w swych	apelach	do	
różnych	 osób:	 biskupów,	 kapłanów,	 zakonników	 i  stowarzyszeń.	Zwracając	 się	 do	 bi-
skupów	prosi	 ich,	aby	w  ich	diecezjach	Papieskie	Dzieło	Rozkrzewiania	Wiary	cieszy-
ło	się	coraz	większym	rozwojem	oraz	o zmobilizowanie	w Dniu	Misyjnym	wszystkich	
sił	katolickich	dla	zebrania	obfitych	datków	przeznaczonych	na	misje.	Z kolei	kapłani	
każdej	narodowości,	jakakolwiek	jest	ich	pozycja	i godność,	„niech	nie	szczędzą	energii	
w trosce	o powodzenie	Dnia	Misyjnego.	Niech	poczują	całą	odpowiedzialność,	która	wy-
nika	z obowiązku	rozwijania	organizacji	Papieskiego	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary	i upo-
wszechniania	go	wśród	ludu,	budząc	wszędzie	uczucia	sympatii	ku	naszym	udręczonym	
misjom”.	Wszystkie	 zaś	 instytuty	 zakonne,	męskie	 i  żeńskie	mają	mieć	na	uwadze,	 że	
„każdy	trud	podjęty	dla	uczynienia	owocnym	Dnia	Misyjnego	będzie	wkładem	na	rzecz	
tych	niestrudzonych	krzewicieli	wiary”.	„Każdy	datek	zebrany	przez	instytuty	zakonne	
jest	chlebem	i pokarmem”	dla	misjonarzy	(1932 r.).

W	sposób	 szczególny	została	 skierowana	prośba	do	„młodzieży	 ze	 szkół	 średnich	
i wyższych,	która	przez	 swoją	kulturę	w pełni	 rozumie	piękno	 i wagę	ewangelicznych	
podbojów,	 niech	 tego	 dnia	 ukierunkują	 całą	 swoją	 działalność	 na	 pomoc	 misjom”.	
I w końcu	prośba	o współpracę	na	rzecz	misji	skierowana	jest	do	wszystkich,	„również	do	
tych,	których	dusza	zgasła	lub	radość	płynąca	z wiary	chrześcijańskiej	osłabła”	(1932 r.).

Sekretarz	Kongregacji	 kieruje	 swe	 prośby	 o  pomoc	misjom,	nawet	wówczas	 gdy	
świat	dotyka	kryzys	ekonomiczny,	jak	to	miało	miejsce	w latach	30-tych	ubiegłego	stule-
cia. „Kryzys	ustanie	i rozkwitnie	jak	zawsze	zasada	miłości	Kościoła, czyli	miłość	brater-
ska,	dzięki	której	wierni	umożliwiają	Kościołowi	wspomożenie	ciągle	rozwijających	się	
misji”	(1936 r.).
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Dzień apostolatu dla najuboższych na misjach14

300415

Dzień	19	października	będzie	dniem	apostolatu:	apostolatu	gorącej	modlitwy	i hoj-
nej	jałmużny	dla	najuboższych	na	misjach.	Szlachetne	zawody	winny	ożywiać	katolików	
z całego	świata,	aby	tego	dnia	nikt	nie	pozostał	bezczynny	i obojętny	wobec	apelu,	który	
w imieniu	walecznych	zastępów	misyjnych	Kościół	kieruje	do	wszystkich	zakątków	ziemi	
na	 rzecz	 ludów	 jeszcze	omotanych	ciemnością	pogaństwa	 i herezji.	Świętym	obowiąz-
kiem	braterstwa	i cywilizacji	jest	przyjęcie	z miłością	tego	zaproszenia	i odpowiedź	na	nie	
z poświęceniem,	które	przystoi	duszom	rozpalonym	ideałem	wiary.

Powołany	dzięki	zaufaniu	papieża	na	urząd	sekretarza	Kongregacji	Rozkrzewiania	Wia-
ry	(Propaganda Fide),	piastuję	też	funkcję	przewodniczącego	Najwyższej	Rady	Generalnej	
Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary,	które	poza	tym,	że	jest	najbardziej	rozbudowanym	i najważ-
niejszym	dziełem	współpracy	misyjnej,	 zostało	podniesione	do	 rangi	Dzieła	Papieskiego.	
Zasługuje	zatem	na	szerokie	wsparcie,	jako	że	ze	względu	na	swój	charakter	i cel,	zamierza	za-
angażować	katolików	każdego	języka	i narodowości	w nawrócenie	niewiernych	całego	świa-
ta.	Z racji	mojego	urzędu	niech	będzie	mi	wolno	zachęcić	tych,	którzy	swoją	działalnością	
odznaczyli	się	w promowaniu	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary,	aby	Dzień	Misyjny,	obchodzony	
19	października,	wyznaczył	krok	bardziej	odważny	i pokrzepiający	w rozwoju	naszych	misji.

W	ostatnim	roku	ofiary	wiernych	przekroczyły	66	milionów.	Wymowność	tej	liczby	
należy	mierzyć	oświeconą	gorliwością	biskupów,	dyrektorów	narodowych	i diecezjalnych,	
proboszczów	i propagatorów,	którzy	niestrudzenie	zabiegają	o sympatię	ludu	chrześcijań-
skiego	dla	tego	opatrznościowego	Dzieła.	Od	24	milionów	w roku	1922-23	doszliśmy	
w krótkim	okresie	siedmiu	lat	do	kwoty	66	milionów,	tym	cenniejszej	w obecnym	czasie,	
kiedy	kryzys	ekonomiczny	dotyka	wszystkie	kraje	świata.	Idea	misyjna	zdobyła	niewąt-
pliwie	przychylność	i wsparcie,	które	należy	pomnożyć;	gdyż	ta	cyfra	nie	jest	celem,	ale	
winna	stanowić	jakby	początek	nowych	wzrostów	i dalszych	podbojów.

	 14 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (19 październi-
ka 1930 r.), 26	września1930 r.
	 15	 Zachowana	została	numeracja	jak	w:	Enchiridion Della Chiesa Missionaria.
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3005
Pomimo	wysiłków	poczynionych	do	tej	pory,	jesteśmy	dalecy	od	osiągnięcia	celu,	

którego	wszyscy	pragniemy.	Potrzeby	misji	są	ogromne,	a pomoc,	którą	corocznie	dosta-
ją,	jest	dużo	niższa	niż	ich	najpilniejsze	potrzeby.	Każdego	dnia	przychodzą	do	Kongre-
gacji Propaganda Fide	listy	od	starych	i nowych	misjonarzy,	które	rozdzierają	serce.	Nie	
chodzi	tylko	o cierpienia	fizyczne	i moralne,	na	które	są	ciągle	wystawieni;	ale	ich	domy	
są	 często	 grabione,	 ich	 misje	 podpalane,	 a  zbiory	 biednych	 miejscowych	 chrześcijan	
zniszczone	przez	szarańczę,	 trzęsienie	ziemi,	cyklon,	który	przewraca	kościoły	 i  szkoły,	
bardzo	liczne	są	sieroty,	dla	których	brakuje	ubrań	i jedzenia,	są	też	biedni,	którzy	tłoczą	
się	wokół	domów	misyjnych	prosząc	o chleb,	a tego	zwykle	nie	starcza	dla	wszystkich.

Nie	rzadkie	są	przypadki,	że	w ciągu	kilku	dni	zostaje	unicestwiona	cała	praca	bu-
downicza	i organizacyjna	dokonana	na	przestrzeni	długiego	okresu	czasu	dzięki	heroicz-
nej	ofiarności	naszych	misjonarzy.

3006
Dzień	Misyjny	zatroszczy	się	hojnie	o te	potrzeby.	Ten	dzień,	który	Pius	XI,	papież	

misjonarz	w pełnym	tego	słowa	znaczeniu,	ustanowił	już	cztery	lata	temu,	powierzając	
jego	realizację	najczcigodniejszym	biskupom	i regulując	następującymi	ustaleniami:
	 a)	 niech	to	będzie	dzień	modlitw	o nawrócenie	pogan;
	 b)	 podczas	wszystkich	Mszy	należy	dodać,	jako	obowiązkową	kolektę	(mszalną)	pro re 

gravi	–	orację	Pro propagatione fidei	(o	Rozkrzewienie	wiary);
	 c)	 niech	święta	nauka	ma	charakter	misyjny,	pobudzający	wiernych	do	zapisania	się	do	

Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary;
	 d)	 wierni,	którzy	przystąpią	do	spowiedzi	i przyjmą	komunię	oraz	pomodlą	się	w in-

tencjach	papieskich,	mogą	uzyskać	odpust	zupełny	za	dusze	czyśćcowe.

3007
Bierzmy	się	zatem	wszyscy	do	pracy	i niech	będzie	to	praca	owocna.	A żeby	była	

owocna,	należy	przygotować	i zorganizować	święty	dzień.	Wielkich	rzeczy	się	nie	impro-
wizuje:	trzeba	przygotować	je	metodycznie,	uważnie	i mądrze.	Kler	i lud	chrześcijański	
niech	wykaże,	że	w pełni	zrozumiał	wagę	wydarzenia.

W	dniu	19	października	w każdym	zakątku	świata,	gdzie	stoi	ołtarz,	gdzie	wznosi	
się	krzyż,	gdzie	kapłan	głosi	słowa	Ewangelii,	niech	zbiorą	się	tłumy	wiernych,	aby	się	
modlić	i uczynić	ofiarę,	może	z jakiejś	przyjemności,	żeby	dać	hojny	datek	dla	misjona-
rzy,	jako	wyraz	naszej	braterskiej	miłości.	Należy	mieć	na	uwadze,	że	każda	ofiara	może	
złagodzić	wiele	klęsk,	wesprzeć	wielu	tubylców,	ocalić	wiele	dusz,	przygotować	nowych	
apostołów	i skutecznie	przyczynić	się	do	szerzenia	królestwa	Chrystusa	na	całej	ziemi.
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Ten	datek	zbierany	we	wszystkich	kościołach	nie	może	i nie	powinien	być	przezna-
czony	na	inne	cele,	niż	te	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary,	którego	Najwyższej	Radzie	z sie-
dzibą	w Rzymie,	w pałacu	Kongregacji	Propaganda Fide,	dyrektorzy	krajowi	i diecezjalni	
w stosownym	czasie	go	prześlą.

abp Carlo Salotti, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, 

 
Luigi Drago, 

protonotariusz apostolski, sekretarz generalny

Rzym, dnia 26 września 1930 r.



1931

Dzień dla wsparcia istnienia i rozwoju misji katolickich16

3008
Nie	tak	odległy	jest	dzień	18	października,	dzień	poświęcony	w tym	roku	na	zbiera-

nie	na	całym	świecie	datków	od	wiernych	dla	wsparcia	istnienia	i rozwoju	misji	katolic-
kich.	Ten	dzień	wpisał	się	już	do	historii	i tradycji,	przyjęty	z gorącym	aplauzem	i zgodną	
sympatią	w każdym	zakątku	ziemi,	gdzie	krzyż	Chrystusa,	jaśniejący	na	strzelistych	igli-
cach	katedr	lub	na	dachach	skromnych	chat,	przypomina	o pięknie	i o podbojach	wiary.	
Dzień	modlitwy	 i  działania,	 propagandy	 i  organizacji,	 ukierunkowany	 na	 poruszenie	
osłabionych	 sumień	wielu	 katolików	 oraz	 na	 ożywienie	 i  zaktywizowanie	 entuzjazmu	
tych	wszystkich,	którzy	zrozumieli,	że	nie	ma	piękniejszego	i pożyteczniejszego	apostola-
tu	od	tego	prowadzonego	na	rzecz	dzieł	misyjnych.

3009
Potrzeby	misji	katolickich	są	ogromne.	W Chinach	ciągle	 jeszcze	czerwonych	od	

krwi,	należy	prędko	naprawić	szkody	wyrządzone	w kościołach,	szkołach,	kolegiach,	sie-
rocińcach,	mieszkaniach	misjonarzy,	przez	zbójeckie	najazdy,	które	mają	miejsce	niezwy-
kle	często.	Należy	stawić	czoła	bolesnej	sytuacji,	która	okresowo	się	powtarza	z powodu	
szarańczy	niszczącej	podstawowe	zasoby	żywności	 i powodzi,	które	 sieją	na	 rozległych	
terenach	przeraźliwe	spustoszenie	i nędzę.	Potrzebne	są	liczne	i hojne	środki,	żeby	bronić	
i wspomagać	misjonarzy,	 siostry	 i miejscową	 ludność,	którzy	nieszczęście	 i wiarę	 łączą	
z doświadczeniem	solidarności,	dlatego	chleb	misjonarza	dzielony	z biedną	miejscową	
ludnością	staje	się	łącznikiem	tej	jedności,	z której	wypływa	dobrobyt	moralny	i cywili-
zacyjny narodów.

3010
W	Indiach,	kolebce	starej	cywilizacji,	gdzie	nowa	kultura	intelektualna	i religijna	

winna	wpłynąć	na	losy	tego	wspaniałego	narodu,	należy	pilnie	wznieść	nowe,	duże	ko-

 16 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (18 październi-
ka 1931 r.),	20	sierpnia	1931 r.
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ścioły,	które	będą	azylem	modlitwy	i skupienia	rodzącego	szlachetne	dzieła;	nowe	szkoły,	
w których	przez	korzyści	wynikające	z nauki	można	zafascynować	ewangeliczną	prawdą	
młode	pokolenia;	 sierocińce	 i  szpitale,	 które	 rozdzielając	 skarby	 chrześcijańskiej	miło-
ści,	pozwalają	docenić	niewierzącym	 i błądzącym	odradzającą	dobroć	 chrześcijaństwa.	
W Indiach	istnieją	całe	wioski,	które	z sympatią	patrzą	na	nasze	misje;	i zdobycie	tych	
wiosek	byłoby	proste,	gdyby	liczba	misjonarzy	i środki,	którymi	dysponują	odpowiadały	
dążeniom	i potrzebom	tamtejszych	mieszkańców.

3011
Olbrzymie	nakłady	potrzebne	są	też	w Afryce,	już	nie	ciemnej, jak	kiedyś	zwykło	

się	mówić,	ale	jaśniejącej światłem,	które	prawie	we	wszystkie	jej	rejony	zanieśli	heroldzi	
Ewangelii.	Na	mocy	nowego	prawodawstwa	szkolnego,	które	wprowadziły	rządy	kolo-
nialne,	misjonarze-nauczyciele	nie	mogą	 już	prowadzić	 lekcji	w klasach	zbudowanych	
z drewna	albo	innych	nietrwałych	materiałów,	które	nie	są	już	akceptowane,	ale	trzeba	
wznieść	od	 jednego	końca	do	drugiego	 tego	kontynentu	niezliczoną	 ilość	 szkół,	które	
pod	względem	solidności	budulca,	warunków	higienicznych	i wymagań	postawionych	
nauczycielom	będą	całkowicie	spełniały	ostatnie	uregulowania	prawne.	Wszystko	to	wy-
maga	dużych	nakładów	i przygotowania	technicznego	nauczycieli	obojga	płci,	aby	szkoły	
misjonarzy	wytrzymały	konkurencję	 tych	muzułmańskich	 i protestanckich,	 z którymi	
trzeba	walczyć	krok	po	kroku,	w imię	świętego	prawa	ewangelizacji,	o te	ziemie	uszla-
chetnione	ofiarą	i skroplone	najczystszą	krwią	męczenników	z Ugandy.

3012
Przewidziana	jest	zatem,	zakrojona	na	szeroką	skalę,	powszechna	odnowa,	której	nie	

można	dokonać	bez	stosownych	środków.	Jeśli	pomyśli	się	jeszcze	o tym,	że	tu	i tam	na	roz-
ległych	polach	misyjnych	powstają	kolegia,	w których	dba	się	o wychowanie	moralne	i cywi-
lizowane	młodzieży;	jeśli	weźmie	się	pod	uwagę,	że	zostały	założone	wyższe	instytuty,	a nawet	
uniwersytety	katolickie,	jak	te	w Pekinie	i Tokio,	które	pełnią	funkcję	centrów	promienio-
wania	myśli	chrześcijańskiej	na	bezkresnych	ziemiach	Republiki	Chińskiej	oraz	w imperium	
japońskim;	jeśli	rozważy	się	wreszcie,	że	potężne	wojsko	misjonarzy,	sióstr	i katechetów,	któ-
re	przekracza	125.000	żołnierzy	rozrzucone	po	wszystkich	zakątkach	globu,	potrzebuje	być	
wyżywione	i wsparte	w zaspokojeniu	podstawowych	potrzeb,	które	rozciągają	się	od	chleba	
i ubrań	do	wydatków	na	kościoły,	kaplice,	 stacje,	 szkoły	 i placówki	dobroczynne;	 to	nie	
trudno	będzie	zrozumieć	w przybliżeniu,	jaka	kwota	jest	potrzebna,	żeby	zaradzić	licznym	
i różnorodnym	potrzebom	o charakterze	indywidualnym,	religijnym	i społecznym.

3013
W	 kwietniu	 tego	 roku	 Papieskie	 Dzieło	 Rozkrzewiania	Wiary	 mogło	 rozdzielić	

wśród	wszystkich	misji	katolickich	na	świecie	aż	65.088.690	lirów	włoskich,	które	zo-
stały	przyjęte	ze	wzruszeniem	i wdzięcznością.	Potrzeb	jednak	przybywa	z dnia	na	dzień.	
Rozległe	i liczne	wikariaty	apostolskie,	które	obejmowały	10,	a nawet	20	milionów	miesz-
kańców,	zostały	podzielone.	Na	ziemiach	odłączonych	zostały	utworzone	nowe	wikaria-
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ty	i nowe	prefektury	apostolskie,	które	ułatwią	ewangelizację	i czynią	ją	skuteczniejszą.	
Gdzieniegdzie	też	zostały	zorganizowane	misje	niezależne,	których	powstanie	ponaglało	
pragnienie	nawrócenia	ludności	opuszczonej	i dotąd	zanurzonej	w ciemnościach	pogań-
stwa	oraz	w szaleństwach	błędu.

3014
Konieczne	 jest	 zatem	 podjęcie	 energiczniejszej	 propagandy.	 Powszechny	 kryzys	

ekonomiczny,	który	w ostatnim	roku	niestety	odbił	się	na	zbiórce	funduszy	dla	Dzieła	
Rozkrzewiania	Wiary,	powinien	 skłonić	nas	do	 intensywniejszej	pracy.	W najgorszym	
momencie	trudności	ekonomiczno-społecznych	można	było	stwierdzić,	że	tam	gdzie	or-
ganizacja	Dzieła	 była	 dobrze	 rozplanowana,	wpływ	kryzysu	 był	 niewielki	 albo	 żaden.	
Natomiast	tam,	gdzie	tej	organizacji	brakowało,	albo	okazała	się	wadliwa,	ofiary	znacznie	
się	zmniejszyły.	Niech	te	spostrzeżenia	zachęcą	nas	do	kładzenia	coraz	solidniejszych	pod-
walin	pod	rozwój	Papieskiego	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary	i do	organizowania	na	czas	
i w sposób	mądry	najbliższego	Dnia	Misyjnego	przypadającego	18	października.

3015
Apostolstwo	misyjne	 to	 apostolstwo	cywilizacji.	Dlatego	wszystkim,	którym	 leży	

na	sercu	postęp	cywilizacyjny	i moralny	ludzkości,	niech	nie	będzie	obojętny	na	udany	
przebieg	tego	dnia,	który	ma	być	triumfem	ideału	misyjnego.	Tego	dnia	w każdym	ko-
ściele	katolickim,	w każdym	oratorium,	w każdej	ubogiej	kaplicy	niech	nastąpi	ożywie-
nie	wiary	wyznawców,	albo	przez	powiew	oczyszczającej	duchowości,	niech	unoszą	się	
żarliwe	modlitwy	ku	temu	Bogu,	który	sprawił,	że	narody	mogą	być	uzdrowione,	tak	by	
wszystkie	zostały	odkupione	w Chrystusowym	słowie	i krwi.	Również	tego	dnia	niech	
katolicy	wszystkich	narodowości	i ras,	złączeni	w szlachetnych	zawodach	braterskiej	mi-
łości,	mają	 hojny	wkład	w  najświętszą	 ze	 spraw.	Każda	 ofiara	 to	 chleb,	 który	 podaje	
się	dzielnym	apostołom	cywilizacji	 chrześcijańskiej.	Każdy	datek	 złożony	w  tym	dniu	
będzie	zdobyciem	duszy	dla	skarbów	łaski	i blasków	prawdy.	A im	pokaźniejsza	kwota	
zostanie	zebrana,	tym	lepsza	będzie	współpraca	w szerzeniu	królestwa	Chrystusa,	które	
jest	królestwem	miłości,	braterstwa,	wolności.	Będzie	to	najlepsze	świadectwo	uznania,	
jakim	świat	chrześcijański	i cywilizowany	darzy	tych	niezwyciężonych	heroldów,	którzy	
wśród	niebezpieczeństw,	konfliktów,	grabieży,	epidemii	pozostali	wysuniętymi	stróżami	
obowiązku	na	miejscu	walki,	nie	składając	ani	trochę	tej	chwalebnej	flagi,	którą	Pius	XI,	
wielkoduszny	pasterz	misji,	powierzył	sercu	i męstwu	bohaterskich	misjonarzy.

abp Carlo Salotti,  
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, 

 
Luigi Drago,  

protonotariusz apostolski

Rzym, siedziba Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, dnia 20 sierpnia 1931 r.
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Niniejszy autorytatywny apel został wysłany do wszystkich dyrektorów krajowych Papie-
skiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, aby: 
 – zatroszczyli się o jego jak najlepsze rozpowszechnienie; 
 – wysłali go do Ich Ekscelencji biskupów, dyrektorów diecezjalnych, do przełożonych zako-

nów i do pism misyjnych; 
 – załatwili jego przedruk we właściwym czasie w dziennikach; 
 – postarali się o  jego rozprowadzenie na ulotkach wśród osób nawiedzających kościoły 

z okazji Dnia Misyjnego.



1931

Dzień poświęcony apostolstwu misyjnemu17

3016
Jutro,	z uprzejmością	i miłością,	obchodzony	będzie	we	wszystkich	rejonach	świata,	

dzień	 szczególny,	 który	ma	ważne	 znaczenie	 religijne	 i  społeczne.	 Jest	 to	 dzień	 ogól-
noświatowy,	 poświęcony	 popularyzowaniu	 ideału	 wielkiego	 i  jaśniejącego,	 jakim	 jest	
apostolstwo	misyjne.	Z  tym	apostolatem	związane	 są	przyszłe	 losy	katolicyzmu,	który	
silny	swoim	prawem,	a raczej	swoim	świętym	obowiązkiem	ewangelizacyjnym,	angażuje	
wszystkie	swoje	siły	do	głoszenia	wszędzie	dobrej	nowiny;	związane	są	losy	ludów	niewie-
rzących,	które	jeszcze	oczekują	na	możliwość	radowania	się	z Chrystusowego	odkupienia,	
albo	dopiero	co	w nim	zasmakowały;	związane	są	też	losy	wielu	narodów,	które	mogą	
oglądać,	dzień	po	dniu,	w dalekich	regionach,	moralne	owoce,	które	wypływają	z dobro-
czynnej	działalności	misyjnej.	Ten	ideał,	wysoce	chrześcijański,	jest	zalążkiem	i podporą	
powszechnej	cywilizacji,	do	której	wszyscy	zmierzają,	i która	była	i pozostaje	stałym	dą-
żeniem	Kościoła	walczącego.

3017
Ideał	misyjny	przypomina	nam	o katolickim	kapłanie,	który	we	wszystkich	wie-

kach,	ale	szczególnie	obecnie,	odziany	w kolczugę	wiary	i ogarnięty	nadprzyrodzonym	
płomieniem,	opuszcza	swoje	rodzinne	gniazdo,	żeby	udać	się	na	obce	ziemie,	gdzie	czeka-
ją	go	trudy	apostolatu.	Pożegnawszy	starych	rodziców,	żegna	drogie,	ojczyste	niebo,	które	
widziało,	 jak	się	urodził,	całuje	ziemię,	w której	 śpią	 jego	zmarli,	 i  spokojnie	zgroma-
dziwszy	w sercu	stertę	miłych	i niezatartych	wspomnień,	przemierza	bezkresne	oceany,	
pokonuje	najbardziej	strome	góry,	i biegnie	rozbić	swój	ubogi	namiot	na	nieznanej	ziemi,	
która	szybko	nasiąknie	jego	potem,	a może	też	krwią.

	 17 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Orędzie radiowe wygłoszone z okazji Światowego Dnia Mi-
syjnego (18 października 1931 r.),	17 października	1931.	Tego	samego	dnia,	czyli	17 października,	
niniejsze	orędzie	radiowe	zostało	odczytane	po	francusku,	angielsku,	niemiecku	i hiszpańsku.
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3018
Podejmując	się	tego	zadania,	uzbroił	się	tylko	w dwa	rodzaje	broni:	księgę	i krzyż.	

Księgą	tą	jest	Ewangelia,	która	mówi	mu	o nieśmiertelnych	nadziejach;	krzyż	jest	zakrwa-
wionym	sztandarem	Boskiego	Męczennika	z Kalwarii,	który	będzie	powiewać	w szkole	
jego misji.

Cierpienia	misjonarza	są	niesłychane.	Podróże	długie	i męczące,	trudności	związa-
ne	z klimatem,	porami	roku	i pożywieniem,	do	którego	nie	jest	się	przyzwyczajonym,	
choroby,	które	zwykle	się	srożą,	przeszkody	wznoszone	przez	miejscowe	przesądy	i zwy-
czaje,	wrogość	 ludzi,	którzy	 z powodów	politycznych	 lub	 religijnych	przeszkadzają	na	
polu	 działaniu,	 często	 też	 brak	 środków	 koniecznych	 do	 zaspokojenia	 podstawowych	
potrzeb	życiowych,	czynią	egzystencję	misjonarza	bardzo	trudną	i uciążliwą.	Wszystko	to	
nie	przeszkadza	mu	w pełnieniu	z odwagą	i pogodą	ducha	codziennej	posługi.	Wznosi	
kościół,	dom,	szkoły,	otwiera	ośrodki	dobroczynności,	przygarnia	sieroty,	rozdziela	lekar-
stwa,	leczy	chorych,	chrzci	dzieci,	katechizuje	młodzież	i dorosłych,	towarzyszy	umiera-
jącym,	poświęcając	się	z hojną	ofiarnością,	nieznaną	tym	ludom.

3019
Ale	oto	zasadzki	natury	często	wstrząsają	jego	ewangelizacyjnym	dziełem.	Trzęsienia	

ziemi	i cyklony,	jak	zdarzyło	się	to	nawet	ostatnio	w wielu	miejscach,	gwałtownie	burzą	
domy,	kościoły,	szkoły	misjonarza,	który	w kilka	chwil	zostaje	pozbawiony	dachu	nad	
głową	 i  chleba.	Teraz	 dochodzą	 też	 powodzie,	 dotykające	 rozległe	 tereny	w Chinach,	
niszcząc	całkowicie	większość	kwitnących	misji,	które	przez	pół	wieku	trudów	i utrapień	
zostały	wzniesione	z nieprawdopodobną	korzyścią	dla	miejscowych	plemion.

3020
Zasmucające	są	w tym	względzie	listy,	które	nadeszły	w tych	dniach	do	Kongregacji	

Propaganda Fide.	Przeczytałem	je	nie	bez	żywego	wzruszenia.	Są	to	listy	od	wikariuszów	
i prefektów	apostolskich,	opisujące	grozę	i zgubne	konsekwencje	tego	nieszczęścia,	które	
rzuciło	w skrajną	nędzę	liczne	ludy	znajdujące	pociechę	w słowach	i schronienie	w sercu	
heroicznych	misjonarzy.

Do	zasadzek	natury	dochodzą	niestety	często	zasadzki	niegodziwców,	którzy	żądni	
pieniędzy	 i krwi,	 łupią,	niszczą,	podpalają	 z  szatańską	 furią	 te	centra	modlitwy,	miło-
ści,	nauczania,	które	powstały	dzięki	działaniom	misjonarzy.	Nie	wspominając	 już,	 że	
niektórzy	z nich	są	przy	każdym	pobożnym	odruchu	łapani,	poniewierani,	torturowani	
i wreszcie	mordowani,	w sposób	okrutny,	odpychający	dla	naszej	wrażliwości	jako	ludzi	
cywilizowanych.

3021
Mimo	tego	rodzaju	nieszczęść,	które	powtarzają	się	z niesamowitą	częstotliwością,	

misjonarz	nie	 zniechęca	 się,	nie	opuszcza	 swojej	 trzody,	 ale	pozostaje	na	miejscu	wal-
ki.	Wie,	że	taki	jest	jego	pasterski	obowiązek.	Kiedy	wokół	siebie	dostrzega	tylko	ruiny	
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i zgliszcza,	i widzi,	że	otacza	go	samotność	i nędza,	rozpoczyna	cierpliwie	od	nowa	swoje	
dzieło,	jakby	niczego	dotąd	nie	dokonał.	Wie,	że	przesłanie	chrześcijańskie	nie	umiera,	
że	krew	jest	ziarnem	przynoszącym	plon,	i że	z każdej	kropli	potu	i krwi	wyrośnie	jesz-
cze	bujniej	życie.	Wie	również,	że	polegli	i zmarli	zostaną	szybko	zastąpieni	przez	inne	
waleczne	hufce,	które	kontynuować	będą	równie	odważnie	to	dzieło.	Ma	świadomość,	
że	dzisiejsze	porażki	przygotowują	jutrzejsze	zwycięstwa,	i że	ofiary	poniesione	na	rzecz	
ewangelicznego	ideału	przynoszą	zawsze	Kościołowi	obfite	żniwo,	oraz	zapowiadają	nowe	
i dalsze	podboje.	Nie	czuje	się	odosobniony	w tym	wspaniałym	przedsięwzięciu,	gdyż	
wokół	 niego,	 blisko	 lub	 daleko,	 znajduje	 się	 przeszło	 sto	 tysięcy	Chrystusowych	 żoł-
nierzy,	misjonarzy,	sióstr,	nauczycieli,	katechetów,	którzy	pracują	na	wszystkich	konty-
nentach,	wszystkich	archipelagach,	wszystkich	wyspach,	oświecając	umysły	niewiernych	
i błądzących,	siejąc	w ich	sercach	ziarno	prawdy,	i przygotowując	drogi	dla	niechybnego	
triumfu	Chrystusa.

3022
Jutro	cały	cywilizowany	świat	zwróci	oczy	i ducha	ku	tym	walecznym	bojownikom.	

Jeśli	prawdą	jest,	że	wartości	moralne	są	jeszcze	powszechnie	cenione;	jeśli	prawdą	jest,	
że	ofiara	złożona	dla	szlachetnej	sprawy	zasługuje	na	podziw;	jeśli	prawdą	jest,	że	pięk-
no	ideału	misyjnego	przyśpiesza	bicie	serca	i porywa	hojnych;	to	niech	jutrzejszy	dzień	
dowiedzie	tego	poprzez	fakty.	Więź	solidarności	ludzkiej	i chrześcijańskiej	niech	połączy	
ludzi	bez	względu	na	pochodzenie	i język,	i niech	pokaże,	że	braterstwo	nie	jest	słowem	
pustym,	oraz	że	siewcy	Ewangelii,	heroldzi	najczystszej	wiary,	apostołowie	nieskażonej	
cywilizacji,	nie	tylko	zasługują	na	nasz	szacunek,	ale	również	na	naszą	miłość	i braterską	
pomoc. 

3023
Przede wszystkim pomoc modlitewną. W niezliczonych	kościołach	świata,	czy	to	ka-

tedrach	ze	złotymi	iglicami	i błyszczącymi	marmurami,	czy	to	w skromnych	oratoriach,	
gromadzących	dusze	proste,	czy	to	w ubogich	chatach,	na	których	dachach	lśni	krzyż,	
niech	zanoszone	będą	modlitwy	za	misje.	W seminariach,	w kolegiach,	w przedszkolach,	
w  szpitalach,	w ukrytych	 zakamarkach	domów,	które	 znają	wszystkie	 sekretne	 smutki	
i radości,	niech	wznoszą	się	modlitwy	za	Chrystusowych	bojowników.	Prośmy	Wszech-
mogącego,	 żeby	 dawał	 siły	misjonarzom,	 żeby	 ich	 pocieszał	 w  utrapieniach,	 dodawał	
otuchy	widokiem	ich	trudów	apostolskich	zwieńczonych	sukcesem.	Błagajmy	Boga	o na-
wrócenie	wielu	pogan,	aby	zobaczyli	 szybko	światło	prawdy,	aby	otworzył	przed	nimi	
skarby	 łask;	nieustannie	prośmy	u  stóp	ołtarzy,	 aby	cały	 świat	odnalazł	w Chrystusie,	
poprzez	prawdę,	pokój,	dobrobyt	i miłość.

3024
Niech	jutro	będzie	też	dniem	czynnej	i intensywnej	propagandy.	Od	jednego	końca	

świata	do	drugiego,	tam	gdzie	wiara	rozwesela	i pociesza	serca,	niech	duchowni	i świec-
cy	w szlachetnych	zawodach	prześcigają	się	w przedstawianiu	dzieła	misyjnego.	Kapłan	
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niech	z ambony	zobrazuje	pracę,	walki	i cierpienia	tych	ukrytych	i nieustraszonych	herol-
dów	wiary,	niech	da	odczuć	wszystkim	potrzebę	współpracy	natychmiastowej	i wiernej,	
która	przekazywana	jest	w całości	na	pomoc	całej	ludzkości,	leży	w interesie	cywilizacji	
i odpowiada	jej	nadrzędnym	celom.	Echo	głosu	kleru	stanowi	propaganda	laikatu.	Nie	
może	on	 ignorować	 faktu,	 że	 słowa	wypowiedziane	na	 rzecz	misji,	 że	 rozprowadzanie	
pozycji	przypominających	cuda	apostolatu	misyjnego	i że	każdy	rodzaj	wsparcia	w sze-
rzeniu	poznania	i umiłowania	misji	katolickich	jest	świętym	zasiewem,	który	wpadłszy	
w bruzdy	dobrych	dusz,	przyniesie	wspaniałe	owoce.

3025
Niech	nie	 zabraknie	 też	 jałmużny. Niech	 zamilknie	przynajmniej	na	 jeden	dzień	

chłód	 egoizmu.	 Bądźmy	 hojni	 wobec	 tych	 apostołów,	 którzy	 zapomniawszy	 zupełnie	
o sobie,	realizują	poprzez	ofiarę	najwyższy	ideał	życia.	Niech	nie	będzie	duszy,	która	po-
zostanie	obojętna	ani	serca,	które	nie	zabije	mocniej	na	wspomnienie	tej	ofiary.	Wydatki	
na	przyjemności,	które	są	częstsze	w niedzielę,	niech	zastąpi	gest	misyjnej	jałmużny.	Gdy-
by	każdy	mieszkaniec	świata,	który	wyznaje	kult	ideału,	złożył,	jak	zawsze,	jutro	swoją	
coroczną	ofiarę	i złożył	ją	w wysokości	odpowiadającej	jego	zasobom,	problem	misyjny,	
który	nurtuje	serce	wielkiej	matki,	którą	jest	Kościół	rzymski,	zostałby	w znacznym	stop-
niu	rozwiązany.	Jest	to	kwestia	serca,	hojności,	godności.	Jeśli	pomyślimy,	że	jutrzejszy	
datek	zostanie	zamieniony	w kościoły,	szkoły,	szpitale	i sierocińce,	gdzie	wiara	i miłość	
łączą	się,	tworząc	związek	obfitujący	w nadludzkie	pociechy;	jeśli	pomyślimy,	że	każdy	
datek	to	mały	kamień	przeznaczony	do	wzniesienia	wspaniałego	gmachu	nowej	cywili-
zacji,	w której	wszyscy	ludzie	poczują	się	złączeni	więzami	mocniejszymi	od	braterskiej	
szczerości;	jeśli	pomyślimy,	że	ten	datek	to	chleb	materialny	i duchowy,	który	nasi	misjo-
narze	rozdzielają	szczodrze	ubogiej	miejscowej	ludności,	i że	służy	on	do	dźwignięcia	ich,	
wyzwolenia	i uczynienia	uczestnikami	bankietu	życia;	jeśli	pomyślimy	o tym	wszystkim,	
to	bardziej	docenimy	wagę	i znaczenie	tego	datku.

3026
Pierwszym,	który	się	pomodli	i ofiaruje	swój	hojny	datek	w dniu	jutrzejszym,	bę-

dzie	papież	Pius	XI,	który	w chwalebnej	epopei	swojego	pontyfikatu	poświęcił	najlepszą	
z pieśni	wychwalaniu	i promowaniu	Dzieła	misyjnego,	któremu	dał	godny	podziwu	im-
puls,	wyznaczając	normy,	które	są	fundamentem	i życiem	nowej	organizacji	rozwijającej	
się	 solidnie	we	wszystkich	 regionach	 świata:	 gorąco	kocha	misjonarzy,	wspomaga	 ich,	
broni	i wzrusza	się	wobec	ich	niedoli.	Wielokrotnie	widziałem,	jak	łzy	papieża	moczy-
ły	listy	nakreślone	drżącą	dłonią	starych	misjonarzy,	którzy	wyznawali	wspólnemu	ojcu	
swoje	trudy	i niepokoje.	Niech	na	miłość	i hojność	Piusa	XI	wobec	misji,	kraje	chrześci-
jańskie	i cywilizowane	odpowiedzą	jutro	ochoczo,	idąc	w ślady	papieża.

W	 imieniu	Świętej	Kongregacji	Propaganda Fide,	 która	przewodzi	 rozwiniętemu	
ruchowi	misyjnemu	i troszczy	się	o liczne	problemy	ewangelizacyjne,	kieruję	słowa	po-
dziękowania	i pozdrowienia	do	tych	hojnych	ofiarodawców,	którzy	w dniu	jutrzejszym	
zechcą	odpowiedzieć	na	ten	apel.
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Niech	pociesza	ich	myśl,	że	dzięki	pomocy	Bożej	i ludzkiej,	która	zostanie	udzie-
lona	misjom,	będzie	można	wszędzie	umocnić	podstawy	rodzącego	się	Kościoła,	dzieła	
już	rozpoczęte	będą	mogły	się	szeroko	rozwijać,	zostaną	też	przygotowane	nowe	zastępy	
młodzieży,	cudzoziemców	i miejscowych,	którzy	już	się	szykują	do	pokojowych	batalii	
misyjnego	apostolatu.

3027
Sukces	Dnia	Misyjnego	będzie	źródłem	radości	i pociechy	dla	wszystkich	żołnierzy	

Chrystusa,	którzy	skupieni	na	ciężkiej	pracy,	dowiedzą	się,	że	pamiętamy	o nich	i zapew-
niamy	nasze	braterskie	wsparcie.	Do	tych	niezwyciężonych	bohaterów,	którzy	w pocie	
i krwi,	w ciszy	i udręce,	rozpalają	nad	powierzonymi	im	ludami	jutrzenkę	nowych	cza-
sów,	 i przygotowują	w  jedności	wiary	 zjednoczenie	umysłów	 i  serc,	niech	dotrą	nasze	
wzruszone	pozdrowienie	z apostolskiego	Rzymu,	matki	i centrum	wszystkich	Kościołów.	
Z areny	Koloseum,	z galerii	katakumb,	z mogił	męczenników,	z ołtarzy	świętych	i z po-
bliskiego	grobu	apostołów	Piotra	i Pawła,	przemawia	jeszcze	język	niezmiennej	młodości	
Kościoła	nasyconego	krwią	pierwszych	wyznawców,	i rozlega	się	przenikliwy	głos	uznania	
dla	nowych	apostołów,	którzy	nieustraszenie	kontynuują	starą	misję.

abp Carlo Salotti, 
przewodniczący Najwyższej Rady

Rzym, dnia 17 października 1931 r.
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Znaczenie Dnia Misyjnego18

3028
Dzień	Misyjny,	który	w tym	roku	wypada	dnia	23	października,	należy	już	do	tra-

dycji,	mającej	na	celu	podtrzymanie	żywego	zainteresowania	problemem	misji,	budzenie	
nowego	i śmielszego	zapału	ukierunkowanego	na	rozwiązanie	tego	ważnego	i naglące-
go	problemu,	oraz	na	wezwanie	myśli	i serc	wszystkich	katolików	świata,	aby	wszystki-
mi	 środkami,	 jakimi	dysponują	wspomogli	 święte	Dzieło	Rozkrzewiania	Wiary,	które	
jest	dziełem	odkupienia	 i cywilizacji.	Uważam	zatem	za	powinność,	związaną	z moim	
urzędem,	wystosowanie	także	w tym	roku	specjalnego	słowa	do	dyrektorów	krajowych	
i diecezjalnych	Papieskiego	Dzieła,	a przez	nich	do	wszystkich	hojnych	dusz,	by	przy-
pomnieć	piękno	 i znaczenie	Dnia	Misyjnego,	ukazać	szlachetne	motywy,	które	winny	
nas	dopingować	w tym	dniu	do	jeszcze	intensywniejszej	pracy,	skierować	gorący	apel,	na	
który	odpowiedzią	będzie	ochocza	i gorliwa	współpraca	dusz	rozpalonych	pragnieniem	
uczestniczenia	w najszlachetniejszym	z apostolatów.

Znaczenie Dnia Misyjnego

3029
Niech	to	będzie	przede	wszystkim	dzień	modlitwy. Niech	u stóp	ołtarzy,	przed	Bo-

giem	eucharystycznym,	którego	pokarm	daje	życie	i siłę	nadprzyrodzoną,	dusze	zjedno-
czą	się	i umocnią,	zanim	zaczną	działalność	apostolską.	Modlitwa	zanoszona	do	Boga	ze	
wszystkich	zakątków	świata	i wierni	karmiący	się	Boskim	chlebem,	w którym	jest	tajem-
nica	wszystkich	wzrostów	duchowych,	niech	zapalą	wzrost	duchowy,	niech	zapalą	gor-
liwą	troskę	o ewangeliczne	podboje	i niech	przyczynią	się	do	rozwoju	mistycznego	ciała	
Jezusa	Chrystusa,	którym	jest	Kościół.	Taki	dokładnie	jest	cel	dzieła	misjonarza,	który	
poci	się,	jest	nękany	i umiera	na	ziemi	ludzi	niewierzących.	Do	tego	zmierzają	modlitwy	

 18 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (23 październi-
ka), [Do	dyrektorów	krajowych	i diecezjalnych	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary],	15	sierpnia	1932 r.
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wszystkich	katolików,	którzy	w tym	samym	dniu,	w tych	samych	godzinach,	na	każdym	
kontynencie,	zebrani	w skromnej	chacie	lub	pod	sklepieniami	olbrzymich	bazylik	błagają	
Wszechmogącego	o to,	by	Chrystusowa	wiara	oświeciła	wszystkie	umysły,	i aby	z wielu	
narodów	różniących	się	językiem	i pochodzeniem,	powstał	jeden	lud,	który	czciłby	jed-
nego	Boga,	wyznawał	jedną	religię,	i czuł	się	połączony	więzami	miłości,	wobec	której	
upadają	dzielące	bariery	i otwierają	się	szeroko	perspektywy	międzyludzkiego	braterstwa.	
Im	bardziej	żarliwe	i powszechne	będą	modlitwy	w Dniu	Misyjnym,	tym	lepiej	i szybciej	
nastanie	wśród	ludzi	powszechne	królestwo	Chrystusa.

3030
Niech	to	będzie	przede	wszystkim	dzień	rozkrzewiania wiary. Niech	lud	w tym	dniu	

poznaje	piękno	prawdy	 ewangelicznej,	 która	 zmieniła	narody	 i  odnowiła	 świat;	niech	
się	przekona	o świętym	prawie	Kościoła	do	głoszenia	wszędzie	dobrej	nowiny;	 i niech	
wszyscy	się	przekonają,	że	dzięki	ofiarności	misjonarzy	w bruzdy	ziemi	pogańskiej	wpada	
ziarno	tej	odnowy,	do	której	dąży	ludzkość;	jako	że	nie	narodziła	się	ona,	by	żyć	w błocie	
i błędzie,	ale	żeby	wspinać	się	na	świetliste	szczyty	prawdy,	która	oczyszcza	i uszlachetnia	
dusze.	W tym	dniu	niech	każdy	głosi	ideał	misyjny	i prowadzi	swoją	świętą	walkę;	walkę	
idei	i zamiarów,	walkę	przedsięwzięć	i podbojów.	Niech	zasłynie	ogólnoświatowy	prze-
gląd	zdobywczych	sił	i cnót	Kościoła,	który	zdaje	się	na	działalność	swoich	dzieci,	krze-
wicieli	i apostołów,	dla	odrodzenia	całej	rodziny	ludzkiej	w świetle	i słowie	Chrystusa.

3031
Niech	to	będzie	dzień	solidarności międzyludzkiej	i chrześcijańskiej.	Są	ludy,	które	

jeszcze	nie	zdołały	uwolnić	się	od	dawnych	przesądów.	Dla	milionów	i milionów	ludzi	
przywiązanych	uparcie	do	błędów,	istnieją	potężne	utrudnienia	w poznaniu	tych	prawd	
religijnych,	bez	których	nie	można	ustanowić	na	świecie	królestwa	sprawiedliwości.	Z ta-
kim	 stanem	 rzeczy	 zmagają	 się	 nieustraszone	 legiony	misjonarzy,	 którzy	 idąc	w  ślady	
starożytnych	apostołów,	poświęcają	się	ewangelizacji	niewiernych.	Pomoc	misjonarzom	
w tej	trudnej	i ogromnej	pracy	oznacza	zdobycie	się	na	akt	solidarności	z tymi	ludami,	
które	zasługują	na	naszą	sympatię,	ponieważ	ich	pochodzenie	i rasa,	jak	tylko	doświad-
czą	fascynacji	płynącej	z nauki	ewangelicznej,	staną	się	elementami	postępu	moralnego	
i cywilizacyjnego.

3032
Niech	to	będzie	również	dzień	hojności. Podboje	misyjne	są	owocem	łaski,	obfitują-

cej	w sercu	tych	bohaterów,	którzy	poświęcili	się	dla	nawrócenia	niewiernego	świata.	Ale	
ci	 bohaterowie	 są	 ludźmi,	 potrzebującymi	 pomocy,	 żeby	 kontynuować	 organizowanie	
na	 dużą	 skalę	 dzieł	 chrześcijańskich	 i  społecznych,	 którymi	 zdobywają	 serce	miejsco-
wej	 ludności.	 Stąd	potrzeba	dostarczenia	heroldom	Ewangelii	 odpowiednich	 środków	
do	wielkiego	podboju.	Dlatego	niech	Dzień	Misyjny	będzie	dniem	szlachetnych	zawo-
dów,	które	obejmą	wszystkie	klasy	społeczne	i zachęcą	je	do	hojności.	Tłumy	prostych	
ludzi,	którzy	jako	pierwsi	zapalają	się	do	pomocy	misjom,	konkurują	swoimi	skromnymi	
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datkami	z ofiarami	osób	zamożnych.	Bogaci	znowu,	których	Opatrzność	szczodrze	ob-
darzyła	dobrami,	nie	dają	się	prześcignąć	w hojności	pokornym	i ubogim.	To,	co	dajemy	
na	misje,	dajemy	Bogu;	a im	bardziej	będziemy	hojni,	tym	większa	będzie	nagroda	Ojca	
Niebieskiego,	który	potępia	każdy	przejaw	egoizmu	i zachowuje	swoją	Boską	czułość	dla	
tego,	kto	pozbawia	się	tego,	co	ma,	aby	darować	to	braciom.

Powody do radości

3033
W	rzeczywistości	wzniosłe	i radosne	powody	winny	skłaniać	lud	chrześcijański	do	

obchodzenia	Dnia	Misyjnego	z głębokim	poczuciem	hojności.	Pierwszy	powód	dotyczy	
pilnych	potrzeb	misji.	Codziennie	ich	przybywa	i rozwijają	się	one	intensywnie.	Rozle-
głe	tereny	otwierają	się	na	ewangeliczną	ekspansję.	Często	to	sami	poganie,	wyczuwając	
piękno	prawdy	głoszonej	przez	misjonarzy,	szukają	ich	i zapraszają,	żeby	otrzymać	naukę.	
Należy	dlatego	wznieść	kaplice	i kościoły,	szkoły	i ośrodki	pomocy	charytatywnej,	a wraz	
z chlebem	wiary	i wykształcenia	dać	czasem	chleb	i pracę	potrzebne	do	życia;	gdyż	dla	
wielu	niewiernych	przyjęcie	chrześcijaństwa	oznacza	stawienie	czoła	pogardzie,	nienawi-
ści	i opuszczeniu	przez	krewnych	i pobratymców.	W ich	rozumieniu	rzeczą	odrażającą	
jest	przejście	od	przesądów	i błędów	do	wiary	i prawdy	chrześcijaństwa.

3034
Któż	nie	zna	cierpień	i obaw	wielu	misjonarzy	rozsianych	po	wyspach,	archipela-

gach,	górach?	Często	brakuje	im	chleba	i najbardziej	podstawowych	wygód.	Któż	nie	wie	
o walkach,	jakie	ciągle	prowadzą	z nieprzychylnymi	siłami	natury	i ludzi?	Któż	nie	zna	
powagi	niebezpieczeństw,	na	które	są	narażeni	ze	względu	na	wiarę,	której	są	heroldami?	
Któż	nie	słyszał	nigdy	o szykanach,	więzieniach,	torturach,	a nawet	śmierci,	zadawanych	
im	przez	 bandytyzm,	 bolszewizm	 i  ludzką	 perfidię?	Do	 kogóż	 nie	 doszło	 nigdy	 echo	
o plądrowaniach,	grabieżach,	zniszczeniach	dokonanych	w ośrodkach	misyjnych	tak,	że	
następnego	dnia	misjonarz	zmuszony	jest	zaczynać	od	początku	swoją	pracę,	odbudowu-
jąc	dom	i kościół,	szkołę	i przytułki?

3035
Innym	powodem	do	radości	 jest	 to,	że	wspierając	hojnie	misjonarzy,	uczestniczy	

się	w zbawiennym	dziele	 cywilizacyjnym.	Każdy	wierny,	który	ofiarowuje	 swój	datek,	
staje	się	narzędziem	dobra	i dokłada	swój	kamień	do	wznoszonego	wspaniałego	budyn-
ku	powszechnej	cywilizacji.	Podczas	gdy	współczesne	społeczeństwo,	tak	skorumpowane	
i  chylące	 się	 ku	 upadkowi,	 niszczy	własnymi	 dłońmi	 skarby	 cywilizacji	 zgromadzone	
przez	wieku,	Dzień	Misyjny	oferuje	Propaganda Fide,	najskuteczniejszy	środek	szerzenia	
prawdy	w  świecie,	 nawracania	 pogan	 i  niewiernych	 oraz	 podniesienia	 ludów	do	 tego	
stopnia	kultury	i dobra,	który	jest	wymagany	przez	historyczne	prawa	życia.	Propaganda 
Fide	 jest	wiekową	 instytucją	 słusznie	 cenioną	na	 całym	 świecie	 przez	 ludzi	 o  różnych	
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przekonaniach	 religijnych	 i  politycznych;	 ponieważ	 jest	 żywym	 centrum	 i  duszą	 naj-
większej	i najpotężniejszej	organizacji	świata,	która	dąży	do	podboju	duchowego	ludów	
każdej	rasy	i koloru.	Teraz	każdy,	kto	wierzył	w postęp	ludzkości	i kto	chciałby	widzieć,	że	
szybko	osiąga	swój	szczytny	cel,	nie	może	nie	doświadczyć	świętej	radości,	otaczając	po-
mocą	i sympatią	historyczną	dykasterię	Propaganda Fide, która	angażując	swoje	energie	
we	wszystkich	zakątkach	świata,	przygotowuje	ludzkości	lepszą	przyszłość,	kiedy	w imię	
Chrystusa	braterstwo	i pokój,	uczciwość	i sprawiedliwość	zostaną	trwale	zapewnione.

3036
Jeśli	weźmiemy	też	pod	uwagę	dobroczynny	wpływ,	jaki	apostolat	współpracy	mi-

syjnej	wywiera	na	życie	duchowe	wiernych,	kolejny	powód	do	radości	popycha	nas	do	
podjęcia	 starań,	aby	Dzień	Misyjny	był	 jeszcze	owocniejszy.	My	wierzący	 i  chrześcija-
nie	nie	jesteśmy	pozbawieni	słabości,	które	uwłaczają	nieraz	naszej	godności;	często	nie	
wypełniamy	świętych	obowiązków,	które	Chrystus	zatwierdził	w swoim	ewangelicznym	
kodeksie.	Dlatego	od	czasu	do	czasu	czujemy	potrzebę	zadośćuczynienia,	naprawienia	
naszych	niewierności,	odpokutowując	nasze	winy	i stając	się	godniejszymi	Boskiego	Na-
uczyciela,	który	nauczał:	bądźcie	doskonali,	 jak	doskonały	 jest	wasz	Ojciec	Niebieski.	
Dzień	Misyjny	 stanowi	odpowiednią	okazję	do	naszej	duchowej	odnowy.	Rozważając	
nędzne	warunki	ludów,	dążących	do	lepszego	życia	oraz	wspomagając	wysiłki	i ofiary	mi-
sjonarzy,	którzy	opuszczają	ojczyznę,	zaszczyty	i wygodne	życie,	żeby	poświęcić	się	odno-
wie	niewiernego	świata,	my,	umiłowane	dzieci	Ojca,	które	od	stuleci	smakujemy	owoców	
i rozkoszy	cywilizacji	chrześcijańskiej,	nie	możemy	nie	doświadczyć,	przynajmniej	przez	
jeden	dzień,	niewypowiedzianej	radości	apostolatu	misyjnego,	którego	wizja	przypomina	
nam	o obowiązkach	uczniów	Nazarejczyka,	 czyli	 innymi	 słowy	wiernych	wyznawców	
prawa,	które	z każdego	człowieka	może	uczynić	obrońcę	cnót	i herolda	prawdy.

Apel do wszystkich dusz

3037
Okazuje	się	zatem,	że	właściwy	jest	niniejszy	apel,	który	poprzez	dyrektorów	krajo-

wych	Papieskiego	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary,	dotrze	do	wszystkich	klas	i grup	społecz-
nych	i zostanie	przychylnie	przyjęty.

Do	biskupów,	pasterzy	dusz,	którzy	bardziej	niż	ktokolwiek	inny	są	w stanie	doce-
nić	dar	wiary,	kierujemy	naszą	pokorną	prośbę	o zaangażowanie	wszelkich	środków,	aby	
w ich	diecezjach	Papieskie	Dzieło	Rozkrzewiania	Wiary	cieszyło	się	coraz	większym	roz-
wojem,	oraz	o zmobilizowanie	w Dniu	Misyjnym	wszystkich	sił	katolickich	dla	zebrania	
obfitych	datków	przeznaczonych	na	misje.

3038
Kapłani	 każdej	 narodowości,	 jakakolwiek	 jest	 ich	 pozycja	 i  godność,	 niech	 nie	

szczędzą	energii	w trosce	o powodzenie	Dnia	Misyjnego.	Bez	entuzjastycznej	i świado-
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mej	współpracy	kleru,	dobrzy	wierni	nie	dadzą	tego	wszystkiego,	czego	można	się	spo-
dziewać,	sądząc	po	dobroci	ich	serc.	Niech	kapłani	poczują	całą	odpowiedzialność,	która	
wynika	 z  obowiązku	 rozwijania	 organizacji	Dzieła	 i  upowszechniania	 go	wśród	 ludu,	
budząc	wszędzie	uczucia	sympatii	ku	naszym	udręczonym	misjom.	Najlepsza	współpraca	
polega	na	organizacji,	ponieważ	pierwsza	bez	drugiej	nie	może	być	trwała	ani	skuteczna.

3039
Wszystkie	instytuty	zakonne,	męskie	i żeńskie,	zarówno	te,	które	wysłały	żołnierzy	

ze	swoich	oddziałów	na	ziemie	misyjne,	 jak	i te,	które	pracują,	posługując	duszom	na	
innych	polach,	niech	uważają,	że	każdy	trud	podjęty	dla	uczynienia	owocnym	Dnia	Mi-
syjnego	będzie	wkładem	na	rzecz	tych	niestrudzonych	krzewicieli	wiary	i ofiarnych	sióstr,	
które	na	obcej	ziemi,	wśród	potu	i krwi	przyśpieszają	powszechny	triumf	Chrystusa.	Każ-
dy	datek	zebrany	przez	instytuty	zakonne	jest	chlebem	i pokarmem	dla	ich	braci	i sióstr,	
tworzących	waleczną	armię	misyjną.

3040
Pragnę	 zwrócić	 się	 także	 do	 organizacji	współpracy	misyjnej	 –	w  ich	 przypadku	

każde	słowo	zachęty	może	wydawać	się	zbędne	–	do	męskich	stowarzyszeń	katolickich,	
aby	udzielając	wszelkiej	pomocy,	przyczyniły	się	do	sukcesu	Dnia	Misyjnego.	W sposób	
szczególny	młode	dusze	pełne	życia,	otwarte	na	wszelki	zapał,	który	wiara	umie	wzbu-
dzić,	a zwłaszcza	młodzież	ze	szkół	średnich	i wyższych,	która	przez	swoją	kulturę	w pełni	
rozumie	piękno	i wagę	ewangelicznych	podbojów,	niech	tego	dnia	ukierunkują	całą	swo-
ją	działalność	na	pomoc	misjom.

3041
Podobnie	niech	uczynią	kobiety	zapisane	do	stowarzyszeń	katolickich,	w ich	sercach	

święty	jest	kult	ideału.	Teraz	nie	ma	cenniejszego	ideału	od	tego	wiary,	który	zdobywa	
i fascynuje	ducha;	nie	ma	też	ideału	piękniejszego	od	miłości,	która	otwiera	drogi	wiary	
ludom	do	tej	pory	zanurzonym	w ciemnościach	pogaństwa	 lub	niszczonymi	przez	za-
sadzki	błędu.	Młode	bojowniczki	Akcji	Katolickiej	niech	zasłyną	w dniu	23	października	
całą	dziarskością	młodości,	waleczne	obrończynie	ideału	misyjnego	–	który	jest	ideałem	
wiary	i miłości	–	niech	pukają	do	drzwi	wszystkich	serc,	i słowem	ożywianym	uprzejmym	
wdziękiem	niech	nimi	potrząsną	i zjednają	dla	misyjnej	krucjaty.

3042
Ten	apel	skierowany	jest	do	wszystkich,	również	do	tych,	których	dusza	zgasła	lub	

radość	płynąca	z wiary	chrześcijańskiej	osłabła.	Piękny	gest	hojności	dokonany	w Dniu	
Misyjnym	może	okazać	się	dla	nich	złotą	nicią,	która	przyprowadzi	ich	z powrotem	do	
pobożności	i wiary	z tych	dni,	mniej	lub	bardziej	odległych,	kiedy	byli	prawdziwie	szczę-
śliwi.	Kiedy	w zeszłym	roku	za	pozwoleniem	papieskim	nadałem	z Watykanu	orędzie	ra-
diowe	dla	świata	w przeddzień	Dnia	Misyjnego,	otrzymałem	listy	i ofiary	także	od	osób,	
które	nie	chodziły	już	do	kościoła,	ani	nie	korzystały	z nadprzyrodzonych	darów,	które	
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tylko	Boży	Kościół	może	rozdzielać.	Jednak	dowiedziawszy	się	o cierpieniach	misjonarzy	
i  krytycznych	potrzebach	naszych	misji,	 głęboko	 się	wzruszyły	 i  przysłały	 swój	datek.	
Pewien	 robotnik	 tak	pisał:	 „Niestety	 straciłem	wiarę.	 Jestem	biedny,	 a mojej	 rodzinie	
brakuje	pieniędzy.	Mimo	to	przez	tydzień	pragnę	odjąć	od	ust	sobie	i moim	dzieciom	
tę	odrobinę	chleba,	jaka	mi	pozostaje,	i przesyłam	sto	lirów	na	misje	katolickie.	Poprzez	
ten	gest	wydaje	mi	się,	że	się	cofam	i smakuję	czystej	radości	młodości,	kiedy	wierzyłem	
i modliłem	się:	tęsknię	za	wiarą,	która	tworzy	bohaterów,	apostołów,	męczenników	mi-
sji”.	Te	słowa,	które	wywołały	u mnie	łzy	wzruszenia,	niech	będą	dla	wszystkich	pona-
gleniem	i zachętą.

3043
Zacieśnijmy	 szeregi	 i  pełni	 odwagi	 i  nadziei	 przygotujmy	na	 czas,	mądrze	 i  roz-

tropnie,	Dzień	Misyjny	obchodzony	23	października.	Przypada	w chwalebnym	dziesię-
cioleciu	pontyfikatu	papieża,	który	misjom	poświęcił	najlepszą	część	swoich	przemyśleń	
i najmocniejsze	uderzenia	 serca.	Pius	XI,	który	dał	wspaniały	 impuls	działalności	mi-
syjnej	i czuwa	dzień	po	dniu	nad	krzepiącymi	podbojami	ewangelicznymi,	doświadcza	
pociechy	wiedząc,	 że	 świat	 odpowiedział	 szczodrze	 na	 ten	 apel	Dzieła	 Rozkrzewiania	
Wiary,	będący	tak	bliski	 jego	ojcowskiemu	sercu.	Tym	samym	hojność	wiernych	oka-
że	się	wielkim	i wspaniałym	światowym	przejawem	miłości	i oddania	papieżowi,	który	
w ekspansji	misyjnej	przygotowuje	narodom,	jeszcze	w dużej	części	niewiernym,	historię	
ich	przyszłości.

abp Carlo Salotti, 
przewodniczący gen.  

Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, 
 

D. Franco Carminati, 
sekretarz gen.  

Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary

Rzym, Siedziba Kongregacji Rozkrzewiania Wiary,  
dnia 15 sierpnia 1932 r., w święto Wniebowzięcia NMP
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Kto to jest misjonarz?19

3044
W	dniu	jutrzejszym	myśli	i serce	świata	katolickiego	zwrócone	będą	ku	nieustra-

szonym	 legionom	misyjnym,	które	w  imię	Chrystusa	ewangelizują	niewiernych	 ludzi,	
przywołując	ich	do	źródeł	prawdy.	Jutro	to	postać	misjonarza	musi	jaśnieć	całym	swoim	
światłem;	 to	 jego	wołający	 głos	musi	 odbijać	 się	w  każdym	 sercu,	w  którym	kwitnie	
uczucie	łaskawości	i wdzięczności;	to	piękno	jego	heroizmów	musi	fascynować	ludzkość,	
informując	ją	o losach	i cierpieniach	dzielnych	heroldów	Ewangelii.

3045
Misjonarz	jest	żołnierzem,	który	toczy	trudną	walkę	w okopach	nie	w imię	ojczy-

zny,	ale	całej	ludzkości;	nie	z powodów	ludzkich,	ale	dla	ideałów	Boskich;	nie	pod	flagą	
któregoś	z państw,	ale	pod	sztandarem	Boga,	któremu	podlegają	wszystkie	mocarstwa	
ziemskie,	które	zobowiązane	są	Go	adorować	i nie	przeszkadzać	w tym,	by	Jego	imię	było	
głoszone	i czczone,	aż	po	krańce	ziemi.

3046
Misjonarz	 jest	pełnym	odwagi	 i hartu	ducha	apostołem,	udającym	się	na	 ziemie	

dalekie	i często	nieprzyjazne,	które	nie	znają	piękna	Boskiego	przesłania:	jako	herold	tych	
prawd,	których	chrześcijaństwo	strzeże	 i naucza,	oświeca	umysły	miejscowej	 ludności,	
kształtuje	sumienia,	wskazuje	prawo,	które	prowadzi,	nakłada	dyscyplinę,	która	hamuje	
namiętności,	i mocno	popycha	ku	dobru.	W ten	sposób	rozwija	się	uczciwość,	kształtują	
się	solidne	charaktery,	dojrzewa	przyszłość	lepszych	pokoleń,	i każdy	lud	zaczyna	pisać	
historię	swojej	odnowy.

	 19 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Orędzie radiowe wygłoszone z  okazji Światowego Dnia 
Misyjnego (23 października), 22 października	1932 r.
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3047
Misjonarz	 jest	męczennikiem,	 który	 jako	 obrońca	 nadprzyrodzonego	 programu,	

głosi	go	i broni	za	cenę	ofiary	i przelania	krwi.	Wie	on,	że	drogi	ewangelizacji	są	twarde	
i ciężkie;	że	przed	osiągnięciem	celu	trzeba	przejść	przez	ciernie	i kolce,	i że	dobre	ziarno	
wrzucone	w ziemię	dusz	nie	może	bujnie	wyrosnąć,	jeśli	nie	użyźni	go	krew.	Aureola	mę-
czeństwa	jest	zawsze	przed	oczami	misjonarza,	który	wpatruje	się	w nią	z bezgranicznym	
pragnieniem,	smakując	już	radości	tego	dnia,	kiedy	na	tym	skrawku	obcej	ziemi	będzie	
mógł	całkowicie	się	ofiarować	dla	chwały	Bożej	i w służbie	duszom.

3048
Taki	jest	misjonarz,	który	ożywiany	potrójnym	ideałem	wiary,	miłości,	cywilizacji,	

realizuje	go	w szeregu	dzieł,	będących	najwymowniejszą	gloryfikacją	żywotności	i zdo-
bywczej	siły	Kościoła	rzymskiego.

Dumny	i silny	katolicką	wiarą,	która	nie	waha	się	ani	nie	załamuje	wobec	najburz-
liwszych	wydarzeń,	misjonarz	głosi	w lasach,	na	archipelagach,	szczytach	gór,	najbardziej	
nagich	pustyniach.	Gromadzi	potem	miejscową	ludność	najpierw	w chatach	zwieńczo-
nych	prostym	krzyżem,	następnie	w skromnych	kaplicach	rozrzuconych	na	rozległych	
terenach,	głosząc	Boga	dobroci	i prawdy,	którego	ślad	utracili	ich	ojcowie.	W różnych	
wieczernikach	przeznaczonych	do	kultu	religijnego,	charyzmaty	wiary	obficie	zstępują	na	
dusze	nowych	wiernych,	którzy	w krwi	i słowie	Chrystusa	zostają	odkupieni	i wywyższe-
ni.	Wszędzie	obecna	jest	piękna	i kwitnąca	organizacja	religijna,	w której	konkretyzuje	
się	ideał	wiary.

3049
Rozpalony	także	ideałem	miłości,	będącym	podstawą	i życiem	chrześcijaństwa,	mi-

sjonarz	dostrzega	w ludziach	swoich	braci,	gdyż	wszyscy	są	dziećmi	Bożymi.	Ich	bóle,	
cierpienia,	nieszczęścia	przemawiają	do	jego	serca	i skłaniają	go	do	zakładania	dzieł	uży-
teczności	społecznej,	które	ukwiecone	uśmiechem	ewangelicznej	miłości,	leczą	ciała,	koją	
udręki	ducha	i zamieniają	ubóstwo	i niedolę	w źródło	pogodnej	akceptacji.	Tym	samym	
na	ziemi	misyjnej	powstają	szpitale,	ambulatoria,	sierocińce,	przedszkola,	przytułki	dla	
osób	starszych,	cała	seria	instytucji	dobroczynnych,	które	tworzą	najwspanialszą	apologię	
miłości	chrześcijańskiej.

3050
Zainspirowany	ideałem	cywilizacji,	która	wypływa	z nauczania	i odnowy	dokona-

nych	przez	chrześcijaństwo,	misjonarz	otwiera	dla	miejscowych	szkoły,	od	podstawowej	
do	 tej	 dla	 nauczycieli;	 powołuje	 do	 życia	 szkoły	 z  internatem	dla	młodzieży	 obydwu	
płci;	zakłada	szkoły	artystyczne	i zawodowe,	aby	przyuczyć	młodych	ludzi	do	jakiegoś	
zawodu;	promuje	kolonie	rolne,	gdzie	z krzyżem	i pługiem	ludność	z terenów	rolniczych	
zaczyna	 racjonalnie	uprawiać	 ziemię,	która	 zapewni	 jej	 spokojny	 chleb;	wznosi	nawet	
uniwersytety,	które	kształcą	klasę	intelektualną	lub	przygotowują	przywódców	przyszłych	
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narodów.	W ten	sposób	apostolat	misjonarza	staje	się	cennym	elementem	życia,	nauki,	
cywilizacji.

3051
W	codziennej	 realizacji	 tych	 ideałów,	postać	misjonarza	promienieje	 jasnym	bla-

skiem	heroizmu.	Bohater	codzienności	i wyczerpującej	pracy,	którą	wykonuje	w kościele,	
w szkole,	w przedszkolu,	na	polach,	przy	łóżku	umierających,	niestrudzenie,	nigdy	się	nie	
skarżąc.	Bohater	 smutnej	 samotności,	gdzie	 jako	wysunięty	 strażnik	zadania,	oczekuje	
ufnie	godziny,	w której	 jego	słowo	jako	niebieskiego	posłańca	znajdzie	posłuch	i zwo-
lenników	w plemionach	do	tej	pory	niechętnych	i nieufnych.	Bohater	lazaretów	i lepro-
zoriów,	gdzie	idzie,	nie	zważając	na	siebie,	by	łagodzić	ból	i udrękę	nieszczęśników,	nie	
pytając	o ich	imię	i wiarę.	Bohater	w prześladowaniach,	których	się	nie	obawia,	bowiem	
wie,	że	im	bardziej	imię	chrześcijańskie	jest	prześladowane,	tym	bardziej	umacniają	się	
dusze	dobrych	i szybciej	nastaną	nieprzemijające	zwycięstwa	Kościoła	walczącego.	Boha-
ter	w śmierci,	której	odważnie	stawia	czoło	na	obcej	ziemi,	i chociaż	nie	towarzyszy	mu	
pocałunek	oddalonej	matki,	to	jednak	ozdabia	ją	uśmiech	Ojca	Niebieskiego,	wyciągają-
cego	ku	niemu	swoje	ramiona,	by	darować	mu	wieniec	należny	dzielnym	wojownikom.

3052
Niech	 jutro	myśl	 cywilizowanego	 świata	 zwróci	 się	ku	nieustraszonym	 legionom	

heroicznych	misjonarzy,	którzy	cierpią	 i walczą	dla	 świętej	 sprawy;	niech	popłynie	do	
Boga	 błaganie	 o  to,	 by	 umocnił	 ich	 zapał,	 ukoronował	wysiłki,	 stokrotnie	 pomnożył	
owoc	apostolskich	znojów.

3053
Jednak	ci	bohaterowie	potrzebują	 stosownych	 środków	do	kontynuowania	pracy	

apostolskiej.	 Chodzi	 o  przeszło	 480	misji	 niezależnych	 od	 Propaganda Fide, niektóre 
z nich	obejmują	niebotycznie	rozległe	tereny,	mianowicie	przekraczają	nawet	300 000	
kilometrów	 kwadratowych.	 20  000	 misjonarzy	 poświęca	 się	 ewangelizacji	 ziem	 nie-
wiernych.	5 000	miejscowych	księży	pracuje	na	ojczystej	ziemi,	by	nawrócić	własnych	
pobratymców.	 30  000	 sióstr	 oddaje	 się	 z  niewiarygodnym	wyrzeczeniem	 działalności	
dobroczynnej	 i  nauczaniu.	 Przeszło	 100 000	katechetów	pomaga	misjonarzom	 z nie-
zrównanym	 zapałem.	W 377	miejscowych	 seminariach	 uczy	 się	 obecnie	 16  000	 kle-
ryków,	którzy	 jutro	będą	Bożymi	kapłanami	 i przewodnikami	duchowymi	dla	 swoich	
społeczności.

3054
To	potężne	wojsko	potrzebuje	broni,	amunicji	i żywności.	Solidna	i mądra	organi-

zacja	utworzona	w miejscach	misyjnych	nie	utrzyma	się,	jeśli	nie	otrzyma,	oprócz	Bożej	
pomocy,	także	hojnego	wsparcia	wiernych.	W obecnym	czasie	poważnego	kryzysu	eko-
nomicznego	dotykającego	wszystkie	ludy,	misjonarze,	nawet	jeśli	ożywiani	są	niezachwia-
ną	wiarą	w świętość	sprawy,	której	bronią,	przeżywają	największe	trudności.	Zatroskane	
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wołanie	silnych	żołnierzy	Chrystusa,	gotowych	umrzeć	zarówno	śmiercią	męczeńską,	jak	
i z głodu,	rozlega	się	codziennie	w starych	murach	historycznego	pałacu	Propaganda Fide, 
a jest	to	wołanie	rozdzierające,	nad	którym	boleje	serce	papieża.

3055
Niech	 jutrzejszy	Dzień	Misyjny	poruszy	 serca	bogatych,	 tak	 jak	porusza	 te	bied-

nych:	powodzenie	tego	Dnia	będzie	pociechą	dla	papieża,	który	jako	ojciec	całej	cierpią-
cej	ludzkości,	płacze	nad	ogromem	potrzeb,	którym	chciałby	skuteczniej	zaradzić.	Pius	
XII	dał	wspaniały	bodziec	do	działalności	misyjnej,	gdyż	dzięki	swojej	głębokiej	intuicji	
zrozumiał	od	samego	początku	chwalebnego	pontyfikatu,	że	dźwigając	losy	niewierne-
go	świata	i podnosząc	jego	poziom	moralny	i społeczny	nauczając	przy	tym	Ewangelii,	
zwiększa	się	dobrobyt	całej	ludzkości.	Pius	XI,	który	może	oglądać	Krzyż	zatknięty	i ado-
rowany	na	ziemiach,	które	jeszcze	wczoraj	tego	znaku	nie	znały,	który	swoim	imieniem	
wyznaczył	kamień	milowy	największych	misyjnych	podbojów	w historii,	niech	cieszy	się,	
wiedząc,	że	cały	cywilizowany	świat	hojnie	odpowiedział	na	apel	Dzieła	Rozkrzewiania	
Wiary.

3056
Solidarność	 narodów	 cywilizowanych	 lub	 chrześcijańskich	wobec	 siewców	 słowa	

ewangelicznego,	niech	im	powie,	że	hojnie	składany	przez	braci	datek	jest	żywym	dowo-
dem	uznania	dla	tych	dzielnych	ludzi,	którzy	żyjąc,	działając	i umierając	dla	Chrystusa,	
przygotowują	powstanie	całej	ludzkości	i odrodzenie	cywilizacji.

 abp Carlo Salotti, 
przewodniczący Najwyższej Rady

Rzym, dnia 22 października 1932 r.



1933

Wstęp i podsumowanie działalności misyjnej w ciągu roku20

3057
Najbliższe	 obchody	 Światowego	Dnia	Misyjnego,	 które	 w  tym	 roku	 przypadają	

22  października,	 nie	 powinny	 sprawić,	 że	 zapomnimy	 o  licznym	 i  gorliwym	 zastępie	
dusz,	które	nie	potrzebują	szczególnego	wezwania,	by	z godnością	służyć	sprawie	aposto-
latu	katolickiego.	Pamiętając,	że	ta	nazwa	nie	jest	tylko	honorowym	tytułem,	ale	również	
i przede	wszystkim	zaproszeniem	do	współpracy	przy	rosnącej	ekspansji	wiary	w świecie,	
te	dusze	stale	ofiarowują	robotnikom	Ewangelii	radosny	dar	swoich	ofiar,	pocieszają	ich	
smutki,	 dźwigają	 utrapienia,	 i  przygotowują	w  sercach	niewiernych,	 z  niestrudzonym	
mozołem	i nieustraszoną	odwagą,	triumfy	wiary	i podboje	łaski.

3058
Do	tego	hojnego	zastępu	należą	dyrektorzy	krajowi	i diecezjalni	dzieł	misyjnych,	

komisje	parafialne,	 członkowie	 związku	misyjnego	duchowieństwa,	 członkowie	Papie-
skich	Dzieł	oraz	ci,	którzy	nie	mogąc	działać	lub	złożyć	datku,	ofiarowują	ochoczo	zasługi	
płynące	z codziennych	modlitw,	a także	ukrytych	lub	widocznych	cierpień.

Święta	Kongregacja	Propaganda Fide,	 zatroskana	o coraz	 lepsze	odpowiadanie	na	
naglące	potrzeby	światowego	apostolatu,	błogosławi	kapłanów	i wiernych,	którzy	każde-
go	dnia	towarzyszą	posłańcom	Ewangelii,	dzieląc	z nimi	trudy	i zasługi.	Zachęca	także	
do	definitywnej	organizacji	współpracy	misyjnej,	wyrażającej	się	w mądrej	i systematycz-
nej	pracy	dyrekcji	krajowych	i diecezjalnych	oraz	komisji	parafialnych,	jak	i wszystkich	
pojedynczych	propagatorów	i propagatorek,	którzy	niosą	do	serca	wiernych	zaproszenie	
papieża	do	najświętszej	krucjaty.

 20 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (22 paździer-
nika). [Do	 dyrektorów	 krajowych	 i  diecezjalnych	 Papieskiego	 Dzieła	 Rozkrzewiania	 Wiary],	
15 sierpnia	1933 r.
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3059
Stosowne jest zatem, abym jako sekretarz Kongregacji Propaganda Fide i przewod-

niczący	Papieskiego	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary,	mówił	dzisiaj	o zbliżającym	się	Dniu	
Misyjnym,	który	winien	być	zarazem	wstępem i podsumowaniem	działalności	organiza-
cyjnej,	podjętej	w ciągu	roku	misyjnego.	Wstępem: gdyż	idea	apostolatu,	szeroko	rozpo-
wszechniona	przy	tej	okazji,	ukierunkowana	jest	na	wydanie	najlepszych	owoców	dobra	
w sumieniach	chrześcijan,	na	umocnienie	organizacji	już	z powodzeniem	funkcjonującej,	
oraz	na	poszukiwanie	nowych	dróg	współpracy	lepiej	dostosowanych	do	zmieniających	
się	potrzeb	czasów.	Podsumowaniem: gdyż	w tym	dniu	zastępy	wiernych	we	wszystkich	
częściach	świata,	zmobilizowane	do	działania,	winny	złożyć	obfite	owoce	zebrane	na	polu	
ich	apostolskiego	trudu.

3060
Ciągle	żywe	powody	odnowionego	zapału	w obchodzeniu	Dnia	Misyjnego	stały	się	

już	udziałem	wszystkich,	pokojową	własnością	wszystkich	dusz	szczerze	chrześcijańskich.	
Wystarczy	wspomnieć,	jak	z rozlicznych	aspektów	apostolatu	misyjnego,	chrześcijańskie-
go, ludzkiego, cywilizacyjnego,	wynikają	 stosowne	wnioski,	które	potwierdzają	koniecz-
ność	pozyskania	do	przygotowania	tego	Dnia	szerszego	poparcia	i zaangażowania.	

3061
Z punktu widzenia chrześcijańskiego jest	boską	koniecznością,	wyraźnie	potwierdzo-

ną	przez	Nauczyciela	w uroczystej	godzinie	Jego	odejścia.	Euntes docete	nie	jest	radą,	ale	
kategorycznym	poleceniem,	które	znalazło	szlachetny	komentarz	w myśli	stanowczego	
pisarza	kościelnego:	„Kto	pozwala	upaść	na	ziemię	słowu	z Ewangelii,	jest	tak	samo	win-
ny,	jak	ten,	kto	pozwala	upaść	fragmentowi	konsekrowanej	hostii”.

3062
Misjonarze	każdego	języka,	z każdej	ziemi	i epoki	nabożnie	przyjęli	testament	Na-

uczyciela	i pieczołowicie	go	realizowali,	naznaczając	potem	łzami	i krwią	mozolne	drogi	
podbojów	ewangelicznych.	Ich	imiona	wyryte	niezatartymi	literami	w historii	chrześci-
jaństwa	 i w wiecznej	księdze	Boga,	błyszczą	światłem,	które	 im	bardziej	oddala	się	od	
źródła,	tym	lepiej	ukazuje	swoje	piękno	i intensywność.	Dzisiaj	w tym	okresie	historycz-
nym,	w którym	mówi	się,	że	Kościół	utracił	swoją	żywotność	i nie	jaśnieje	heroizmem	
pierwszych	pokoleń,	mamy	do	czynienia	z wiosną	ukwieconą	i heroiczną	siłaczy,	pona-
wiających	na	polach	misyjnych	czyny	starożytnych	wyznawców	chrześcijaństwa.

Ich	pogodna	ofiara	przypomina	nam	słowa	Federico	Ozanama:	„Nie	możemy	po-
zwolić,	żeby	wierni	siedzieli	z założonymi	rękami,	kiedy	nasi	misjonarze	dają	się	zagryzać	
bestiom	i katować	trudom	oraz	fanatyzmom	na	ziemiach	niewiernych”.
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3063
Z punktu widzenia ludzkiego Dzień	Misyjny	jest	uroczystym	zapewnieniem	o praw-

dziwej	 i  lojalnej	 solidarności.	 Wszelkie	 próby	 zakłócenia	 powszechnego	 przekonania	
o wspólnym	pochodzeniu	podejmowane	przez	niektórych	naukowców	 i  spekulantów,	
którzy	z powodu	nadmiernej	 interesowności	 i  egoizmu	chcieli	usprawiedliwić	niewol-
nictwo,	przymusowe	 roboty	 i wyzysk	 ludów	o niższym	 stopniu	 cywilizacji,	napotkały	
na	zdecydowany	sprzeciw	Kościoła.	Misje	katolickie	są	najgodniejszą	i najwymowniejszą	
odpowiedzią	dla	negujących	powszechne	braterstwo.

3064
Misje	 przedstawiają	 bowiem	 ogromne	 zaangażowanie	 bogactw	 materialnych,	

a  zwłaszcza	 sił	duchowych	 i moralnych,	 żeby	zanieść	do	 ludzi	najbardziej	oddalonych	
i najbardziej	potrzebujących	pocieszenie	płynące	z najsłodszego	przesłania	miłości	i wy-
wyższenia,	jakie	w ciągu	wieków	rozbrzmiewało	na	ziemi.

W	Dniu	Misyjnym	realizują	się	w praktyce	zasady	ludzkiej	dobroci;	ponieważ	świa-
tło	rozprasza	ciemności,	pociechy	doświadcza	cierpiący,	w sercach	rodzą	się	najśmielsze	
nadzieje,	rozpala	się	mocniej	płomień	powszechnej	i czystej	miłości,	która	trwać	będzie	
na	wieki	w Bogu,	Ojcu	całej	ludzkości.

3065
Z punktu widzenia cywilizacyjnego	to	cenne	doroczne	święto	przynosi	niezrównane	

korzyści.
Nie	możemy	zaprzeczyć,	że	owocami	prawdziwej	cywilizacji	są	dary,	które	geniusz	

pozwala	podziwiać	 ludziom	w  fakcie	 skracania	dzielących	nas	odległości,	 poddawania	
nieba	i ziemi	potędze	i panowaniu	człowieka.	Gdy	tymczasem	te	dary	mogłyby	zamienić	
się	w narzędzia	przemocy	i zagłady,	oraz	posłużyć	do	prowadzenia	wojen,	które	są	obrazą	
dla	ludzkości	i zasmucającym	powrotem	do	barbarzyństwa.

3066
Rzeczą	oczywistą	jest,	że	najszlachetniejsza	forma	cywilizacji	polega	na	przekazaniu	

ludom	dobrodziejstw	Ewangelii,	czyli	skarbów	prawdy,	dobroci	i łaski,	które	wypływają	
z odkupienia	dokonanego	przez	Chrystusa.	Twórcami	tej	szlachetnej	formy	są	nasi	mi-
sjonarze	i centra	ekspansji	misji	katolickich,	których	wiekowa	historia	łączy	się	z historią	
cywilizacji.	Cywilizacja,	którą	hojni	apostołowie	rozpowszechniają	nie	przemocą	zdolną	
w krótkim	czasie	zniweczyć	podboje	dokonane	przez	stulecia	pracy	i nauki,	ale	pokojo-
wą	bronią	przekonywania	i miłości;	upowszechniają	ją	nie	zabijając,	ale	umierając,	nie	
mszcząc	się,	ale	wybaczając,	powodowani	ciągle	pragnieniem	budzenia	u ludzi	poczucia	
godności	i obowiązku	oraz	pragnieniem	zawarcia	paktu	braterstwa	chrześcijańskiego	i cy-
wilizacyjnego.
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3067
Przedstawiona	motywacja	wydaje	się	oczywista,	niemniej	jasne	i precyzyjnie	okre-

ślone	 są	 cele,	które	przyświecają	Dniowi	Misyjnemu.	Modlitwy, powołania, ofiary: oto 
cenna	 trójca,	 przedmiot	 nieustannej	 troski	 świętej	 pamięci	 Benedykta	 XV	 i  miłości	
bacznej	i pracowitej	obecnego	papieża	Piusa	XI.	Kapłani	i wierni	wiedzą,	jak	zapewnić	
apostolatowi	misyjnemu	to	potrójne	bogactwo,	nierozłączne	i niezastąpione,	nie	tylko	
dlatego,	że	jako	całość	nie	ma	sobie	równych,	ale	zwłaszcza	dlatego,	że	stanowi	źródło	
cudownie	urodzajne,	z którego	rodzą	się	najpiękniejsze	ewangeliczne	podboje.

3068
Pozostawiam	w gestii	dyrekcji	krajowych	i diecezjalnych	określenie	założeń	progra-

mowych	wielkiego	dnia.	Ważne	jest,	aby	22	października	żadna	parafia	nie	pozostała	nie-
obecna	lub	bezczynna.	Każda	nieobecność	lub	bezczynność	stanowi	dezercję	w godzinie	
walki,	jest	niewybaczalną	zdradą	wobec	Kościoła	i cywilizacji.	W żadnej	parafii	świata,	
w żadnym	małym	bądź	dużym	ośrodku	życia	chrześcijańskiego	i działalności	chrześcijań-
skiej,	nie	może	zabraknąć	szerokiej	popularyzacji	idei	misyjnej	poprzez	prasę	lub	posługę	
słowa,	która	stanowi	ścisły	obowiązek	proboszczów	i nieodzowny	wstęp	do	wkładu	wier-
nych.	 Stosowne	 jest	 promowanie	 powszechnej	 komunii	 i  godzinnej	 adoracji	misyjnej	
przed	Najświętszym	Sakramentem.	Większej	ofiarności,	poza	zwykłą	zbiórką	w środku	
kościoła	 i przy	wejściu,	bardzo	 sprzyjają	niektóre	genialne	 inicjatywy,	które	w miłości	
wiernych	znajdują	niewyczerpane	źródło	inspiracji.	Nie	należy	zapominać,	że	wszystkie	
ofiary	zebrane	w tym	dniu	na	cele	misyjne,	w dowolnym	miejscu	i każdym	kościele,	są	
przeznaczone	wyłącznie	dla	Papieskiego	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary.

3069
Spieszmy	zatem	ze	wszystkich	sił	organizować	najbliższy	Dzień	Misyjny.	Niech	nikt	

nie	wymawia	się	od	dobrego	i zaszczytnego	trudu.	Robotnicy	dobra	niech	będą	obec-
ni	w każdej	parafii	 lub	małej	kaplicy	nawet	znajdującej	się	w najdalszych	i najbardziej	
niedostępnych	zakątkach.	Propagatorzy	i propagatorki	z komisji	misyjnych,	które	win-
ny	powstać	wszędzie,	niech	podwoją	swoją	gorliwość	i niech	pokażą	apostolską	duszę.	
Członkowie	Akcji	Katolickiej,	 a  zwłaszcza	 stowarzyszeń	młodzieżowych	 obydwu	 płci,	
niech	ulegle	oddadzą	na	usługi	tej	sprawy	zapał	charakterystyczny	dla	ich	wieku.	Wszyscy 
wierni dla wszystkich niewiernych;	 to	 jest	 szczytny	 cel	Dnia	Misyjnego.	 Zmobilizować 
wszystko i wszystkich, aby zapewnić jego pomyślny przebieg;	jest	to	zalecenie,	które	powie-
rzam	ojcowskiemu	sercu	biskupów,	żarliwej	gorliwości	wszystkich	kapłanów	duchowień-
stwa	diecezjalnego	i zakonnego,	hojności	laikatu,	aby	w szlachetnych	zawodach	postarali	
się	o powodzenie	Dnia	Misyjnego,	okaże	się	on	wielkim	wsparciem	dla	tych	dzielnych	
pionierów,	którzy	na	odległych	ziemiach	i w najbardziej	wysuniętych	okopach	przygoto-
wują	cicho	i ofiarnie	nieprzemijający	triumf	Chrystusa	Króla.
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3070
Upłynęło	dokładnie	19	stuleci	od	kiedy	na	Kalwarii	dokonało	się	z Boskiej	dobroci	

odkupienie	 świata.	Ustanowienie	Eucharystii	 i kapłaństwa,	wstąpienie	Nauczyciela	do	
nieba	po	wyraźnym	poleceniu	wydanym	pierwszemu	zastępowi	misjonarzy,	zesłanie	Pa-
rakleta,	wraz	z którym	zaczyna	się	życie	Kościoła	i pierwsze	nauki	apostolskie.	To	wspa-
niałe	 fakty,	które	wspomina	się	w tym	jubileuszowym	roku,	ozdobionym	niezwykłym	
Jubileuszem	ze	względu	na	wielką	pobożność	Piusa	XI.

Powody	nie	mogłyby	być	bardziej	pomocne	ani	okoliczności	bardziej	 sprzyjające	
żarliwym	obchodom	Dnia	Misyjnego.	Modlitwa	i jałmużna,	propaganda	i apostolat,	tru-
dy	i cierpienia,	będą	pobożnym	wyrazem	wdzięczności	Bogu	za	udzielenie	nam	wiary,	
i gorącym	wołaniem	do	Niego	o to,	by	wszyscy	niewierni	każdego	koloru	i rasy	dotarli	
z zatrutych	pastwisk	do	owczarni	łaski	i miłości	i uznali	w Kościele	rzymskim	niestru-
dzoną	nauczycielkę	prawdy	i mądrą	przewodniczkę	narodów	po	drogach	najzdrowszego	
i najświatlejszego	postępu.

abp Carlo Salotti,  
przewodniczący gen.  

Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, 
 

D. Franco Carminati, 
sekretarz gen.  

Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 15 sierpnia 1933 r., w święto Wniebowzięcia NMP



1933

Rok Święty. Żarliwa praca misjonarzy  
przebiega coraz szybciej21

3071
Jest	to	Rok	Święty	w pełnym	tego	słowa	znaczeniu,	ponieważ	w tym	roku	mija	XIX	

stuleci	od	odkupienia	rodzaju	ludzkiego.	Wspomnienia	Kalwarii	i wzniosłych	wydarzeń,	
wyznaczających	początek	Kościoła,	 są	 tak	żywe	w świadomości	chrześcijańskiej,	że	co-
raz	lepiej	doceniamy	dobrodziejstwa	płynące	z odkupienia.	Otworzyło	ono	nową	epokę	
w historii	i rzuciło	w bruzdy	życia	ziarno	odnowy	duchowej	i społecznej.

Pius	XI,	świadom	świętości	tych	wspomnień	i wagi	tamtych	wydarzeń,	nie	mógł	
lepiej	ich	uczcić	niż	ogłaszając	święty	i wielki	Jubileusz,	poprzez	który	rozdziela	skarby	ła-
ski	dzięki	zasługom	Boskiej	krwi.	Na	wspaniałomyślny	gest	papieża	całe	chrześcijaństwo	
odpowiedziało	ochoczym	i wspaniałym	poparciem.	Płomienie	wiary	 i  fale	entuzjazmu	
powstawały	wszędzie.	Ludy	każdego	języka	i każdej	rasy,	które	w miłości	Chrystusa	nie	
znają	odległości	i barier,	przybywają	nieprzerwanie	do	Rzymu,	nowej	Jerozolimy,	mia-
sta	świętego,	żeby	złożyć	na	grobie	apostołów	świadectwo	wiary,	której	nienaruszalności	
strzegli	ich	ojcowie,	broniąc	jej	krwią	i ofiarą.

3072
Poza	intensywnym	ruchem	pielgrzymów,	u których	zapał	pobożności	przeplata	się	

pięknie	z niepohamowaną	miłością	do	Bożego	Kościoła,	papieża	oklaskują	i błogosławią	
tłumy,	 które	w  nim	 pozdrawiają	wikariusza	Chrystusa,	 następcę	 Piotra,	 nieomylnego	
Nauczyciela	 prawdy,	 który	 troszczy	 się	 o potrzeby	 swojej	 licznej	 i  powszechnej	 rodzi-
ny;	przewodnika,	który	prowadzi	ku	jasnym	szczytom	dobra.	Tym	bardziej	oklaskiwany	
i błogosławiony,	że	pełniąc	z duchem	niepokonanym	boski	mandat,	podczas	gdy	stara	się	
swoją	apostolską	działalnością	i monumentalnymi	encyklikami	przywrócić	chrześcijański	
porządek	w świecie	i pokój,	będący	darem	Boga,	między	wszystkimi	narodami,	z drugiej	

 21 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Orędzie radiowe wygłoszone z  okazji Światowego Dnia 
Misyjnego (22 października),	21 października	1933 r.
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strony	ma	oczy	zwrócone	na	świat	niewierny,	gdzie	wspiera	i organizuje	działalność	mi-
syjną	oraz	ekspansję	ewangeliczną.

3073
Pod	wpływem	 tego	 opatrznościowego	 papieża	 żarliwa	 praca	misjonarzy	 przebie-

ga	coraz	szybciej.	Jest	to	praca	naznaczona	niesłychanym	cierpieniem	i niezrównanym	
heroizmem.	Cierpieć	 i  umrzeć	 jako	 bohaterowie	 dla	 świętej	 sprawy	wiary,	 to	 jest	 ich	
dewiza.	Nowa	wiosna	rozkwita	na	polach	misji,	prawdziwie	godna	pierwszych	wieków	
chrześcijaństwa.	Jeśliby	zebrać	razem	wszystkie	czyny	dokonane	przez	misjonarzy	w tych	
ostatnich	latach	–	działania	zaskakujące,	którym	towarzyszy	głęboki	niepokój,	straszne	
okrucieństwa,	niezliczone	ofiary,	nie	mające	właściwego	imienia	–	mielibyśmy	materia-
ły	do	napisania	poematu,	najwspanialszego	poematu,	który	zaświadczyłby	o cudownej	
żywotności	i zdobywczej	sile	Kościoła.	To	jest	ciągle	Kościół	oczekujący	Piotra	i Pawła,	
Kościół	krwawiący	z katakumb,	Kościół	 świeży	 i młody	pierwszych	pokoleń;	Kościół,	
który	organizował	nowe	społeczeństwo	ukierunkowując	je	ku	wysokiemu	przeznaczeniu.

3074
Z	pracy,	z cierpień,	z ofiar	tych	posłańców	Chrystusa	biorą	początek	najpiękniejsze	

podboje.	Mieszkańcy	Azji,	Oceanii	 i Afryki	rywalizują	ze	sobą	w przyjmowaniu	wiary	
z Rzymu.	Nawróceń	przybywa	i w sposób	cudowny	następują	jedne	po	drugich,	a to-
warzyszą	 im	często	wydarzenia	miłe	 i moralność,	która	zdobywa	dusze	 jeszcze	wczoraj	
oszpecone	rozwiązłością	i bałwochwalstwem.	To	jest	triumf	sprawiedliwości,	która	prze-
moc	 i  prywatne	 zemsty	 zamienia	na	 świętość	 i  nienaruszalność	 prawa.	To	 jest	 triumf	
wolności,	uwalniającej	ciała	od	każdej	formy	służebności	i dającej	duszom	odczuć	piękno	
wiary,	która	uwalnia	je	od	wszelkich	niskich	namiętności.	To	jest	triumf	braterstwa,	które	
usuwaj	uprzedzenia	i burzy	bariery.	Krzyż	Odkupiciela	posuwa	się	dużymi	krokami	we	
wszystkich	częściach	niewiernego	świata.	To	jest	triumf	Ewangelii,	która	swoimi	słowami	
niosącymi	życie	i nadzieję	zachwyca	pogańskie	plemiona	i zaspokaja	ich	najskrytsze	dą-
żenia.	To	jest	triumf	chrześcijańskiej	modlitwy,	tak	pięknej	i tak	urzekającej,	rozbrzmie-
wającej	we	wszystkich	miejscach	misyjnych,	do	której	przyłączają	się	często	rzesze	jeszcze	
nienawrócone.	To	jest	triumf	ewangelicznej	każdym	człowieku	pozwala	rozpoznać	brata,	
którego	 trzeba	kochać	 i wspomagać.	To	 jest	 triumf	miłości,	która	osusza	 łzy,	przynosi	
ulgę	w nieszczęściach,	a w lazaretach	i w leprozoriach	w udręczonych	ciałach	i przygnę-
bionych	duszach	pozwala	dostrzec	Boże	muśnięcie,	które	uszlachetnia	cierpienie.	To	jest	
triumf	chrześcijańskiej	cywilizacji,	który	otwiera	szerokie	horyzonty	życia	i nowe	źródła	
dobrobytu	moralnego	i ekonomicznego	przed	tymi	ludami,	którym	ciążyła	smutna	at-
mosfera	błędów	i przesądów.	To	jest	triumf	ducha,	który	ujarzmia	materię	i ciało,	czy-
niąc	je	nieświadomymi	narzędziami	dobra.	To	jest	triumf	Chrystusa,	który	rozpościerając	
swoje	ojcowskie	ramiona	nad	niewiernymi	ziemiami,	utrwala	poprzez	trudy	misjonarzy	
święte	dzieło	odkupienia.
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3075
Nie	wszystko	jeszcze	się	dokonało.	Istnieją	bezkresne	tereny,	nad	którymi	jutrzen-

ka	odkupienia	jeszcze	nie	zaświtała.	Istnieją	plemiona	i rzesze	niewiernych,	dla	których	
Ewangelia	jest	księgą	nieznaną,	Krzyż	tajemnicą,	imię	Chrystusa	zagadką.	Istnieją	rejony,	
do	których	doszło	dalekie	echo	niebieskiego	orędzia,	religii,	która	pociesza	i dźwiga	ludz-
kość,	spektakularnych	cudów,	które	dokonały	się	kiedyś	wokół	Jeziora	Tyberiadzkiego,	
a  dzisiaj	 powtarzają	 się	 w wielu	 narodach	 chrześcijańskich,	 gdzie	 bohaterzy	 świętości	
w  imię	 Boga	 ukrzyżowanego	 zadziwiają	 swoimi	 cudami	 naukę	 niezdolną	 do	 ich	wy-
jaśnienia.	Ale	niestety	poważne	 trudności,	 którym	nie	obca	 jest	 ludzka	przewrotność,	
uniemożliwiają,	by	 imię	Chrystusa	 i  Jego	prawo	miłości	były	głoszone	 i by	poznali	 je	
ludzie,	których	jeszcze	nęka	pragnienie	prawdy.	Droga	jest	jeszcze	długa	i męcząca,	usiana	
kolcami;	ale	nasi	misjonarze	kroczą	nią	pełni	ufności,	śmiało	i odważnie.	W najbardziej	
niedostępnych	górach,	w najbardziej	zdradliwych	 lasach,	w najbardziej	ukrytych	zato-
kach	archipelagów	posuwają	się	naprzód	ewangeliczni	heroldzi,	stawiając	czoła	wszelkie-
go	rodzaju	niebezpieczeństwom	i pokonując	najcięższe	przeszkody	z wytrwałością,	która	
ma	w sobie	coś	z heroizmu.

3076
Ci	bohaterowie	z wysuniętych	okopów,	z ogromnej	samotności,	z nędznych	bam-

busowych	 chat	 pokrytych	 tylko	 słomą,	 codziennie	 wysyłają	 nam	 zatroskane	 wołanie,	
prosząc	 o  wsparcie	 modlitewne	 i  materialne.	 Świat	 chrześcijański	 i  cywilizowany	 nie	
może	i nie	powinien	pozostać	obojętny	na	to	wołanie,	w którym	rozpoznać	można	głos	
Odkupiciela,	który	nam,	dziedzicom	Ewangelii,	dumnym	z historii	i chlubnej	cywilizacji	
płynącej	z Kalwarii,	narzuca	obowiązek	pomagania	dzielnym	misjonarzom.	To	oni	rezy-
gnując	z rodziny	i ojczyzny,	poświęcili	Bogu	swoją	młodość,	aby	głosić	skarby	odkupienia	
całej	ludzkości.

3077
Jutro,	w Dniu	Misyjnym, który	będzie	obchodzony	we	wszystkich	zakątkach	świa-

ta,	odpowiedzmy	wszyscy	na	apel	tych	pionierów:	żarliwością	wiary	i porywem	hojności.	
Prośmy	Odkupiciela,	aby	pocieszył	zastępy	misjonarzy	w ciężkich	udrękach,	zahartował	
ich	ducha,	wzmocnił	nadzieję	i zapewnił,	że	nowe,	mężne	zastępy	ewangelicznych	robot-
ników	przybędą,	by	kontynuować	trudne	zadanie	apostolatu.	Niech	do	modlitwy	dołą-
czy	braterski	datek,	który	zostanie	zamieniony	w chleb,	kaplice,	kościoły,	szkoły,	siero-
cińce,	przytułki,	szpitale.	Są	one	najlepszymi	przekaźnikami,	by	nauka	i prawo	Chrystusa	
przeniknęły	do	wszystkich	narodów.	Wielkość	moralną	narodu	mierzy	się	jego	hojnością.	
W godzinie	niepokoju	i męki	niech	wiedzą	nasi	misjonarze,	że	jutro	wszystkie	poczciwe	
dusze	i wszystkie	hojne	serca	w imię	Boże	i w interesie	powszechnej	cywilizacji	sami	zo-
bowiążą	się	do	ofiary,	dając	szczodrze	w miarę	swoich	możliwości,	aby	przyjść	z pomocą	
misjom Propaganda Fide.
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Ten	dar	będzie	pobłogosławiony	przez	Boga,	który	ześle	na	dom	darczyńców	pokój	
i chrześcijańską	radość,	zwiastujące	pomyślność.

abp Carlo Salotti,  
przewodniczący Najwyższej Rady

Rzym, dnia 21 października 1933 r.
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Wojsko misyjne22

Podboje Kościoła

3078
Minęło	dziewiętnaście	stuleci	od	Odkupienia;	od	dnia,	w którym	szczyt	góry	Kar-

mel	zabarwił	się	na	czerwono	od	krwi	Boga-Człowieka,	aż	do	obecnego,	historycznego	
momentu,	w którym	Pius	XI,	wyrażając	powszechne	uczucie	ludzi	wierzących,	wspomi-
nał	i celebrował	w uroczystym	obrzędzie	przebaczenia	doniosłe	wydarzenie	największego	
uwolnienia.	Minęło	dziewiętnaście	 stuleci,	 podczas	 których,	pośród	burzliwych	 losów	
ludzkości,	 dzieło	Odkupienia	 utrwaliło	 się,	 ciągle	 odradzając	 ludzi	 w  świetle	 prawdy	
i  skarbach	 łaski.	 Ileż	dusz	w ciągu	 tych	długich	 stuleci	 zostało	zbawionych!	 Ileż	naro-
dów	powstało	w cieniu	Krzyża,	dojrzewając	i żyjąc	dzięki	życiodajnemu	sokowi,	który	
wypływa	z tego	cudownego	drzewa!	Ileż	cywilizacji	zrodzonych	w imię	Odkupiciela	roz-
kwitło	na	ziemi,	ubogacając	ludzi	bezcennymi	darami.	Historia	ery	chrześcijańskiej	jest	
historią	ciągłego	wspinania	się,	dzięki	czemu	rodzaj	ludzki,	odrzuciwszy	barbarzyństwo,	
zastąpiwszy	przemoc	prawem,	przemieniwszy	zwyczaje,	smakuje	wznioślejszych	radości	
i napisał	poprzez	przepych	kultury,	sztuki,	nauki	i postępu	poemat	swojej	wielkości.

3079
To	są	podboje,	których	Kościół	głoszący	Chrystusowe	przesłanie	i dziedziczący	Jego	

cenną	krew,	dokonał	pośród	największych	przeciwności,	zwalczając	przesądy	i błędy,	oraz	
wskazując	ludziom	pewną	drogę	postępu	moralnego	i cywilizacyjnego.

Tytaniczne	wysiłki,	które	w obecnym	czasie	zostały	dokonane	na	polu	religijnym,	
naukowym	i politycznym	dla	zahamowania	dzieła	Kościoła	i uniemożliwienia	mu	pro-
wadzenia	misji	apostolskiej,	nie	zdołały	powstrzymać	triumfalnego	ciągu	jego	podbojów.	
Chrześcijaństwo	zwycięsko	posuwa	się	naprzód	na	rozległym	kontynencie	afrykańskim,	

 22 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (21 październi-
ka), 1934 r.
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azjatyckim	oraz	na	archipelagach	Oceanii,	głosząc	słowo	Odkupienia	i zbierając	obfite	
żniwo	wśród	tej	ludności,	która	jeszcze	wczoraj	nie	znała	świętych	praw	Ewangelii	i nimi	
gardziła.	To	jutrzenka	nowych	czasów,	zaświtawszy	na	tych	odległych	ziemiach,	zapowia-
da	jasne	południe	życia	chrześcijańskiego	i cywilizacyjnego,	użyźnionego	potem	i krwią	
heroicznych	misjonarzy.

Ileż dusz pozostało jeszcze do zbawienia!

3080
Niestety,	 promienna	wizja	 dokonywanych	 podbojów	 i  nadziei,	 które	w  związku	

z  tym	kiełkują,	 jest	nieco	przyćmiona	przez	 smutną	 rzeczywistość	niezliczonych	rzesz,	
które	pozostają	poza	wpływem	misyjnym.	Są	to	ogromne	tłumy,	do	których	nie	dotarło	
jeszcze	echo	Dobrej	Nowiny.	Są	to	ludy	do	tej	pory	osnute	cieniem	pogaństwa,	z którego	
nie	mogą	się	uwolnić.	Są	to	bezkresne	rejony,	gdzie	mahometanizm	panuje	niepodzielnie	
ze	swoimi	bezwzględnymi	i bezlitosnymi	prawami.	Są	to	plemiona	zanurzone	w przesą-
dach	i fatalistycznych	błędach,	które	nie	pozwalają	im	dostrzec	horyzontów	nowego	świa-
ta	duchowego.	Jeszcze	smutniejsze	jest	to,	że	na	te	rozległe	tereny	już	przeniknęła,	albo	
właśnie	przenika	pułapka	protestantyzmu,	która	dodając	do	starych	rodzimych	błędów	
aberrację	wiary,	która	nie	jest	już	czystą	wiarą	Chrystusową,	uniemożliwia	lub	przynaj-
mniej	utrudnia	zdobywanie	tych	ludów	przez	misjonarzy	katolickich.

3081
W	ten	sposób	traci	się	miliony	dusz,	dla	których	ofiara	z Kalwarii	okazuje	się	bezu-

żyteczna.	Obserwując	mapę	świata,	a szczególnie	te	rozległe	obszary,	na	których	nie	został	
jeszcze	zatknięty	Krzyż	Nazarejczyka,	doświadczamy	głębokiego	zasmucenia,	nawet	jeśli	
nie	czujemy,	żeby	zbierało	nam	się	na	płacz,	a co	zdarzało	się	św.	Janowi	Bosco,	kiedy	
trawiony	pragnieniem	nawrócenia	odległych	ludów	oglądał	atlas.	Jest	to	widok	niepoko-
jący,	trapił	on	duszę	Benedykta	XV	i trapi	ducha	wielkiego	Piusa	XI,	którego	wysiłkom	
na	rzecz	ewangelizacji	świata	niewiernego	towarzyszy	cała	seria	godnych	pochwały	i świę-
tych	inicjatyw.	Wiarygodnymi	świadkami	tego	przykrego	widoku	są	nasi	misjonarze,	któ-
rzy	z okopów,	gdzie	toczą	walkę,	kierują	ku	nam	codziennie	zatroskane	wołanie,	prosząc	
usilnie	o środki	potrzebne	do	przypuszczenia	szturmu	na	niewierne	osady,	aby	pozyskać	
je	dla	Królestwa	Chrystusa.

Potrzeba ludzi, broni, amunicji

3082
Aktualne	wojsko	misyjne,	chociaż	w ostatnich	latach	znacznie	się	powiększyło,	jest	

ciągle	za	małe	zarówno	dla	utrzymania	osiągniętych	pozycji,	 jak	 i dla	zajmowania	no-
wych,	 dalszych.	Obecnie	 na	 polu	misyjnym	 pracuje:	 18  028	 kapłanów	 przyjezdnych	
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i miejscowych,	 8  755	 braci	 koadiutorów,	 50  555	 sióstr	 przyjezdnych	 i miejscowych,	
74 147	katechetów,	62 087	nauczycieli.	To	wojsko	złożone	w całości	z 213 572	żołnierzy	
Chrystusa,	których	 starczyłoby	 zaledwie	dla	 jednego	katolickiego	narodu	dość	dobrze	
zorganizowanego	 z  punktu	widzenia	 życia	 kościelnego,	 jest	 kroplą	w  rozległym	 świe-
cie	misyjnym,	jeśli	weźmie	się	pod	uwagę	niewspółmiernie	większą	powierzchnię	tych	
kontynentów,	gdzie	wszystko	trzeba	dopiero	zbudować	i gdzie	często	potrzeba	wielu	lat	
pracy,	by	spulchnić	ziemię,	zanim	wrzuci	się	w nią	ziarno.	Dlatego	niezbędne	jest	przy-
gotowanie	nie	tylko	nowych	misjonarzy	przyjezdnych,	ale	również	księży	miejscowych.	
Odbywa	się	to	poprzez	długą	i solidną	formację	moralną	i intelektualną,	która	wymaga	
dużych	nakładów	finansowych.

3083
Trzeba	 też,	 żeby	 tych	 213  572	 ewangelicznych	 robotników	miało	 każdego	 dnia	

chleb,	nawet	bardzo	skromny,	by	móc	żyć	i podołać	codziennym,	żmudnym	trudom.	Nie	
należy	sądzić,	że	ci	waleczni	żołnierze	dysponują	miejscowymi	rezerwami,	skąd	mogliby	
czerpać	środki	konieczne	do	utrzymania.	Zasadniczo	chodzi	o chrześcijan	ubogich,	któ-
rzy	nie	są	w stanie	utrzymać	swoich	pasterzy.	Wręcz	przeciwnie,	nierzadko	ich	ubóstwo	
jest	tak	skrajne,	że	muszą	prosić	o jałmużnę	misjonarzy.

3084
Należy	dodać,	że	to	wojsko	wojowników	potrzebuje	broni	i stosownych	środków,	

by	przeniknąć	na	ziemie	pogańskie	lub	skażone	błędami,	i by	ustanowić	tam	religię	Chry-
stusa.	Tymi	środkami	są	kaplice	i kościoły,	w których	głoszone	jest	słowo	Boże,	udzielane	
są	sakramenty,	a poprzez	Boski	kult	odbywa	się	najskuteczniejsza	propaganda	apostolska.	
Są	nimi	też	szkoły,	w których	młodzież	pogańska	jest	kształcona,	a przez	wiedzę	przekazy-
waną	przez	katolickich	nauczycieli	poznaje	prawdy	wiary	głoszone	przez	Odkupiciela.	Są	
nimi	dzieła	pomocy	społecznej,	gdzie	w kontakcie	z heroicznie	praktykowaną	miłością,	
doświadcza	się	piękna	i dobroci	chrześcijaństwa.	Obecnie	na	ziemiach	misyjnych	zliczyć	
można:	56 327	kościoły,	37 200	szkoły	z 2 288 171	uczniami,	771	szpitali	 z 36 301	
łóżkami,	108	 leprozoriów	z 12 779	 łóżkami,	1 971	sierocińców	z 112 990	sierotami,	
428	przytułków	dla	osób	starszych	z 17 668	pensjonariuszami.	Jak	utrzymać	te	wszystkie	
dzieła	wiary,	kultury	i opieki?	Jak	inicjować	kolejne,	w miejscach,	gdzie	z każdym	roz-
przestrzenia	się	działalność	misyjna,	jeśli	brakuje	środków	i niezbędnej	amunicji	do	ich	
założenia	i utrzymania?

Potrzeby nadzwyczajne

3085
Poza	tymi	potrzebami	zwyczajnymi	i naglącymi,	które	stanowią	o witalności	i na-

dziei	misji,	dochodzą	okresowo	inne,	które	pogarszają	i tak	już	krytyczną	sytuację	ewan-
gelicznych	heroldów.	W Indiach	 trzęsienie	ziemi	zburzyło	kościoły,	 szkoły	 i przytułki,	
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pozostawiając	w bólu	i rozpaczy	kwitnące	wspólnoty	chrześcijańskie.	Na	dużych	wyspach	
oceanicznych	od	czasu	do	czasu	 szaleją	 cyklony	 i  tajfuny,	które	niszczą	domy	 i dzieła	
wzniesione	dzięki	 licznym	ofiarom.	W Chinach	 rzeki	Żółta	 i Niebieska,	przerwawszy	
wały	i zapory,	zalewają	ogromne	tereny.	Powodując	tysiące	ofiar	i przerażającą	nędzę,	któ-
ra	zmusza	mieszkańców	do	przenoszenia	się	gdzie	indziej	w poszukiwaniu	pracy	i chleba.	
W tychże	Chinach	sroży	się	komunizm	i bandytyzm,	które	złączone	nienawiścią	i nie-
ubłaganym	okrucieństwem,	napadają	na	nasze	misje,	grabiąc	i dewastując	wszystko,	co	
spotkają	na	drodze.	W Afryce	susza	niszczy	zbiory,	epidemia	chłoszcze	ubogich	miesz-
kańców,	 a  śpiączka	 afrykańska	 powoduje	 katastroficzne	 skutki.	 Gdzieniegdzie	 jeszcze	
głód	nęka	wioski	i miasta,	wywołując	ogólny	niedostatek.	Odbija	się	to	nieuchronnie	na	
misjach	katolickich,	które	i tak	ubogie	i doświadczone	przez	inne	nieszczęścia,	znajdują	
się	ostatecznie	w sytuacji	niepokojącej.

3086
Wobec	tylu	nieszczęść	ciąży	na	misjonarzach	konieczność	nie	tylko	cierpliwego	na-

prawiania	i odbudowywania	tego,	co	brutalne	siły	natury	i niegodziwość	ludzi	zniszczyły,	
ale	też	udzielenia	pomocy	ludziom,	którzy	doświadczywszy	już	hojności	własnych	paste-
rzy,	tylko	od	nich	oczekują	chleba,	którego	im	brakuje	i pocieszenia,	które	by	ich	wsparło	
w trudnych	próbach.

Kto się tym zajmuje?

3087
Instytucją,	która	wychodzi	naprzeciwko	potrzebom	zwyczajnym	i nadzwyczajnym	

misji,	 jest	niewątpliwie	Papieskie	Dzieło	Rozkrzewiania	Wiary:	dzieło	główne,	podsta-
wowe,	niezbędne	dla	zapewnienia	życia	i przyszłości	Kościoła	walczącego,	który	rozwija	
się	w niewiernych	regionach:	dzieło,	które	stało	się	„organem	samej	Stolicy	Apostolskiej	
do	zbierania	we	wszystkich	częściach	świata	ofiar	wiernych	i rozdzielania	ich	wszystkim	
misjom	katolickim”.

Jeśli	ten	witalny	organ	będzie	stale	zasilany	hojnymi	datkami	wiernych,	przyszłość	
misji	 jest	zapewniona.	Ale	 jeśli	datki	będą	nadal	 się	zmniejszać,	 siłą	 rzeczy	nastąpi	za-
trzymanie	rozwoju	ekspansji	ewangelicznej;	zatrzymanie,	będące	powodem	największego	
smutku	 dla	 tych	 nieustraszonych	 pionierów,	 którzy	 każdego	 dnia	muszą	 zmierzyć	 się	
z różnego	rodzaju	trudnościami	w realizacji	Chrystusowego	programu.

3088
Nasi	biskupi	dobrze	rozumieją	konieczność	wspierania	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary	

i podejmują	wszelkie	możliwe	wysiłki,	żeby	udało	się	osiągnąć	cele,	dla	realizacji	których	
dzieło	zostało	utworzone.	Do	nich	kierujemy	słowa	uznania.	Ale	nie	wszyscy	wspierają	
wysiłki	episkopatu.	Jest	też	niezrozumienie	ze	strony	tych,	którzy	zaniedbują	to	dzieło	
oraz	ze	strony	tych,	którzy	nawet	jeśli	nieumyślnie,	mu	szkodzą.	Wiele	bowiem	osób	żyje	
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i działa,	jakby	misje	nie	istniały	i jakby	nie	było	milionów	niewiernych	do	nawrócenia.	
Jeszcze	inni,	wykorzystując	sympatię,	jaką	ideał	misyjny	budzi	w ludzie	chrześcijańskim,	
proszą	wiernych	o datki	często	i natarczywie,	nawet	jeśli	nie	są	one	wcale	przeznaczone	na	
misje	święte,	albo	są	tylko	w niewielkiej	części.	Tymczasem	efekt	jest	taki,	że	kiedy	Dzie-
ło	Rozkrzewiania	Wiary	kieruje	swój	jeden	doroczny	apel	związany	z październikowym	
Dniem	Misyjnym,	zastaje	ten	teren	już	w znacznym	stopniu	wykorzystany;	i owoce,	któ-
re	zbiera,	są	dużo	mniejsze	od	zwyczajnych	potrzeb	misji.

Stagnacja ofiarności

3089
Przykro	 jest	 stwierdzić,	 że	 podczas	 gdy	 Papieskie	 Dzieło	 Rozkrzewiania	 Wiary	

wspaniale	realizuje	swoje	zadanie	duchowe,	kulturalne,	organizacyjne	za	sprawą	dyrekto-
rów	krajowych,	którzy	gorliwie	wykonują	swoją	pracę,	oraz	dzięki	współpracy,	jakiej	do-
świadczają	ze	strony	dyrektorów	diecezjalnych,	którymi	w ogromnym	stopniu	powoduje	
żarliwy	zapał,	to	z drugiej	strony	roczne	ofiary	znacznie	się	zmniejszają.

Znajdujemy	 się	niestety	w  stanie	niepokojącej	 stagnacji.	Przeanalizujmy	ostatnie	
statystyki.	W  roku	1929	 zebrano	na	wspomniane	dzieło	66 383 863	włoskich	 lirów;	
w roku	1930	zebrano	62 954 652	lirów;	w roku	1931	było	to	52 089 073	lirów;	w roku	
1932	zaś	45 980 361	lirów;	w roku	1933	około	38 210 000	lirów.

3090
Jaka	 jest	przyczyna	 tego	 regresu?	Bez	wątpienia	kryzys	 ekonomiczny,	 który	nęka	

wszystkie	kraje	świata	i paraliżuje	nawet	najlepszą	ich	działalność.	Jest	on	jednym	z czyn-
ników,	 które	 składają	 się	 na	wyjaśnienie	 tego	 regresu.	Nie	 jest	 natomiast	 czynnikiem	
jedynym.	Gdyby	wszyscy	członkowie	kleru	diecezjalnego	rozumieli	wagę	dzieła	i przy-
najmniej	w Dniu	Misyjnym	poświęcili	 swoje	cenne	 siły	dla	 realizacji	 szczytnego	celu,	
który	mu	przyświeca;	gdyby	kler	zakonny,	tak	liczny	i zasłużony,	zaangażował	się	w szla-
chetne	 zawody	 o  powodzenie	 tego	 dnia;	 gdyby	 lud	 został	 wszędzie	 oświecony	 co	 do	
stanu	i pilnych	potrzeb	misji	–	stagnacja,	nad	którą	ubolewamy,	nie	osiągnęłaby	takich	
rozmiarów.	Przypomnijmy,	że	 lud	kocha	misje	katolickie,	docenia	heroizm	posłańców	
Chrystusa	i wzrusza	się	wobec	ich	poświęceń,	które	często	nie	są	nazywane,	gdyż	są	zbyt	
dramatyczne.	Istnieją	małe	parafie	liczące	około	tysiąca	mieszkańców,	które	ze	względu	
na	gorliwość	proboszcza	lub	aktywnego	propagandysty	zdołały	zebrać	w ciągu	roku	dwa,	
a nawet	trzy	tysiące	lirów	włoskich,	czyli	średnio	dwa	lub	trzy	liry	od	każdego	mieszkań-
ca.	Gdyby	w każdym	miejscu	naśladowano	 te	parafie	–	w przyszłym	roku	 stworzymy	
ich	honorową	listę,	która	zostanie	opublikowana	we	wszystkich	naszych	czasopismach.	
Problem	stagnacji	w jednej	chwili	by	zniknął,	a trudności	misyjne	zostałyby	w dużym	
stopniu	rozwiązane.
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Wielka i poważna odpowiedzialność

3091
Jeśli	dzieci	błędu	i ciemności	dokonują	niesłychanych	wysiłków,	żeby	ich	przewrot-

ne	plany	zwyciężyły,	czego	nie	powinniśmy	uczynić	my,	dzieci	prawdy	i światłości?	Misje	
protestanckie	są	szczodrze	wspierane	złotem,	które	otrzymują	ze	wszystkich	stron	świata	
dzięki	imponującej	solidarności.	Dlaczego	nie	uczynimy	podobnie	w dużo	szlachetniej-
szym	celu,	jakim	jest	zbawienie	dusz	naszych	niewiernych	braci?	Przypomnijmy	ważną	
przestrogę	Piusa	XI,	wygłoszoną	z katedry	apostolskiej	w słynnym	przemówieniu	z okazji	
Zesłania	Ducha	Świętego	w roku	1922:	„Jeśli	chociaż	jedna	dusza	zagubi	się	z powodu	
naszego	ociągania	się,	z powodu	naszego	braku	hojności;	 jeśli	chociaż	jeden	misjonarz	
będzie	musiał	zatrzymać	się,	ponieważ	zabraknie	mu	środków,	których	mu	odmówiliśmy,	
to	za	to	odpowiemy,	o czym	może	zbyt	często	nie	myślimy	w ciągu	naszego	życia”.

Jako	ludzie,	jako	obywatele,	jako	katolicy	uczmy	się	uwalniać	naszą	duszę	od	ciężaru	
tej	odpowiedzialności,	wspierając	misje	katolickie	i realizując	skuteczne	dzieło	apostola-
tu,	wychodząc	tym	samym	naprzeciw	potrzebom	tych	niestrudzonych	ewangelicznych	
robotników.

3092
Niech	 zatem	 ponownie	 rozkwitnie	 poczucie	 hojności	 w  związku	 z  tegorocznym	

Dniem	Misyjnym,	który	winien	stać	się	uroczystym	darem	wdzięczności,	ofiarowanym	
Zbawicielowi	 świata.	 Bądźmy	 hojni	w modlitwach,	 komuniach	 i  godzinach	 euchary-
stycznych,	które	w dniu	21	października	zostaną	ofiarowane	Panu	w sposób	szczególny	
z tą	intencją,	by	misjonarzom	nie	zabrakło	sił,	oraz	by	w otwartych	bruzdach	ich	trudów	
wyrosło	żniwo	złote	i obfite.	Bądźmy	hojni	i zapisujmy	się	wszyscy	do	Dzieła	Rozkrze-
wiania	Wiary.	Niech	drobna,	roczna	ofiara	będzie	wyrazem	poczucia	obowiązku	każdego	
z nas	względem	wielkiej	 sprawy	 ludzkiego	braterstwa.	Niech	 cały	 świat	 chrześcijański	
i cywilizowany	okaże	hojność,	składając	datek,	o który	będzie	poproszony	w Dniu	Mi-
syjnym,	a który	jest	przeznaczony	tylko	i wyłącznie	na	Papieskie	Dzieło	Rozkrzewiania	
Wiary.	Odmówienie	tego	datku	oznacza	niedocenianie	dzieła	cywilizacji	prowadzonego	
z  ogromnym	 zapałem	przez	 tych	 niezrównanych	 bohaterów,	 którzy	 aby	 poświęcić	 się	
podniesieniu	poziomu	moralnego	i społecznego	odległych	ludów,	opuścili	rodzinę	i oj-
czyznę,	oraz	wyrzekli	się	wszelkich	miraży	ziemskiej	satysfakcji.

3093
Każdy	człowiek,	który	żyje	wiarą	i ideałami,	niech	stanie	się	w Dniu	Misyjnym	apo-

stołem	i propagandystą,	aby	wzbudzić	także	w duszach	letnich,	obojętnych	lub	nieobec-
nych	poczucie	zobowiązania	do	hojności.	Niech	uczyni	to	z miłości	do	Chrystusa,	który	
w tym	dniu	staje	się	żebrakiem	dla	kontynuujących	Jego	odkupieńcze	dzieło.	Niech	uczy-
ni	to	wspominając	boską	krew,	która	na	Kalwarii	odkupiła	całą	ludzkość.	Niech	uczyni	to	
dla	nienaruszalnego	dziedzictwa	cywilizacji,	które	narody	bardziej	rozwinięte	otrzymały	
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od	chrześcijaństwa.	Niech	uczyni	to	wreszcie,	by	ulżyć,	a zarazem	wyrazić	wdzięczność	
tym	nieustraszonym	żołnierzom,	którzy	na	dzikich	 terenach	misyjnych,	pracą	 i  krwią	
budują	w duszach	królestwo	Boże.

abp Carlo Salotti, 
przewodniczący gen.  

Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary

Rzym, 1934 r.



1935

Misjonarz – prawdziwy twórca cywilizacji23

3094
W	świecie	nadal	ma	miejsce	postęp	i regresja,	walka	o wysokie	ideały	oraz	niesto-

sowne	pragnienia	bezlitosnych	przyjemności,	wielkoduszne	wysiłki,	by	rozwiązać	trud-
ne	problemy	życia	oraz	budzenie	nikczemnych	namiętności,	które	stoją	w sprzeczności	
z rozwiązaniem	tychże	problemów.	Spirytualizm	i materializm,	mocna	wiara	w Boga	oraz	
wstrętne	niedowiarstwo,	wspaniały	heroizm	i bezczelny	egoizm	przeplatają	się	we	współ-
czesnym	społeczeństwie,	wywołując	niepokoje	i obawy	o losy	ludzkości.

3095
Co	przyniesie	nam	dzień	jutrzejszy?	Zwyciężą	duchowe	siły	miłości,	prawdy,	spra-

wiedliwości,	czy	zostaną	one	pokonane	przez	porywy	nienawiści,	zasadzki	błędu	i gwał-
towność	niegodziwości?	Nam	spirytualistom	i wierzącym	pozostaje	głęboka	i niezachwia-
na	 ufność	 w  Opatrzność,	 która	 nad	 otwartą	 przepaścią	 ludzkiej	 przewrotności	 umie	
zbudować	nowy	świat,	gdzie	wartości	duchowe	utwierdzają	się	w sposób	cudowny,	ukie-
runkowując	pokolenia	na	osiągnięcie	dobrobytu	moralnego	i społecznego.	Winny	być	
zawsze	obecne	w naszych	myślach	natchnione	słowa	króla	Dawida:	„Bogactwo	i chwała	
od	Ciebie	pochodzą,	Ty	nad	wszystkim	panujesz,	a w ręku	Twoim	siła	 i moc”	(1	Krn	
29,12).

3096
W	obecnym	burzliwym	czasie,	Kościół	rzymski	kontynuuje	swoją	misję	powszech-

ną,	otaczając	troską	przede	wszystkim	te	odległe	i rozległe	kontynenty,	gdzie	misjonarze,	
głosząc	przesłanie	 o  odkupieniu,	 przygotowują	przez	 ofiarę	 i  krew	 triumf	Zbawiciela,	
który	jest	Drogą,	Prawdą	i Życiem	dla	całej	ludzkości.	Obowiązkiem	każdego	wierzącego	
jest	współpraca	przy	tym	dziele	zbawienia.	Okazją	do	tego	jest	Dzień	Misyjny,	najbliższy	
odbędzie	 się	20	października.	Podczas	 tego	dnia	modlitwy	 i ofiary	katolickiego	świata	

	 23 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (20 październi-
ka), 1	sierpnia	1935 r.
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powinny	coraz	bardziej	się	intensyfikować,	aby	umożliwić	wzrost	ewangelicznych	podbo-
jów,	dokonywanych	z odwagą	i wytrwałością	przez	Chrystusowych	żołnierzy	na	najdalej	
wysuniętych	granicach.

Tego chce Bóg

3097
On	jest	Ojcem	całej	ludzkości.	Każdy	członek	rozległej	rodziny	ludzkiej	do	Niego	

należy	 i nosi	 Jego	ślad.	 Jego	światło	go	oświeca,	dźwiga	 i uszlachetnia.	Tam	gdzie	 jest	
rozumne	stworzenie,	tam	jest	nieśmiertelna	dusza,	która	jest	odbiciem	piękna	i mądrości	
Stwórcy.	Nie	ma	 żadnej	 różnicy	między	 istotami	 ludzkimi,	 chociaż	 różny	mają	kolor,	
rasę,	charakter,	różne	zwyczaje	czy	tradycje.	Egoizm	porywczych	mógł	wznieść	dzielące	
bariery,	 zatwierdzić	prawa	krzywdzące	dla	maluczkich,	wymyślić	 łańcuchy,	by	uczynić	
z nich	niewolników,	stworzyć	uprzedzenia,	aby	uważano	ich	za	istoty	gorsze	i niezdolne	
do	cywilizowanego	życia.	Jednak	przed	Bogiem	ci	maluczcy,	ci	niewolnicy,	ci	odrzuceni	
są	tyle	samo	warci,	co	zmanierowani	filozofowie	i przemądrzali	politycy;	wręcz	cieszą	się	
upodobaniem	Boga,	który	w swoim	niezmierzonym	ojcostwie	serdeczniej	spogląda	na	
stworzenia	bardziej	opuszczone	i oddalone	od	prawdy	i od	wiary.

3098
My,	 katolicy,	 dostrzegamy	naszych	 najdroższych	 braci	w  tych	 osobach.	Dlatego,	

jako	spadkobiercy	wiecznych	prawd	i uczestnicy	skarbów	odkupienia,	musimy	wyjść	na	
spotkanie	milionom	braci,	żyjących	jeszcze	w ciemnościach	błędu	i ułomności,	i umoż-
liwić	im	poznanie	prawd	nauczanych	przez	Boskiego	Nauczyciela;	wzniesienie	się	do	at-
mosfery	czystości,	która	przemieni	ich	zwyczaje,	uczestniczenie	w życiu	cywilizowanym,	
które	chrześcijaństwo	zaniosło	 już	do	tych	narodów	zasługujących	na	dar	wyznawania	
i bronienia	wiary	chrześcijańskiej.

Tego chce Kościół

3099
Kościół,	założony	przez	Chrystusa	na	kamieniu	węgielnym,	którego	ani	czas,	ani	

prześladowania	nie	zdołały	naruszyć,	otrzymał	Boży	nakaz:	głoszenia	na	ziemi	królestwa	
Bożego,	ukazując	pojedynczym	stworzeniom	przesłanie	ewangeliczne,	w którym	zawar-
ta	 jest	 tajemnica	wiecznego	 zbawienia	 dusz,	 odrodzenie	moralne	 i  cywilizacyjne	 całej	
ludzkości.	Kościół,	reprezentowany	przez	swojego	widzialnego	zwierzchnika	–	papieża,	
strażnika	objawienia	i nauczyciela,	który	nie	błądzi	i nie	daje	się	zwieść	błędom	i ludzkim	
namiętnościom,	spełnia	wiernie	ten	nakaz,	wysyłając	z Rzymu,	już	przez	dziewiętnaście	
stuleci,	swoich	kapłanów	do	każdego	zakątka	ziemi,	aby	rozsiewali	wszędzie	zarodki	do-
bra,	aby	przekazywali	umysłom	światło	tych	najwyższych	prawd,	stanowiących	podstawę	
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postępu	i nieodzowny	element	cywilizacji.	Jeśli	można	by	policzyć	dusze,	które	od	czasów	
apostolskich	zostały	ocalone	przez	zapał	i gorliwość	katolickich	kapłanów,	otrzymałoby	
się	liczbę	tak	imponującą,	że	byłaby	najwspanialszym	zwycięstwem	Kościoła	rzymskiego.	

3100
Zadanie	 ewangelizacyjne	 stało	 się	 dzisiaj	 jeszcze	 trudniejsze.	 Podczas	 gdy	 wiele	

narodów	 cywilizowanych	 obserwuje	 zmniejszającą	 się	 z  każdym	 dniem	 liczbę	 swoich	
mieszkańców,	tak	że	przewiduje	się	ich	nieuchronny	upadek,	to	ludności	na	odległych	
kontynentach	przybywa	niezwykle	szybko,	co	przyciąga	uwagę	i badania	wszystkich,	zaj-
mujących	się	wielkimi	problemami	społecznymi.	Jaką	religię	będą	wyznawać	nowi	 lu-
dzie,	którzy	rodzą	się	do	życia?	Jeśli	zatem	nie	położy	się	nacisku	na	tempo	naszej	ekspan-
sji	ewangelizacyjnej,	te	narody	nam	umkną.	Urodzeni	w przesądach	i błędach,	osaczeni	
przez	sekty	antykatolickie,	skażeni	atmosferą	materializmu	przyniesioną	przez	pewnych	
ludzi,	którzy	kreują	się	na	głosicieli	nowoczesnych	idei,	z trudem	uznają	w Krzyżu	Chry-
stusa	kotwicę	 swojego	 zbawienia.	Przypomnijmy,	 że	 religia	katolicka,	 chociaż	 zajmuje	
pierwsze	miejsce	na	świecie,	to	jednak	minimalnie	przekracza	18	procent	w stosunku	do	
licznych	innych	religii	wziętych	łącznie.	Jest	zatem	do	pokonania	daleka	droga,	zwłaszcza	
na	kontynencie	azjatyckim,	gdzie	wiele	sił	ludzkich	sprzysięgło	się	przeciwko	Kościołowi,	
który	sam	prowadzi	w tych	miejscach	najcięższe	walki	o zdobycie	dusz	milionów	niewier-
nych	dla	prawdy	religijnej.

3101
Pilnie	 zatem	należy	 połączyć	wysiłki	 nasze	 i Kościoła	walczącego,	 by	wzrosła	 na	

tych	 terenach	 liczba	 żołnierzy	Chrystusa,	 oraz	 by	 zaopatrzyć	 ich	 w  środki	 niezbędne	
do	dalszego	wzrostu	ich	działalności	zdobywczej.	Podczas	gdy	Kościół	bije	się	i walczy	
w najbardziej	wysuniętych	okopach	dla	sprawy	świętego	podboju,	byłoby	to	dla	nas	nie-
wybaczalną	zbrodnią	pozostać	biernymi	i bezczynnymi	wobec	tej	walki,	która	toczy	się	
o przyszłość	katolicyzmu.

Tego wymaga nigdy nieprzerwana ofiara misjonarzy

3102
Czym	jest	życie	misjonarza,	jeśli	nie	sumą	ofiar	złożonych	z codziennych	heroicz-

nych	 aktów	miłości?	 Płomień	miłości	 ogarnął	 go	w pierwszej	młodości	 i  zaprowadził	
daleko	od	ojczyzny,	z którą	przecież	wiązały	go	niezapomniane	wspomnienia,	domu	ro-
dzinnego,	bogatego	w najczystsze	uczucia	i pachnącego	świętą	poezją.	Płomień	miłości	
podtrzymuje	go,	kiedy	pokonuje	bezkresne	oceany	i strome	góry,	stawiając	czoło	wszel-
kim	trudnościom	z radosnym	duchem	i z pragnieniem,	by	żyć	lub	umrzeć	dla	ideałów.	
Płomień	jeszcze	intensywniejszy	ożywia	jego	entuzjazm	na	polach	misyjnych,	gdzie	przy	
całkowitym	poświęceniu	oczekuje	na	dobro	duchowe	i materialne	miejscowej	ludności.
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3103
W	nędznych	chatach	spalonych	słońcem	lub	targanych	przez	burzę,	przy	prymityw-

nym	ołtarzu;	w szkołach,	gdzie	gromadzi	na	długie	godziny	dzieci,	które	z niesłychaną	
cierpliwością	uczy	podstaw	wiary;	w sierocińcach,	gdzie	wypełnia	zadania	ojca	i matki	
wobec	tych	dzieci,	które	może	nigdy	nie	poznają	radości,	jaką	twarz	ojca	i pieszczoty	mat-
ki	wywołują	u ich	rówieśników;	w szpitalach,	gdzie	pociesza	chorych,	sprowadzając	na	
ich	dusze	światło	nieśmiertelnych	nadziei;	w lazaretach	i leprozoriach,	gdzie	w kontakcie	
z zarazą	i ze	śmiercią	łagodzi	Bożym	uśmiechem	niedolę	wielu	nieszczęśników;	wszędzie	
i zawsze,	w dzień	i w nocy,	w surowości	lasów,	na	szczytach	gór,	między	zatokami	archi-
pelagów,	misjonarz	całkowicie	poświęca	się	wspaniałym	dziełom	miłości,	ignorowanym	
przez	świat	świecki	i egoistyczny,	który	gotowy	jest	do	ofiarowania,	ale	nie	do	ofiarowania	
się,	unika	doceniania	heroizmu,	cechującego	życie	katolickiego	misjonarza.	Heroizmu	
tym	wspanialszego,	im	bardziej	jaśniejącego	pośród	nędzy,	głodu,	chorób,	prześladowań,	
więzień,	katuszy	i kaźni,	które	często	towarzyszą	i wieńczą	boską	aureolą	trudy	Chrystu-
sowych	posłańców.

Niech	wymownie	przemówi	do	naszego	ducha	ofiara	 tych	bohaterów,	niech	po-
pchnie	nas	do	udzielenia	im	pomocy	w rozlicznych	dziełach	miłości,	w zamian	zdoby-
wają	oni	dusze	wielu	niewiernych,	przenikając	je	i ubogacając	Bożymi	myślami	i darami.

Tego chce cywilizacja

3104
„Chrześcijaństwo	ze	swoimi	naukami	i prawami,	zawartymi	w bezkonkurencyjnym	

kodeksie,	jakim	jest	Ewangelia,	ocaliło	ludzkość	od	barbarzyństw,	oczyściło	z błota,	któ-
rym	była	skalana,	i informując	ją	o nowym	duchu,	powiedziało:	wstąp	na	drogi	nowego	
piękna,	wejdź	wyżej,	tam	gdzie	obłoki	się	nie	kłębią,	tam	jaśnieje	światło	intelektu	pełne	
miłości,	rozbrzmiewa	proroczy	hymn	o twoich	podbojach,	które	przyszłe	pokolenia	będą	
powtarzać	oszołomione	i zafascynowane	cywilizacją.	W tym	dziele	wspinania	się,	wszyst-
ko	jest	zasługą	Kościoła,	który	rozpowszechnił	ducha	chrześcijaństwa	w różnych	rejonach	
świata,	scalając	rodziny,	tworząc	narodowości	i wywierając	na	nie	największy	wpływ	spo-
łeczny.	Wszystkie	wieki	chrześcijaństwa	mniej	lub	bardziej	przenikała	i odnawiała	wielka	
siła	Kościoła.	Nie	ma	narodu,	który	poznał	i spisał	świetlisty	splendor	swojego	ucywi-
lizowania;	narodu,	który	nie	został	ukształtowany	w cieniu	naszych	bazylik.	Na	próżno	
szukać	będziecie	ludu	cywilizowanego,	który	powstał	nie	z inspiracji	chrześcijańskiej.	Na	
Wschodzie	i na	Zachodzie,	w Europie	i w Ameryce,	cała	wielkość	i chwała	wybitnych	
narodów	związana	jest	z wiekową	wielkością	i chwałą	katolicyzmu”.

3105
Te	 słowa,	które	ostatnio	 spisałem	w mej	książce,	przypominają	o wzniosłych	ce-

lach,	 do	 których	 dąży	 katolicki	 misjonarz	 w  swoich	 zaszczytnych	 trudach	 na	 polach	
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walk	ewangelicznych.	Łączy	on	w swojej	osobie	różne	urzędy.	Ponieważ	jest	kapłanem,	
nauczycielem,	kolonizatorem,	organizatorem	plemion,	założycielem	wiosek	i miast;	jest	
apostołem,	który	z każdego	barbarzyńcy	robi	człowieka,	z każdego	człowieka	chrześcija-
nina,	z każdego	chrześcijanina,	obywatela,	z każdego	obywatela	narzędzie	współpracujące	
dla	dobra	społeczności.	Jest	pierwszym	i najskuteczniejszym	z cywilizatorów,	który	pod-
nosi	zwyczaje	miejscowych,	dostarcza	im	wiedzy	o ich	obowiązkach	i prawach,	łagodzi	
spory	 i waśnie,	 prowadzi	 do	współżycia	 spokojnego	 i  uczciwego,	 do	 zawarcia	między	
nimi	paktu	braterstwa,	który	pieczętuje	w cieniu	Krzyża,	stanowi	fundament	zdrowego	
i rzeczywistego	postępu.	Katolicki	misjonarz	jest	zatem	prawdziwym	twórcą	cywilizacji.

To	jest	wysoki	tytuł	za	zasługi	misyjne,	który	winien	doprowadzić	wszystkie	narody	
do	 otoczenia	 sympatią	 naszych	 niestrudzonych	 pionierów,	 którym	 słusznie	 należy	 się	
wsparcie	w tak	wspaniałym	dziele	cywilizacji.

Tego wymaga dobre imię starożytnych narodów chrześcijańskich

3106
Dzieje	 ewangelizacji	 narodów	 pogańskich	 są	 ściśle	 związane	 z  historią	 wielkich	

narodów	chrześcijańskich.	W okresie	swojej	 świetności	 troszczyły	się	one	o  los	pogan,	
umożliwiając	wyprawy	misjonarzy,	którzy	przekazywali	im	wiarę	i chrzcili	w imię	Chry-
stusa.	Tym	sposobem	podnieśli	ich	do	takiego	poziomu	kultury	i cywilizacji,	który	po-
zwolił	im	mieć	historię	i wnieść	do	niej	własne	wspaniałe	dokonania.	Były	to	szlachetne	
zawody	 starych	 narodów,	 prześcigających	 się	 w  cywilizowaniu	 ludów	 barbarzyńskich	
i prymitywnych	dzięki	pracy,	odwadze	i ofierze	misjonarzy.	Owi	heroldzi	wiązali	w ten	
sposób	swoje	imię	z tym	ojczyzny	w dziele	odrodzenia	duchowego	i cywilizacyjnego	lu-
dów	prymitywnych,	do	których	wreszcie,	poprzez	głoszenie	Ewangelii,	zawitała	jutrzenka	
nowych	czasów,	przynosząc	pokój,	dobrobyt	i rozwój.	

3107
Zatem	niech	się	odrodzą	te	stare	zawody,	a synowie	narodów	chrześcijańskich	niech	

z minionych	 tradycji	 zaczerpną	natchnienie	 i  zapał	 do	 skutecznej	współpracy,	 aby	na	
tych	rozległych	terenach,	na	których	nie	wzniesiono	jeszcze	Krzyża	Nazarejczyka,	albo	
tylko	nieśmiało	się	tam	pojawił,	katoliccy	misjonarze	mogli	rozwijać	swoją	żarliwą	dzia-
łalność	i rozpowszechniać	skarby	wiary	i dobrodziejstwa	cywilizacji.	Zasługi,	które	doj-
rzałe	narody	zdobywają,	sprzyjając	ewangelizacji	świata,	niech	nie	pozostaną	czystą	dumą	
historyczną,	ale	niech	będą	potężną	zachętą	do	zintensyfikowania	współpracy	przy	apo-
stolacie,	który	prowadzą	na	rozległych	kontynentach	z godnym	podziwu	poświęceniem	
waleczne	oddziały	Kościoły.	

3108
Temu	celowi	służy	Dzień	Misyjny,	który	odbędzie	się	20	października.	Aby	przy-

niósł	on	 jak	najobfitsze	owoce,	potrzeba,	aby	w każdym	narodzie,	w każdym	mieście,	
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w każdym	kraju	 i w każdej	parafii	 zostały	 zmobilizowane	wszystkie	 siły,	by	 tego	dnia	
wszyscy	wierzący	w Boga	skupili	swoje	myśli	wokół	świętych	racji	sprawy	misyjnej,	oraz	
by	wspierali	 ją	 przede	wszystkim	 żarliwą	modlitwą	 i  hojnymi	 ofiarami.	Od	 świtu	 do	
zachodu	słońca	tego	pamiętnego	dnia	należy	prosić	Boga,	aby	pomnożył	energie	i en-
tuzjazm	heroldów	Ewangelii,	 pracujących	 z  dala	 od	 ziemi	 rodzinnej	 i  cierpiących	 dla	
realizacji	 wielkiego	 ideału	 ludzkiego	 braterstwa.	 Jednocześnie	 należy	 okazać	 hojność	
w dawaniu	datków,	niezbędnych	do	utrzymania	i rozwijania	licznych	dzieł	misyjnych,	
bez	których	niemożliwy	jest	podbój	świata	niewiernych.

3109
Ten	 podwójny	 dar	 –	 modlitwa	 i  jałmużna	 –	 będzie	 pewną	 rękojmią	 błogosła-

wieństw,	których	Bóg	zawsze	udziela	jako	wielki	Pan	tym	wszystkim,	którzy	dokładają	
mały	kamyk	do	budowy	w duszach	Królestwa	prawdy.

abp Carlo Salotti,  
przewodniczący gen. 

Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, 
 

D. Franco Carminati, 
sekretarz gen.  

Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary

Rzym, siedziba Kongregacji Rozkrzewiania Wiary,  
dnia 1 sierpnia 1935 r., w święto św. Piotra w Okowach 



1935

Dzień Misyjny służy także poruszeniu osób biernych24

3110
Dnia	20	października	wszyscy	katolicy	świata	są	wezwani	po	raz	kolejny	do	święto-

wania	Dnia	Misyjnego, ukierunkowanego	na	zapewnienie	Papieskiemu	Dziełu	Rozkrze-
wiania	Wiary	właściwego	wkładu	modlitwy	i ofiary.

Kardynał prefekt Propaganda Fide, który jest pierwszym współpracownikiem pierw-
szego	misjonarza,	czyli	papieża,	kieruje	gorące	zaproszenie	i żarliwą	prośbę	do	wszystkich	
dobrych	katolików,	aby	współpracowali	z entuzjazmem,	tak	by	Dzień	Misyjny	był	rze-
czywiście	 taki,	 jakim	 go	pragnie	 papież	 i  jakiego	dopominają	 się	wszyscy	nasi	 ofiarni	
misjonarze.

Niech	ofiarności	misjonarzy,	którzy	w odległych	krajach	niewiernych	 tak	bardzo	
się	poświęcają	dla	sprawy	Bożej,	Kościoła,	dusz	i prawdziwej	miłości,	odpowiada	nasza	
ofiarność	we	współpracy	w ich	trudnym	i świętym	apostolacie.

3111
Ale	 przede	 wszystkim	 uleczmy	 najważniejszy	 rodzaj	 współpracy,	 najbardziej	 po-

trzebny	i skuteczny,	chodzi	o współpracę	duchową.
W	niedzielę	20	października,	niech	nasze	modlitwy,	nasze	Msze	święte,	nasze	ko-

munie,	nasze	nabożeństwa	mają	wszystkie	intencję	misyjną.
Niech	wzniesie	się	potężnie	z serc	wszystkich,	dzieci	i dorosłych,	kapłanów	i zwy-

kłych	wiernych,	dusz	kontemplacyjnych	i dusz	działających,	niech	wzniesie	się	potężnie	
żarliwa	modlitwa	do	Pana,	aby	wspomógł	swoją	łaską	heroldów	Ewangelii	i aby	uczynił	
owocnymi	ich	apostolskie	trudy,	aby	udzielił	swojemu	Kościołowi	coraz	większej	liczby	
świętych	i mądrych	misjonarzy	oraz	aby	uczynił	niewiernych	braci	wrażliwymi	na	we-
zwanie prawdziwego i jedynego Pasterza.

	 24 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel przekazany przez kard. Fumasoni Biondiego w związ-
ku ze zbliżającym się Światowym Dniem Misyjnym (20 października), 1935 r.
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3112
Od	końca	do	końca	świata,	od	wschodu	do	zachodu,	wielka	rodzina	katolicka	niech	

powtórzy	raz	jeszcze	wspaniały	i napełniający	dumą	widok,	zwarcie	gromadząc	się	wo-
kół	papieża,	by	wraz	z nim	gorąco	błagać	o to,	by	Chrystus	Odkupiciel	został	poznany,	
uwielbiony	i ukochany	przez	wszystkie	narody,	przez	całą	ludzkość.	Laudate Dominum 
omnes gentes, laudate eum omnes populi.

Przy	tak	powszechnej	i imponującej	mobilizacji	serc,	które	pragną	okazać	Jezusowi	
swoją	wdzięczność	za	niewymowny	dar	odkupienia,	niech	spontanicznie	zrodzi	się	pra-
gnienie	i postanowienie	włączenia	się	także	we	współpracę	materialną,	też	niezmiernie	
potrzebną,	by	pomóc	misjonarzom.	Katolicy,	a zwłaszcza	niektóre	narody,	okazują	wzru-
szającą	hojność,	ale	nie	wszyscy	jeszcze	zajęli	miejsce,	które	powinni	zająć	we	współpracy	
misyjnej.	Może	nie	znają	jeszcze	wielkiego	i boskiego	dzieła	misji,	nie	znają	jeszcze	ich	
licznych	i różnorodnych	potrzeb.	Dlatego	Dzień	Misyjny	ze	swoją	propagandą	służy	tak-
że	poruszeniu	osób	biernych,	aby	nikt,	z tych	co	mogą,	nie	zrezygnował	z udziału	w tej	
obowiązkowej	krucjacie.

3113
Misji	co	roku	przybywa,	tak	jak	przybywa,	dzięki	Bogu,	misjonarzy	gotowych	zająć	

się	nowo	nawróconymi,	którzy	zabiegają	w starych	krajach	katolickich	o braterską	pomoc.
Dobrze	wiem,	że	czasy	nie	sprzyjają	dużej	hojności	materialnej,	zważywszy	na	sytu-

ację	ekonomiczną	i finansową	świata,	jednak	Dzieło	Rozkrzewiania	Wiary	nie	opiera	się	
zwłaszcza	na	pokaźnych	ofiarach	nielicznych,	ale	na	skromnych	ofiarach	wielu.

Członkom	stowarzyszeń	misyjnych	oraz	 żołnierzom	Akcji	Katolickiej,	katolikom	
zorganizowanym	 oraz	 tym	 niezorganizowanym,	 klerowi	 diecezjalnemu	 i  klerowi	 za-
konnemu, oraz kardynałowi prefektowi Kongregacji Propaganda Fide	należy	z ufnością	
i wdzięcznością	zawierzyć	powodzenie	najbliższego	Dnia	Misyjnego.

kard. Fumasoni Biondi, 
prefekt Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, 1935 r.



1935

Organizacja współpracy misyjnej25

Trochę danych statystycznych

3114
Święty	Ignacy	Antiocheński	w pierwszych	wiekach	chrześcijaństwa	mówi,	że	Ko-

ściół	rzymski	posiadał majestat miłości. To	zdanie	definiuje	miłość	misyjną,	która	zawsze	
istniała	w Kościele	i która	w tych	ostatnich	czasach	wraz	z odrodzeniem	gorliwości	misyj-
nej	całego	katolickiego	świata,	wspaniale	się	nasiliła.

W	maju	tego	roku	rozdysponowaliśmy	na	cele	misyjne	41	milionów	lirów	Dzieła	
Rozkrzewiania	Wiary;	6	i pół	miliona	lirów	Papieskiego	Dzieła	Świętego	Piotra	Apostoła	
dla	 kleru	miejscowego;	 zostało	 też	 rozdzielonych	 12	milionów	 lirów	 zebranych	 przez	
Dzieło	Świętego	Dzieciństwa.

Są	 to	 piękne	 liczby,	 które	 ukazują,	 jak	 serce	 wierzących	 czuje	 problem	 misyjny	
i przyczynia	się	z niekończącą	się	hojnością	do	jego	rozwiązania.	W osiągnięciu	tej	kwoty	
znaczny	udział	miał	datek	ubogiej	wdowy,	czyli	ofiary	ubogich,	które	mają	przed	Bogiem	
szczególne	znaczenie.

3115
Jeśli	pomyślimy	też	o kryzysie	ekonomicznym,	który	gnębi	cały	świat,	podane	licz-

by	mają	tym	większe	znaczenie.	W 1930	r.	Najwyższa	Rada	Rozkrzewiania	Wiary	mogła	
rozdysponować	przeszło	67	milionów	włoskich	lirów.

Te	czasy	wrócą,	gdyż	kryzys	ustanie	i rozkwitnie,	jak	zawsze,	zasada miłości św. Ko-
ścioła,	czyli	miłość	braterska,	dzięki	której	wierni	umożliwiają	Kościołowi	wspomożenie	
ciągle	rozwijających	się	misji.

Gorąco	pragnę	skierować	do	wszystkich	wiernych,	do	wszystkich	hojnych	przyja-
ciół	misji	 serdeczne	podziękowania	będące	wyrazem	uczuć	naszych	godnych	podziwu	

	 25 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (18 październi-
ka), 17 października	1936 r.



69I. Apele i orędzia radiowe Kongregacji Ewangelizowania Narodów (Rozkrzewiania Wiary)  

misjonarzy,	którzy	walczą	niestrudzenie	w odległych	okopach	wiary.	W ubiegłym	roku	
zdobyli	oni	dla	Boga	pół	miliona	wiernych.	Spoglądamy	na	nich	z miłością	i podziwem,	
a oni	spoglądają	na	nas,	ufając	naszej	solidarności,	naszej	wierności	w ich	wspomaganiu.	
Rosną	potrzeby,	gdyż	misji	co	roku	przybywa,	ale	wierzmy,	że	także	miłości	przybędzie.

Obraz

3116
Pewien	biskup	z terenów	podbiegunowych	napisał	niedawno	do	Propagandy,	opo-

wiadając	pewne	wydarzenie,	które	mu	się	przytrafiło:	„W	zeszłym	roku	ten	nieustraszony	
biskup-misjonarz,	w wieku	71	lat	omal	nie	stracił	życia	w tragicznym	wypadku,	w któ-
rym	śmierć	poniósł	 inny	misjonarz,	 jego	 towarzysz	podróży.	Znajdowali	 się	w małym	
kanu	na	rzece,	w najdalej	wysuniętej	na	północ	części	wikariatu.	Kanu	zostało	porwane	
przez	prąd	pełen	wirów.	Gałąź	drzewa,	pod	którą	utknęło	kanu,	wyrzuciła	misjonarza	
z  całym	prowiantem	 (przenośnym	 ołtarzem,	 szatami,	 naczyniami)	 do	 rzeki.	 Stary	 bi-
skup,	po	niesłychanych	wysiłkach	zdołał	zejść	na	ląd,	na	jakąś	plażę,	nie	mogąc	dostrzec	
ciała	towarzysza	porwanego	przez	prąd.	Czcigodny	biskup	znalazł	się	w tym	tragicznym	
miejscu	całkiem	sam,	wyczerpany	i bez	żadnych	zapasów,	oddalony	ponad	40	kilome-
trów	od	jakichkolwiek	domów.	Obserwując,	czy	wypłyną	na	pełnej	wirów	wodzie	zwłoki	
towarzysza,	 przygotowywał	 się	 spokojnie	 na	 nadchodzącą	 śmierć	 lub	 na	 pomoc,	 jaką	
Boża	Opatrzność	zechce	mu	zesłać.	Dwa	dni	później	przechodził	tamtędy	przypadkowo	
poszukiwacz złota i zabrał biednego biskupa”.

3117
To	wydarzenie,	które	w różnych	formach	powtarza	się	dość	często	na	misjach,	jest	

także	 obrazem:	wskazuje,	 jak	 Boża	Opatrzność	 kocha	 pomagać	 drogim	misjonarzom	
zagubionym	wśród	wielu	niebezpieczeństw	i potrzeb.	Opatrzność	posługuje	się	ludźmi,	
żeby	im	pomóc.	Prawdziwie	jesteśmy	tymi	szlachetnymi	narzędziami,	kiedy	modlimy	się	
o szerzenie	się	królestwa	Bożego,	kiedy	prosimy	Pana	żniwa,	by	wysłał	nowych	robotni-
ków	na	pole	pracy	apostolskiej,	kiedy	ofiarowujemy	misjonarzom,	dzięki	naszej	jałmuż-
nie,	możliwość	życia	i pracowania.

Organizacja współpracy misyjnej

3118
Żeby	wzrosła	jałmużna,	trzeba	zorganizować	na	szeroką	skalę	krucjatę	misyjną	wier-

nych.	Cała	tajemnica	sukcesu	leży	w organizacji.
Zwracamy	 się	 do	 naszych	 drogich	 cennych	 współpracowników,	 do	 dyrektorów	

krajowych	Związku	Misyjnego	Duchowieństwa,	do	Papieskich	Dzieł,	aby	nie	ustawały	
w kładzeniu nacisku na rozwijanie organizacji misyjnej.
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Niech	wszyscy	kapłani	zapiszą	się	do	Związku	Misyjnego	Duchowieństwa.	Niech	
ten	związek	będzie	niczym	szybko	krążąca	krew,	niech	dotrze	przez	naczynia	włosowate	
do	wszystkich	parafii.	W zeszłym	roku	katolicy	jednego	narodu,	pomimo	szczególnych	
trudności,	umieli	zwiększyć	swój	wkład	misyjny.	Wyjaśnieniem	tej	wzorcowej	działalno-
ści	jest	organizacja.

Niech	wszyscy	dobrzy	wierni	zapiszą	się	do	Papieskiego	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary.
Niech	kapłanom	i seminarzystom	leży	na	sercu	los	Papieskiego	Dzieła	kleru	miej-

scowego,	niech	rozpowszechniają	o nim	informacje	i niech	zabiegają	o pomoc	dla	nie-
go,	umożliwiającą	 formowanie	młodych	kandydatów	do	kapłaństwa,	którzy	 tłoczą	 się	
w miejscowych	 seminariach,	 przygotowując	w  ten	 sposób	 trwałą	 przyszłość	 królestwa	
Chrystusa	na	ziemiach	niewiernych.

3119
W	maju	 zeszłego	 roku	pewien	hiszpański	 ksiądz	ufundował	 stypendium	naukowe	

na	rzecz	jednego	miejscowego	seminarzysty.	„Nie	mam	więcej	pieniędzy”	–	powiedział	do	
dyrektora	krajowego.	Ale	potem	zdjął	złoty	zegarek	z łańcuszkiem	i powiedział	do	dyrektora	
krajowego:	„Jadąc	do	Rzymu,	proszę	zawieźć	to	papieżowi	na	rzecz	miejscowego	kleru”.

Miałem	przyjemność	ofiarować	papieżowi	ten	złoty	zegarek,	który	miał	znaczenie	
moralne	dużo	cenniejsze	od	samego	metalu.	Papież	docenił	charytatywny	gest	i zlecił	mi	
napisanie w swoim dostojnym imieniu do pokornego kapłana.

Każdy	z nas,	nawet	w trudnych	czasach,	może	zawsze	znaleźć	coś,	żeby	płonął	jesz-
cze	wyżej	i dalej	majestat	miłości	misyjnej Kościoła	katolickiego.

Na Dzień Misyjny

3120
Przygotujmy	się	do	obchodzenia	z odnowionym	zapałem	Dnia	Misyjnego	w paź-

dzierniku.	Jest	on	ukierunkowany	na	zapewnienie	istnienia	i rozwoju	Papieskiego	Dzieła	
Rozkrzewiania	Wiary.	Winien	stanowić	 światowy	przegląd	współpracy	misyjnej,	która	
ma	trzy	główne	cele:	1)	modlitwę	za	misje;	2)	szerzenie	coraz	bardziej	idei	misyjnej;	3)	
zbieranie	środków,	żeby	500	misji	mogło	istnieć	i działać	pośród	odległych	i głębokich	
mas	niewiernych.

Oby	wołanie	Chrystusa	dotknęło	nasze	 serca:	 „Mam	 także	 inne	owce,	 które	nie	
są	z tej	owczarni.	I te	muszę	przyprowadzić	i będą	słuchać	głosu	mego,	i nastanie	jedna	
owczarnia, jeden pasterz”.

abp Celso Costantini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 17 października 1936 r.



1936

Misjonarze mówią wszystkimi językami ziemi26

3121
Odwróćmy	na	chwilę	oczy	od	Europy,	nękanej	przez	liczne	podziały	i biedy,	i wznie-

śmy	ducha	w wizji	 jednego,	wspaniałego	dzieła	 dobroci,	 oddania,	 cywilizacji	 ludzkiej	
i chrześcijańskiej:	skierujmy	zatem	myśli	ku	naszym	godnym	podziwu	misjonarzom.

Kim są misjonarze?

3122
Święty	Paweł	nazywa	ich	Adiutores Dei – Pomocnikami	Boga.	Rzeczywiście	są	to	

mężczyźni	 i  kobiety,	 którzy	wyrzekli	 się	 rodziny	 i  ojczyzny	 dla	 najważniejszego	 przy-
kazania	miłości:	„Idźcie	i głoście	Ewangelię	na	całym	świecie”.	Święty	Paweł	od	Krzyża	
mówi	do	Boga:	„Daj	mi	umrzeć	z miłości”.	Misjonarze	realizują	ten	ślub,	wyniszczając	
się	w powolnej,	dobrowolnej	ofierze	składanej	Bogu.

Marsz	tych	siewców	dobroci	zaczyna	się	w dniu	Zesłania	Ducha	Świętego	i trwa	
nieprzerwanie	od	dziewiętnastu	stuleci	wśród	całej	ludzkości,	tkając	złotą	nicią	wielkie	
płótno	historii	Kościoła	i ludzkości.	Ich	droga	mokra	jest	od	potu	i łez,	często	krwi;	a ta	
krew	jaśnieje.

3123
Niezliczone	zastępy	misjonarzy	mówią	wszystkimi	językami	ziemi,	ich	twarze	mają	

rysy	wszystkich	ras,	odziani	są	w najróżniejsze	stroje,	ale	tworzą	 jedną,	ogromną,	zdy-
scyplinowaną	armię,	która	posłuszna	jest	najwyższemu	dowództwu	Rzymu,	Kongregacji	
Propaganda Fide,	która	w oparciu	o autorytet	papieża,	kieruje	szeroko	zakrojoną	działal-
nością	misyjną	na	 świecie.	Do	Kongregacji	Propaganda Fide	przychodzą	każdego	dnia	
biskupi,	misjonarze,	siostry,	którzy	dają	wyraźne	świadectwo	cudownego	faktu:	im	bar-

 26 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Orędzie radiowe z  okazji Światowego Dnia Misyjnego 
(18 października), 17 października	1936 r.
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dziej	świat	się	zanurza	w zachłannym	i rozpaczliwym	materializmie,	tym	liczniejsza	jest	
grupa	misjonarzy.	Trafnie	określił	 ich	św.	Grzegorz: Qui in mundo posili, mente tamen 
extra mundum surgunt,	 to	 znaczy:	 „Ciałem	 stąpają	po	 świecie,	 ale	 ich	dusza	unosi	 się	
ponad	światem”.

Przez	wieki	 było	wielu	misjonarzy,	 tak	 jak	 i  dzisiaj.	To	prowadzi	nas	do	ufności	
w zdolność	duszy	ludzkiej	do	czynienia	dobra.	Można	powiedzieć,	że	skrajności	się	spo-
tykają.	 Jeśli	 antychryst	mnoży	misjonarzy	nienawiści,	Chrystus,	 ciągle	 żywy	w  swoim	
Kościele,	mnoży	wysłanników	miłości	i życia.

Gdzie są?

3124
Misjonarze	 są	wszędzie,	na	 ziemiach	podbiegunowych	 i w upale	 równika,	wśród	

ludów	ze	starą	cywilizacją,	jak	i wśród	ludów	najbardziej	prymitywnych.	Pod	namiotem	
albo	na	łodzi,	albo	w szałasie,	albo	w kościele,	wszędzie	odprawiane	są	te	same	tajemnice	
w starożytnym	języku	Rzymu:	po	łacinie,	która	umarła	w wersji	pogańskiej	i odrodziła	
się	w chrześcijańskiej,	umarła	w starym	świecie	europejskim,	żeby	odrodzić	się	w najdal-
szych	częściach	ziemi.

Jakiś	czas	temu	pewien	misjonarz	powiedział	mi:	„Znajdowałem	się	na	zapomnianej	
wyspie	na	morzach	północnych.	Przybił	statek.	Marynarze	zeszli	na	ląd	i przypomnieli	
sobie,	że	to	była	niedziela.	Byli	zdumieni	i wzruszeni,	kiedy	mnie	spotkali	i usłyszeli,	że	
mówię	w ich	języku,	że	mogą	uczestniczyć,	jak	w ojczyźnie	w niedzielnej	Mszy	świętej”.

Co robią?

3125
Głoszą	Ewangelię.	Jednak	to	głoszenie	nie	jest	proste	i przyjmuje	najróżniejsze	for-

my	apostolskie.	Zmiana	wyznawanej	 religii	 to	nie	 zmiana	ubrania:	oznacza	 radykalną	
przemianę	wewnętrzną,	nowe	narodziny.	Jak	narodziny	są	wydarzeniem	bolesnym,	tak	
narodziny	do	wiary	wymagają	poświęcenia	starego	człowieka,	żeby	na	jego	miejscu	po-
wstał	człowiek	nowy.	Czasami	nawrócenie	jest	tragedią	ducha.	Misjonarz	zna	tę	tragedię	
i niesie	pocieszenie	w oparciu	o miłość	i łaskę	nadprzyrodzoną.	

3126
Misjonarz	często	jest	lekarzem,	badaczem,	architektem,	podróżnikiem,	etnologiem,	

lingwistą,	archeologiem,	geografem,	historykiem,	itd.	Wszystko	to	w służbie	sprawie	eks-
pansji	chrześcijaństwa.

Co	 robią	 misjonarze?	 Posługują	 w  szkołach,	 najbiedniejszych	 uniwersytetach,	
warsztatach,	szpitalach,	leprozoriach.	Któregoś	dnia	znajdowałem	się	w leprozorium	na	
południu	Chin.	Drażnił	mnie	 fetor	 zgniłych	 ciał.	Widziałem	 siostry,	 które	obmywały	
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i  opatrywały	 członki	 trędowatych.	Robiły	 to	 z  pogodą	ducha,	 prostotą,	 cierpliwością.	
Widok	ten	głęboko	mnie	wzruszył.	Siostry	widziały	w tych	ludziach	oszpeconych	przez	
chorobę	boski	obraz	Chrystusa,	który	został	nazwany	właśnie	trędowatym.

Kto ich wspiera?

3127
Misjonarzy	wspiera	wiara	w Boga	oraz	święta	Eucharystia.	Jezus	Chrystus	jest	przy-

jacielem	i pocieszycielem	misjonarza,	powtarza	mu	ważne	słowa:	„Nie	lękaj	się”,	„Ja	zwy-
ciężyłem	świat”,	„Jestem	z tobą”.

Kto	udziela	pomocy	materialnej	misjonarzom?	Wy,	przyjaciele	misji,	wspieracie	wa-
szą	ofiarą	tych	wspaniałych	heroldów	wiary.	Pieniądze	wysyłane	są	na	misje	w walutach	
poszczególnych	krajów.	Jeśli	kwoty	wysłane	w tym	roku	zamienimy	na	włoskie	liry,	to	
otrzymamy	 następujące	 liczby:	 czterdzieści	milionów	 od	 Papieskiego	Dzieła	 Rozkrze-
wiania	Wiary,	sześć	i pół	miliona	od	Papieskiego	Dzieła	św.	Piotra	Apostoła	dla	miejsco-
wego	kleru.	Zostało	też	rozdysponowanych	dwanaście	milionów	od	Papieskiego	Dzieła	
Świętego	Dzieciństwa.	Jednak	te	liczby,	chociaż	znaczne,	są	nieadekwatne	w stosunku	do	
wielkości	potrzeb.

3128
Misji	ciągle	przybywa,	a ofiary	w ostatnich	latach	bardzo	zmalały.	To	dlatego	musi-

my	podwoić	gorliwość,	żeby	lud	katolicki,	który	stanowi	jakby	wielką	intendenturę	armii	
misyjnej,	mógł	wysyłać	chleb	i amunicję	żołnierzom,	którzy	walczą	w okopach	wiary.

Jak pracują?

3129
W	zapadłej	chatce,	w rejonie	odległym	i niegościnnym,	znajdują	się	trzej	misjona-

rze,	którym	kończą	się	zapasy.	Pocieszali	się,	modląc	się	nieustannie	przed	Najświętszym	
Sakramentem,	Bożym	Gościem	w ich	ubogiej	chatce.	Któregoś	dnia	otrzymują	list	od	
biskupa,	który	odwołuje	ich	z tego	odludnego	miejsca,	pisząc,	że	nie	ma	już	rezerw,	żeby	
im	wysłać.	Trzej	misjonarze	byli	skonsternowani,	otworzyli	drzwiczki	skromnego	taber-
nakulum,	w którym	mieszkał	Boski	Towarzysz	wygnania	i trwali	pogrążeni	w modlitwie.	
Potem	odpowiedzieli	biskupowi	takim	oto	listem:	„List	Jego	Ekscelencji	nas	martwi,	ale	
nie	zniechęca.	Wiemy,	że	Jego	Ekscelencji	leży	na	sercu	los	naszych	misji,	ale	nie	możemy	
znieść	myśli	o opuszczeniu	naszych	drogich	neofitów,	naszych	licznych	katechumenów.	
Mamy	nadzieję,	że	Jego	Ekscelencja	może	przysłać	nam	przynajmniej	hostie	i wino	do	
sprawowania	Przenajświętszej	Ofiary.	Poza	tym	źródłem	pocieszenia	i siły,	prosimy	tylko	
o jedno:	pozwolenie	na	kontynuowanie	naszej	misji.	Ryby	z jeziora	wystarczą	nam	do	
przeżycia,	a skóry	dzikich	zwierząt	posłużą	za	ubranie.	Z łaski	swojej,	proszę	pozostawić	
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nas	na	naszym	miejscu,	proszę	nas	nie	odwoływać”.	Ci	 trzej	misjonarze	zostali	potem	
trzema wspaniałymi biskupami.

3130
Takie	sytuacje	powtarzają	się	w różnej	formie	na	wszystkich	naszych	misjach,	gdzie	

biskupi	są	często	zmuszeni	do	powstrzymywania	gorliwości	misjonarzy	z powodu	braku	
środków	i gdzie	sami	misjonarze	rezygnują	z rzeczy	najbardziej	powszednich,	aby	zdoby-
wać	dusze	dla	Boga.	

Drodzy	bracia	z całego	świata,	odpowiedzcie	hojnością	na	wielką	hojność.

3131
Kardynał	Pietro	Fumasoni	Biondi,	prefekt	Świętej	Kongregacji	Rozkrzewiana	Wiary,	

zaproponował,	aby	poprosić	wszystkich	biskupów-misjonarzy,	aby	ofiarowali	jedną	Mszę	
świętą	w roku	za	swoich	dobroczyńców.	Wszyscy	odpowiedzieli	pełni	radości,	zapewniając,	
że	nie	jedną,	ale	wiele	Mszy	odprawią	co	roku,	aby	Pan	błogosławił	miłującym	misje.

Pewien	biskup	z Indii	napisał:	„Jestem	szczęśliwy,	mogąc	przyłączyć	się	do	inicjaty-
wy	modlenia	się	za	żywych	i zmarłych	przyjaciół	misji.	W pełni	świadomy	wdzięczności	
należnej	im	od	nas	za	hojną	pomoc,	którą	przysyłają	nam	co	roku,	już	wcześniej	uczy-
niłem	moim	obowiązkiem	codzienną	za	nich	modlitwę”.	Pewien	biskup	z Japonii	pisze:	
„Papieskie	Dzieło	Rozkrzewiania	Wiary	czyni	w świecie	wiele	dobra,	które	zasługuje	na	
podziw	wszystkich	katolików	i uznanie	wszystkich	misjonarzy.	Przyłączamy	się	z radością	
i zobowiązujemy	do	modlitwy	za	naszych	dobroczyńców”.

3132
Wiecie	 też,	 że	 codziennie	 odprawiana	 jest	Msza	 święta	w Bazylice	 św.	 Piotra	 za	

zmarłych	członków	Rozkrzewiania	Wiary.	Znacie	wielkie	łaski	duchowe	przyznane	przez	
papieża	 tym,	 którzy	 są	 zapisani	 do	Papieskich	Dzieł	Misyjnych,	 a  teraz	wiecie,	 że	we	
wszystkich	częściach	 świata	misjonarze	modlą	 się	 za	was.	Zapiszcie	 się	do	Papieskiego	
Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary.	Wystarczy	złożyć	niewielką	ofiarę	ustaloną	w statutach.	Dla	
każdego	z was	jest	to	drobna	ofiara,	ale	suma	tych	ofiar	przynosi	wspaniałe	rezultaty.	Daj-
cie	z miłości	do	Boga,	bo	wtedy	wam	zostanie	dane.	Dajcie	jako	wynagrodzenie	za	winy,	
które	ze	względu	na	kruchość	naszej	 ludzkiej	natura	zdarza	się	nam	popełniać.	Dajcie	
w imię	cywilizacji	i braterstwa.

Osoby	zapisane	do	Akcji	Katolickiej	zajmą	się	zbieraniem	datków,	wiedząc,	że	Ak-
cja	Katolicka	–	jak	powiedział	papież	–	zaczynała	jako	organizacja	misyjna.

Jak im pomóc?

3133
Zakończę	to	orędzie,	podając	fakt,	który	winien	rozpalić	naszą	miłość	misyjną	–	jak	

płomień	zapala	płomień.
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Na	śnieżnych	równinach	i podbiegunowych	lodowcach	zarysowuje	się	mała	chatka	
z krzyżem	na	dachu.	Któregoś	dnia	przybył	tam	wycieńczony	z głodu	Eskimos.	„Ojcze	
–	wyszeptał,	zwracając	się	do	misjonarza	–	coś	do	jedzenia”.	Następnie	opowiedział,	że	
szedł	z daleka,	cztery	dni	marszu,	prowadząc	ze	sobą	wnuka.	Ale	potem,	kiedy	padły	psy	
i kiedy	zjedli	je,	żeby	też	nie	umrzeć	z głodu,	zostawił	chłopaka	na	skraju	lasu,	w odle-
głości	pięćdziesięciu	kilometrów.	 „Idę	go	odszukać”	–	powiedział	misjonarz.	 „Za	póź-
no	już”	–	odpowiedział	Eskimos.	Ale	misjonarz	zaprzęga	psy	do	sań	i wyrusza.	Zamieć	
śnieżna	zatrzymała	go	jeden	dzień.	Kiedy	pogoda	się	poprawiła,	znalazł	się	w labiryncie	
wysp	i półwyspów,	a wszystkie	były	podobne,	przykryte	białym	śniegiem.	Rozglądał	się,	
szukając	lasu,	kiedy	zobaczył	w oddali	krążące	kruki,	które	opadały	i wznosiły	się	w okre-
ślonym	punkcie.	„Tam	jest	chłopak	–	powiedział	–	nieżywy	lub	umierający”.	Znalazł	go	
skulonego	przy	kilku	jeszcze	palących	się	węgielkach,	odzienie	ze	skór	było	w strzępach.

Malec	z trudem	podniósł	twarz,	która	rozpromieniła	się	w uśmiechu	i westchnął:	
„Ach!	Wiedziałem	dobrze,	że	Ojciec	mnie	nie	zostawi.	Ojcze,	jeść!	Jeść!”	Misjonarz	roz-
mroził	 butelkę	 rosołu	 z  ryby	 i nakarmił	nim	chłopca,	 potem	umieścił	 go	na	 saniach.	
Chłopiec	powtarzał:	„Jeść,	jeść”.

Ojciec	ocalił	ciało,	ale	uważał,	że	poprzez	ciało	ocalił	duszę.	Dokładnie	tak	czynił	Je-
zus	Chrystus,	qui pertransit benefaciendo et sanando omnes: przeszedł	przez	ziemię	dobrze	
czyniąc	i uzdrawiając	chorych.

abp Celso Costantini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 17 października 1936 r.



1937

Jałmużna misyjna27

3134
„Dobra	praktyka	miłości	bliźniego”:	tak	św.	Paweł	określa	jałmużnę	misyjną,	po-

nieważ	nie	chodzi	o zwykłą	jałmużnę,	ale	o jałmużnę	szczególną	i świętą,	która	wypływa	
z głębokiej	motywacji	wiarą.

Dlatego	Dzień	Misyjny	obchodzony	w przedostatnią	niedzielę	października,	także	
w tym	roku	niech	będzie	pełen	owoców	tej	dobrej	praktyki.	Niech	nikt	nie	omieszka	
odpowiedzieć	na	ten	apel;	jest	to	apel	światowy;	apel	świętego	Kościoła,	który	okresowo	
rozlega	się	w ciągu	wieków	we	wszystkich	językach	i we	wszystkich	miejscach,	w wielkich	
miastach	i w zapadłych	wioskach.	Jeśli	każdy	złoży	datek,	nawet	skromny,	to	suma	będzie	
imponująca.

Dnia	27	maja,	w święto	Corpus Domini,	papież	Pius	XI	podarował	biskupowi	te-
renów	 podbiegunowych	 kielich,	 którego	 sam	 użył,	 odprawiając	 tego	 dnia	 rano	Mszę	
świętą.	Na	kielichu	widniał	taki	napis:	Pius XI Christi Vicarius Christi praecones – „Pius	
XI,	wikariusz	Jezusa	Chrystusa,	głosicielom	Jezusa	Chrystusa”.

3135
Ten	miły	gest	papieża	streszcza	i oświetla	boskim	światłem	dobrą	praktykę	jałmużny	

misyjnej	całego	Kościoła,	czyli	wszystkich	wiernych	dla	wszystkich	niewiernych.	Jałmuż-
na	misyjna	była	zawsze,	od	najdawniejszych	czasów,	węzłem	miłości	między	wiernymi	
i niewiernymi,	była	zawsze	wsparciem	i zaczynem	ekspansji	Kościoła.

Półtora	wieku	po	Chrystusie	pewien	grecki	pisarz,	zwracając	się	do	Rzymian,	pisał:	
„Od	samych	początków	wiary	macie	w zwyczaju	wspieranie	wszelkiego	rodzaju	dobrami	
wszystkich	braci	i wysyłanie	licznym	Kościołom	rozrzuconym	po	różnych	miastach	po-
mocy	koniecznej	do	życia.	W ten	sposób	zwiększacie	nędzę	ubogich	i wysyłacie	pomoc	
do	pracujących	w kopalniach”	(Dionizy,	biskup	Koryntu,	Z listu do Rzymian: fragment 
cytowany przez Euzebiusza z Cezarei, Historia Kościelna, IV,	23,	10).

 27 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (24 październi-
ka),	23 października	1937 r.
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Ta	jałmużna	nigdy	nie	ustała	w Kościele,	aż	niewiele	ponad	sto	lat	temu,	powstało	
w Lyonie	Dzieło	Rozkrzewiania	Wiary,	które	nadało	formę	zorganizowaną	dobrej	prakty-
ce	jałmużny.	Idea	tego	dzieła	jest	prosta,	jasna	i owocna:	każdy	niech	da	jeden	pieniążek	
tygodniowo,	 jałmużnicy	 zaś	 połączą	 się	w dziesiątki,	 a  dziesiątki	w  centurie.	Miliony	
składają	się	z małych	pieniążków,	jak	woda	morska	składa	się	z kropli.

Przypomnijmy	pokrótce,	jak	narodziło	się	Dzieło	Rozkrzewiania	Wiary.

3136
Zimą	1820	roku,	pewnego	niedzielnego	poranka	pięć	kobiet	z ludu,	wysłuchawszy	

Mszy	 świętej,	 zgromadziło	 się	w Lyonie	w domu	Pauliny	 Jaricot.	Żarliwa	dziewczyna	
opowiadała	kobietom	o misjach	i o obowiązku	każdego	katolika	do	przyjścia	z pomo-
cą	misjonarzom	doświadczającym	skrajnej	nędzy,	aby	mogli	żyć,	pracować	i zdobywać	
liczne	dusze	dla	Chrystusa.	„Będziemy	się	modlić	i zobowiążemy	się	do	ofiarowywania	
jednego	pieniążka	 tygodniowo”.	 „Jestem	uboga	–	powiedziała	kobieta	–	 ale	 także	 i  ja	
pragnę	wypełnić	swój	obowiązek.	Noszę	na	głowie	biały	czepek:	wydaję	jeden	pieniążek	
tygodniowo	na	upranie	go	i wyprasowanie.	Zatem	od	teraz	będę	nosiła	czarny	czepek:	
w ten	sposób	będę	mogła	zaoszczędzić	jeden	pieniążek	tygodniowo	i oddać	go	na	Dzieło	
Rozkrzewiania Wiary”.

W	ten	sposób	te	ubogie	kobiety	zasadziły	owej	niedzieli	ziarenko	gorczycy,	drzewo	
Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary,	które	potem	stało	 się	olbrzymie	 i  teraz	pokrywa	 swoimi	
korzeniami	całą	ziemię.

3137
Dzień	Misyjny	organizowany	jest	także	na	misjach,	wśród	nawróconych	chrześci-

jan.	Także	 i oni,	widząc	na	własne	oczy	potrzeby	misjonarzy	 i owoce	 jałmużny,	 robią	
wyrzeczenia,	żeby	ofiarować	swój	datek.

Pewien	biskup	z Chin	tak	do	mnie	napisał:	„Dniowi	Misyjnemu,	który	obchodzo-
ny	był	w październiku,	pomimo	niezwykle	trudnych	warunków	panujących	w wikaria-
cie,	towarzyszyły	wszędzie	specjalne	modlitwy	o rozkrzewianie	wiary	i zbiórka	niewiel-
kiego	datku.	Z powodu	skrajnej	nędzy	naszych	chrześcijan	zebraliśmy	bardzo	mało:	155	
dolarów.	Ten	drobny	datek	jednak,	nie	jest	bez	znaczenia.	Przytoczę	tylko	jeden	fakt.	We	
wspólnocie	chrześcijańskiej	złożonej	z około	czterdziestu	rodzin,	po	tym	jak	misjonarz	
wyjaśnił	 znaczenie	 tego	dnia,	głos	 zabrał	miejscowy	katechista,	który	zwracając	 się	do	
obecnych,	powiedział:	«Nasza	mizerna	sytuacja	nie	pozwala	nam	dać	dużo,	by	material-
nie	włączyć	się	w rozkrzewianie	naszej	świętej	wiary.	Ale	możemy	odpowiedzieć	na	życze-
nie	papieża,	podejmując	ochoczo	drobne	wyrzeczenie	dla	nawrócenia	dusz,	które	jeszcze	
nie	otrzymały	daru	wiary.	Dzisiaj	zatem	będziemy	pościć	cały	dzień,	a to,	co	mieliśmy	
wydać	na	 jedzenie,	damy	na	Dzieło	Rozkrzewiania	Wiary».	Tego	dnia	nie	widać	było	
zapalonego	ognia	w  całej	wspólnocie	 chrześcijańskiej	 i  zebranych	 zostało	 10	dolarów.	
Dobry	Bóg	–	podsumował	biskup	–	niech	przyjmie	dobre	serce	tych	prostych	chrześcijan	
z gór	i niech	pobłogosławi	ich	święte	intencje”.



78 Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930-2010)

3138
W	ten	sposób	Bóg	porusza	swoją	łaską	dobre	serce	wiernych	z całego	świata,	by	ofia-

rowywali	modlitwy	i pomoc	wielkiemu,	świętemu,	pilnemu	Dziełu	Rozkrzewiania	Wiary.
Nie	wymaga	się,	żeby	ofiarodawcy	pościli,	 jak	ci	dobrzy	chrześcijanie	z Chin,	ale	

prosi	się,	żeby	umieli	uczynić	przynajmniej	drobne	wyrzeczenie,	żeby	dali	ochoczo	to,	
co	mogą	dać.

Zresztą	misjonarze	i nowi	chrześcijanie	modlą	się	codziennie	do	Pana,	aby	wyna-
grodził	 swoimi	 niebieskimi	 łaskami	 i  odpłacił	 stokrotnie	 za	 dobrą	 praktykę	 jałmużny	
misyjnej.

abp Celso Costantini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 23 października 1937 r.



1938

Do katolików w Stanach Zjednoczonych28

3139
Chociaż	jestem	dziś	prefektem	Świętej	Kongregacji	Propaganda Fide, w której gestii 

leży	kierownictwo	i rozwój	działalności	i współpracy	misyjnej,	to	jednak	nigdy	nie	zapo-
mniałem,	że	przez	dziesięć	lat	reprezentowałem	papieża	jako	wysłannik	apostolski	wśród	
was,	wspaniałych	amerykańskich	katolików.	Dobrze	pamiętam	wasz	szczery	i mocno	ka-
tolicki	sposób	życia,	którym	bardzo	mnie	ubogaciliście.	Dobrze	pamiętam	waszą	niewy-
czerpaną	i przysłowiową	hojność	względem	wszystkich	dzieł	współpracy	religijnej.

Jutrzejsza	niedziela	poświęcona	jest	misjom.	Jutro	wszyscy	katolicy	świata	są	wezwa-
ni	do	modlitwy	za	misjonarzy,	wielkich	i nieustraszonych	apostołów	prawdy	i miłości;	są	
wezwani	do	refleksji	nad	trudnym	i mozolnym,	ale	ciągłym	postępem	misji;	są	wezwani	
do	pomocy	Kościołowi	poprzez	dobrowolne	i hojne	ofiary,	aby	mógł	szybciej	dokonywać	
swoich	pokojowych	podbojów.	

Jestem	pewien,	że	w tych	światowych	zawodach	misyjnej	jałmużny,	umiłowani	ka-
tolicy	ze	Stanów	Zjednoczonych	Ameryki,	również	w tym	roku,	podobnie	jak	w latach	
ubiegłych,	będą	przodowali	w hojności.

3140
Ileż	potrzeb	zwyczajnych	 i nadzwyczajnych,	nieodzownych	i pilnych	mają	dzisiaj	

misje!
Kto	 spojrzy	nawet	 tylko	powierzchownie	na	 rozległe	pole	misyjne	 i weźmie	pod	

uwagę	z  jednej	 strony	poważne	szkody,	które	wyrządzają	w wielu	misjach	częste	kata-
klizmy	i wojny,	jeśli	weźmie	pod	uwagę	z drugiej	strony	to	pocieszające	poruszenie	du-
chowe,	które	zdaje	się	niezauważenie	popychać	wielu	braci-pogan	ku	Chrystusowemu	
krzyżowi,	przekona	się	z łatwością,	że	potrzeby	misji	są	ogromne	i naglące.

 28 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Orędzie radiowe skierowane do katolików w Stanach Zjed-
noczonych z okazji Światowego Dnia Misyjnego (23 października), 22 października	1938 r.
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Jeśli	nasi	misjonarze	dysponowaliby	odpowiednimi	środkami,	i jeśli	byłoby	ich	wię-
cej,	 przejście	Kościoła	wśród	 ludów	niewiernych	 byłoby	 dzisiaj,	 dzięki	 łasce	 Pańskiej,	
dużo	szybsze	dzięki	specjalnym	i sprzyjającym	okolicznościom.

3141
Śmierć	drogiego	mi	i świętego	arcybiskupa	Nowego	Jorku,	kardynała	Hayesa,	prze-

konanego	apostoła	współpracy	misyjnej,	sprawiła,	że	obawiałem	się	w pierwszej	chwili,	
iż	Dzieło	Rozkrzewiania	Wiary	mogłoby	ponieść	szkodę.	Jednak	od	razu	się	pocieszyłem,	
myśląc	o entuzjazmie	misyjnym,	który	kieruje	katolikami	w Nowym	Jorku	i w całych	
Stanach	Zjednoczonych,	entuzjazmie,	który	dobrze	znam.

Miłość	do	misji	jest	pewnym	źródłem	wielkich	błogosławieństw	dla	rodzin,	które	
umieją	podjąć	wyrzeczenia	pod	wpływem	ideału	równie	chrześcijańskiego	i katolickiego	
jak ideał misyjny.

Date et dabitur vobis.
Ileż	dusz	obdarowanych	będzie	się	modlić	za	darczyńców!

3142
Z	drugiej	 strony	hojność	katolika	wobec	potrzeb	kościołów	rodzących	 się	w od-

ległych	 krajach,	 nie	 gasi,	 ale	wręcz	wzmaga	w nim	hojność	 i miłość	wobec	Kościoła,	
w którym	został	ochrzczony.

Szczególnie	liczę	na	współpracę	chłopców	i dziewcząt	z Catholic Students’ Mission 
Crusade. Uważają	mnie	oni	za	ich	kardynała-protektora,	a ja	ufam,	że	pomogą	mi	swoimi	
modlitwami	i dobrymi	uczynkami	na	rzecz	misji.

Katolicy,	niech	jutrzejszy	dzień	będzie	dla	was	wszystkich	dniem	żarliwej	modlitwy	
wzbogaconym	o ten	datek,	który	możecie	i umiecie	ofiarować.

W	imieniu	papieża,	który	upodobał	sobie	w sposób	tak	wymowny	sprawę	misji,	
dziękuję	wam	i błogosławię.

kard. Fumasoni Biondi, 
prefekt Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, 22 października 1938 r.



1938

Misje w Chinach i Indiach29

3143
Wyszedłszy	z koszmaru	wojny,	która	groziła	jeszcze	kilka	tygodni	temu	wciągnię-

ciem	całej	Europy	w przepaść,	podnieśmy	ducha	do	atmosfery	czystej	miłości.	Poświęć-
my	kilka	minut,	by	przyjrzeć	się	wspaniałym	czynom	naszych	drogich	misjonarzy.

Prekursor	współczesnej	misjologii,	mons.	Pallu,	pisał	do	swoich	przyjaciół	trzysta	
lat	 temu:	 „Będziemy	 szczęśliwi,	 jeśli	nasze	 szczątki	 i nasze	kości	będą	mogły	posłużyć	
do	utworzenia	mostu	i otwarcia	równiej	drogi	dla	naszych	następców”.	Ten	most	został	
utworzony	i umocniony,	i przechodziły	po	nim	i przechodzą,	coraz	liczniej,	niezliczone	
rzesze	misjonarzy	 i  sióstr.	 Zrezygnowali	 oni	 ze	wszystkiego,	 żeby	 nieść	 dobrą	 nowinę	
braciom,	którzy	jeszcze	nie	znają	niezmierzonej	dobroci	odkupienia	dokonanego	przez	
Chrystusa.

Jednak	w przesłaniu	na	ten	rok,	z powodu	konieczności	zawarcia	go	w kilku	minu-
tach,	ograniczę	się	do	zwrócenia	uwagi	słuchaczy	na	dwa	szczególnie	interesujące	aspekty	
boskiego	dramatu	misyjnego.	Wspomnę	o wielkiej	pobożności	misji	w Chinach	i o wiel-
kiej	pobożności	tak	zwanych	niedotykalnych	z Indii.	W przyszłym	roku,	jeśli	Bóg	pozwo-
li,	opowiem	wam	o Afryce.

Wielka pobożność misji chińskich

3144
W	Chinach	znajduje	się	135	misji,	z 2 754	misjonarzami	przyjezdnymi,	z 1 921	

księżmi	chińskimi,	z 959	seminarzystami	w seminarium	większym	i 5 975	seminarzysta-
mi	w seminarium	mniejszym.	Z misjonarzami	współpracuje	2 224	sióstr	przyjezdnych,	
3 769	sióstr	chińskich,	33 051	nauczycieli	i katechetów.	Biskupom	chińskim	powierzone	
zostały	23	misje.

	 29 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Orędzie radiowe z  okazji Światowego Dnia Misyjnego 
(23 października), 22 października	1938 r.



82 Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930-2010)

Jest	tam	zatem	wojsko	misyjne	liczące	w przybliżeniu	50	tysięcy	osób.	Średnia	liczba	
nawróceń,	które	dokonują	się	co	roku	wynosi	około	stu	tysięcy.	Katolików	chińskich	jest	
dokładnie	3 028 338	rozrzuconych	pośród	450-500	milionów	ludzi.

3145
Wojna	chińsko-japońska,	która	przybrała	tak	potężne	rozmiary,	dotknęła	wiele	na-

szych	misji,	przechodząc,	jak	niszczycielski	huragan	po	kwitnących	polach.	Niesprawie-
dliwością	byłoby	powiedzenie,	 że	 Japonia	 chciała	 celowo	uderzyć	w misje.	Z  tego,	 co	
wiemy,	 było	wręcz	 przeciwnie,	 ale	wojna	 jest	wojną	 i  nasze	misje	 także	 doświadczyły	
zniszczenia,	nędzy	i bólu.	Misjonarze	pozostali	na	swoich	miejscach,	pełniąc	rolę	pocie-
szycieli,	pielęgniarzy,	organizatorów	dzieł	pomocy,	dając	wszystkim	wspaniały	przykład	
odwagi	i największej	miłości.	Mówię	o największej	miłości,	ponieważ	oni,	jak	ewange-
liczny	samarytanin,	nie	 robią	 różnicy	między	rannymi	 i nierannymi,	między	chrześci-
janami	i poganami,	między	Japończykami	i Chińczykami.	Otwierają	swoje	szpitale	dla	
wszystkich,	otwierają	swoje	obejścia	dla	wszystkich,	wszędzie	organizują	miejsca	pomocy.	
Także	Uniwersytet	Aurora	w Szanghaju	był	w pewnym	momencie	zamieniony	w szpi-
tal,	otwarty	dla	wszystkich	rannych.	Misjonarze	nie	angażują	się	w wojnę:	ona	ich	nie	
dotyczy.	Jednak	ból	ludzki	można	uważać	za	spuściznę,	która	na	nich	spada,	jako	święte	
zadanie	podnoszenia	cierpiących.	Zużyli	wszystkie	własne	zapasy,	będąc	oblegani	przez	
rzesze	uciekinierów,	którzy	szukali	przynajmniej	garści	ryżu,	żeby	nie	umrzeć	z głodu.

3146
Misjonarze	sami	stali	się	żebrakami,	żeby	ocalić	od	śmierci	wielu	rannych	i wielu	

wygłodniałych.	Trzeba	było	ratować	życie;	potem	przyjdzie	czas	na	odbudowę	kościołów	
i zniszczonych	domów.	Ich	starania,	ze	względu	na	heroiczną	miłość	i wielkiego	ducha	
bezstronności,	wywołały	podziw	zarówno	u Chińczyków,	jak	i u Japończyków,	a kobiety	
z Chin	i z Japonii	przysłały	misjonarzom	słowa	uznania.	Również	i ja	z tego	miejsca,	jako	
że	fale	radiowe	docierają	do	najdalszych	krajów,	kieruję	wyrazy	uznania	ze	strony	Kon-
gregacji Propaganda Fide	do	tych	walecznych	żołnierzy,	z których	niektórzy	przepłacili	
życiem	swoją	wierność	dobrowolnie	podjętemu	obowiązkowi.

Dużo	świat	dał	już	misjonarzom	w Chinach,	ale	dużo	jeszcze	trzeba	dać,	żeby	na-
prawić	liczne	zniszczenia.

Wielka pobożność niedotykalnych

3147
W	Indiach,	obok	uprzywilejowanych	klas	hinduistów	i muzułmanów,	mieszka	oko-

ło	60	milionów	ubogich,	żyjących	na	marginesie.	Należą	oni	do	najniższych	klas	i nazy-
wani	są	pariasami	lub	niedotykalnymi.

Wydaje	się,	że	w czasach	starożytnych	pariasi	stanowili	miejscową	ludność,	która	
została	zamieniona	w niewolników	i podporządkowana	klasom	dominującym.	Spada	na	
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nich	rodzaj	religijnego	przekleństwa,	ponieważ	są	uważani	za	winnych,	którzy	odpoku-
towują	winy	popełnione	w poprzednim	życiu.

W	efekcie	w kraju,	gdzie	adoruje	się	węże	i kultem	otacza	się	krowy,	ci	nieszczęśnicy	
przez	hinduistów	spychani	 są	na	margines,	 traktowani	gorzej	od	nieczystych	zwierząt.	
Najmniejszy	nawet	kontakt	z nimi	oznacza	zanieczyszczenie.	Nie	mogą	czerpać	wody	ze	
studni;	nie	mogą	wchodzić	do	świątyń;	kiedy	idą	drogą,	Hindusi	z wyższej	kasty	szczel-
niej	otulają	się	płaszczem,	żeby	nie	zostać	dotkniętym.	Gdyby	zostali	dotknięci,	musieli-
by	się	potem	oczyścić	poprzez	wiele	rytualnych	obmyć.

„Oddal	się,	nieszczęśniku,	żeby	mnie	nie	zanieczyścić”.	„Chcesz	ugotować	mój	ryż?	
Odejdź;	 raczej	wolałby	umrzeć	z głodu”.	„Cofnij	 się,	 żeby	nie	przeszła	na	mnie	 twoja	
nieczystość”.

Ci	nieszczęśnicy	w ciągu	dnia	pozostają	w swoich	norach,	wychodzą	tylko	w nocy.
Jednak	działania	rządu	angielskiego	oraz	atmosfera	miłości	i ludzkiego	braterstwa	

przyniesiona	przez	chrześcijaństwo	rozpaliła	świadomość	tych	biedaków,	dając	im	poczu-
cie	godności,	którą	mogą	odzyskać.

Również	niektórzy	hinduiści	uważają,	że	ten	stan	rzeczy	przynosi	wstyd	ich	cywi-
lizacji.

3148
Dalici	uważają,	że	warunkiem	wyjścia	ze	stanu	upodlenia,	jest	przyjęcie	przez	nich	

religii	chrześcijańskiej	lub	mahometańskiej.	W ten	sposób	nie	będą	już	poza	kastą,	ale	
będą	częścią	rodziny.	Jest	to	czas	wielkiego	kryzysu	religijnego	i społecznego,	który	doty-
czy	rzeszy,	liczącej	60	milionów	ludzi.	Chodzi	jakby	o wezbraną	wodę,	która	szuka	swo-
jego	biegu,	waha	się,	przesuwa	w prawo	i lewo,	aż	znajdzie	ujście	i utworzy	rzekę,	którą	
potem	tylko	trzęsienie	ziemi	zdoła	przesunąć.

Jest	to	czas	Bożego	miłosierdzia	dla	tych	nieszczęśników.
Misje	katolickie	szeroko	otwierają	drzwi.	Wielu	pariasów	i niedotykalnych	zostaje	

chrześcijanami.	Jednak	potrzeba	misjonarzy,	katechetów,	dużo	środków,	aby	wykształcić	
tę	rzeszę	competentes.

Niektóre	misje	w Indiach	proszą	o wsparcie,	tak	jak	błaga	się	o pomoc	w momencie	
poważnego	 zagrożenia	 i  największej	 potrzeby:	 jeśli	 przepuścimy	 ten	właściwy	 czas,	 to	
potem	będzie	już	za	późno.

Dzisiaj	wasza	jałmużna	przyniesie	stuprocentowy	zysk;	jutro	ta	sama	jałmużna	przy-
niesie	minimalny	zysk,	jeśli	pariasi	przejdą	na	islam.

Czy	potrzeba	więcej	słów,	żeby	zachęcić	do	hojnego	składania	jałmużny	misyjnej,	
tej	wonnej	ofiary,	jak	ją	określa	św.	Paweł?
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Zakończenie

3149
Zakończę	moje	przemówienie,	wspominając	sympatyczne	wydarzenie.	Niedawno	

przedstawiłem	papieżowi	naszego	współpracownika,	który	wrócił	z Ameryki	Południo-
wej.	Ofiarował	papieżowi	szkatułkę	z różnymi	złotymi	i srebrnymi	przedmiotami.	Każdy	
z tych	przedmiotów	opowiadał	wzruszającą	historię	miłości,	poświęcenia,	hojności.	Był	
tam	złoty	przedmiot	podarowany	przez	pewną	zmarłą	już	kobietę.	„Zanieście	go	papie-
żowi	–	powiedziała	–	to	jest	jedyna	pamiątka,	która	pozostała	mi	po	szczęśliwych	czasach.	
Jestem	biedna	i sama.	Lepiej,	żeby	nawet	ten	ostatni	znak	został	przeznaczony	na	misje,	
niż	żeby	dalecy	krewni	odnaleźli	go	po	mojej	śmierci”.	Inna	złota	moneta	przedstawiała	
owoc	zbiórki	wśród	żebraków,	którzy	przychodzili	pożywić	 się	zupą	na	 seminaryjnym	
podwórzu.

Papież	oglądał	uważnie	te	przedmioty,	które	zdawały	się	być	uświęcone	przez	poczu-
cie	pobożności	i tym	samym	cenniejsze	nawet	od	złota.	I pobłogosławił	ofiarodawców.	
Pobłogosławi	też	wam	wszystkim,	 jeśli	będziecie	umieli	wyciągnąć	hojną	dłoń	ku	naj-
czystszemu,	najbardziej	cywilizowanemu,	najtrudniejszemu	dziełu	braterstwa	ludzkiego	
i chrześcijańskiego.

Chrystus	do	was	mówi:	 „Wszystko,	 co	uczyniliście	 jednemu	 z  tych	braci	moich	
najmniejszych,	Mnieście	uczynili”	(Mt	25,40).

abp Celso Costantini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 22 października 1938 r.



1939

Konsekracja dwunastu biskupów misyjnych  
i obecne niepokoje30

3150
W	tym	roku	Światowy	Dzień	Misyjny	staje	przed	nami	z dwoma	koronami:	jedną	

utkaną	różami,	a drugą	najeżoną	cierniami.	Różana	korona	oznacza	miłość	misyjną	albo	
inaczej	odwagę	miłości	misyjnej,	która	nie	załamuje	się	wobec	trudności	wewnętrznych	
ani	zewnętrznych.	W tym	roku	działalność	misyjna	ma	swoją	świetlaną	kulminację	we	
wspaniałej papieskiej ceremonii.

24	maja	ubiegłego	roku	świętej	pamięci	Pius	XI	na	prywatnej	audiencji	mówił	mi	
o trudnościach	i cierpieniach	Kościoła	w Hiszpanii,	po	czym	wznosząc	ducha	w pogod-
nym	rozważaniu	dalekich	horyzontów	misyjnych,	powiedział:	„Kto	wie,	czy	Opatrzność	
pozwoli	mi	radować	się	konsekracją	w Bazylice	św.	Piotra	kilku	biskupów	afrykańskich.	
Misje	w Afryce	obecnie	przynoszą	największe	żniwo	nawróceń”.

Wielki	papież	w 1926 r.	konsekrował	pierwszych	6	biskupów	chińskich;	w 1927 r.	
pierwszego	biskupa	japońskiego;	w 1933 r.	kolejnych	5	biskupów	miejscowych:	3	z Chin,	
1	z Indii	i 1	z Indochin.

Poprzez	te	uroczyste	akty	papież	chciał	dopełnić	narodzin	Kościoła	misyjnego	z lo-
kalną	hierarchią.

3151
Misje	zagraniczne	są	tylko	przygotowaniem,	przygotowaniem	koniecznym	i często	

heroicznym	do	założenia	Kościoła	w jego	zwykłej	formie,	czyli	z biskupami	miejscowymi.
Radość	z podarowania	Afryce	normalnej	hierarchii	Opatrzność	zechciała	zachować	

dla	nowego	papieża,	dla	papieża	Piusa	XII,	w sercu	którego	goreje	ta	sama	troska	misyjna,	
co	w sercu	Piusa	XI.

	 30 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Orędzie radiowe z  okazji Światowego Dnia Misyjnego 
(22 października), 21 października	1939 r.
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Osoby	papieży	są	krótkotrwałe	i przemijają,	jednak	papież	nie	umiera	–	Pius	XII	
jest	262.	papieżem	i wyciąga	dłoń	do	św.	Piotra	w doskonałej	ciągłości.	Klucze	Piotrowe	
przechodzą	z papieża	na	papieża,	zachowując	ciągłą,	wspaniałą	i doskonale	boską	władzę	
kierowania	Kościołem	Chrystusowym.	Pius	XII	powtarza	obrzęd,	który	celebrowali	już	
papieże	Kościoła	pierwotnego,	kiedy	wyświęcano	biskupów	 i wysyłano	 ich	per diversa 
loca. Ci	biskupi	byli	misjonarzami	dokładnie	 tak	 jak	 są	nimi	biskupi,	 których	papież	
konsekruje	29	dnia	bieżącego	miesiąca	w święto	Chrystusa	Króla.

Jego	Świątobliwość	Pius	XII	rozszerzył	znaczenie	wielkiej	ceremonii,	rozporządza-
jąc,	aby	biskupów,	którzy	otrzymają	konsekrację	z jego	dostojnych	rąk	na	grobie	św.	Pio-
tra,	było	12,	na	pamiątkę	12	apostołów.	Będą	to	4	biskupi	lokalni	(2	Afrykanie,	Chińczyk	
i Hindus)	oraz	8	 innych	biskupów	misyjnych,	 reprezentujących	 różne	narody	 i  różne	
instytuty	zakonne.	Będzie	wśród	nich	dominikanin	z Włoch,	franciszkanin	z Niemiec,	
Francuz	z Paryskich	Misji	Zagranicznych,	Amerykanin	z misji	w Maryknoll,	Meksykanin	
z Pobożnego	Stowarzyszenia	św.	Jana	Bosco,	irlandzki	ksiądz	diecezjalny	z Południowej	
Afryki,	belgijski	misjonarz	ze	Zgromadzenia	Misjonarzy	Afryki,	holenderski	misjonarz	ze	
Zgromadzenia	Najświętszego	Serca	Jezusowego.	Kiedy	papież	przekaże	księgę	Ewangelii,	
powtórzy	to	samo	przykazanie,	które	Chrystus	wypowiedział	do	apostołów:	„Idźcie	na	
cały	świat	i głoście	Ewangelię	wszystkim	narodom”	(Mk	16,15).

I	tak	jak	kiedyś	12	apostołów	z Jerozolimy,	tak	i teraz	12	biskupów	wyruszy	z Rzy-
mu,	by	dotrzeć	do	Chin,	Korei,	Indii	Angielskich,	Indii	Holenderskich,	na	Madagaskar,	
do	Konga	Belgijskiego,	Ugandy,	Afryki	Południowej.

3152
Jesteśmy	 świadkami	 cudownego	 wydarzenia,	 nieznacznego,	 jeśli	 chodzi	 o  liczbę	

osób,	ale	doniosłego,	jeśli	chodzi	o znaczenie.	Przy	grobie	św.	Piotra	zacierają	się	stule-
cia,	odległości,	różnice	narodowościowe	czy	etnograficzne.	Dwadzieścia	wieków	zostaje	
zrekapitulowanych	w życiowym	akcie	jedynym	i wiecznym,	natomiast	cechy	charakte-
rystyczne	dla	Kościoła	 jednego,	świętego,	katolickiego,	apostolskiego	 jaśnieją	światłem	
mocniejszym	niż	kiedykolwiek.	Wspaniale	realizują	się	przepiękne	słowa	św.	Pawła:	Qu-
oniam unus panis, unum corpus multi sumus, omnes, qui de uno pane partecipamus (1 Kor	
10,17).	Jeden	jest	chleb,	przeto	my,	liczni,	tworzymy	jedno	Ciało.	Wszyscy	bowiem	bie-
rzemy	z tego	samego	chleba.

Papież	przełamie	Chleb	eucharystyczny,	którym	sam	się	posili	 i poda	go	nowym	
biskupom.	Poda	im	do	picia	swój	kielich,	w którym	pod	osłoną	Eucharystii,	jest	krew	
Chrystusa.

Osoby	biskupów	i  ich	narodowość	znikają	w tej	boskiej	 jedności,	 świętości	 i ka-
tolickości	Kościoła	Chrystusowego,	pozostają	tylko	apostołowie	oddani	swojej	trudnej	
drodze,	na	końcu	której	niekiedy	jaśnieje	światło	męczeństwa.

3153
Ten	widok	jest	jeszcze	piękniejszy	i bardziej	znaczący	na	tle	mrocznego	obrazu	świa-

ta i w obecnej niespokojnej godzinie.
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Dlatego	powiedziałem,	że	Dzień	Misyjny	w tym	roku	prezentuje	się	w dwóch	ko-
ronach:	jednej	z róż,	a drugiej	z cierni.	I to	cierni	zakrwawionych.

Także	misje	cierpią	z powodu	wojny	lub	powojennych	reperkusji.	Niektórzy	misjo-
narze	zostali	oderwani	od	pola	ich	pracy	z powodu	mobilizacji	lub	internowań.	Jesteśmy	
wdzięczni	władzom	cywilnym	za	ducha	wyrozumiałości	przy	stosowaniu	tych	środków,	
co	pozwala	ograniczyć	szkody	do	minimum.	Jednak	pozostaje	prawdą,	że	misje	ogromnie	
cierpią.	Poza	tym	obawiają	się,	że	hojność	braci	z powodu	wojny	zmaleje.

3154
Dlatego	w imieniu	misjonarzy,	którym	brakuje	chleba,	kieruję	zatroskany	apel	do	

wszystkich,	ale	zwłaszcza	do	narodów,	które	cieszą	się	pokojem.
Proszę,	błagam	te	narody,	aby	zwiększyły	swoją	jałmużnę,	tę	hostię,	tę	ofiarę	szcze-

gólnie	miłą,	jak	ją	określa	św.	Paweł.
Ofiarujmy	Bogu	nasze	modlitwy,	nasz	datek	jako	akt	miłości	za	cierpiący	i wołający	

Kościół	misyjny	oraz	jako	akt	przebłagalny,	aby	Bóg	oddalił	od	naszych	domów	widno	
wojny	i pomnożył	dary	pokoju.	Niech	dla	wszystkich	spełni	się	wielka	obietnica	Chry-
stusa: Pacem meam do vobis –	„Pokój	mój	daję	wam”.

Iustitia et pax osculatae sunt (Ps	 84,11)	 –	 „Ucałują	 się	 sprawiedliwość	 i  pokój”.	
Sprawiedliwość	jest	tą	skałą,	na	której	uroczyście	będzie	można	budować	pokój	owocny	
i trwały.

abp Celso Costantini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 21 października 1939 r.
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Cierpiący misjonarze31

3155
W	tym	Dniu	Misyjnym,	kiedy	cały	świat	katolicki	kieruje	myśl	pełną	miłości	do	

ewangelicznych	heroldów,	czymś	naturalnym	jest,	że	w waszym	sercu	rodzi	się	pytanie:	
co	robią,	jak	żyją,	jak	działają	w tych	czasach	nasi	misjonarze?

Jestem	szczęśliwy	i dumny,	że	mogę	dać	wam	wspaniałą	odpowiedź.	Nasi	misjona-
rze	tam	są,	trwają	w okopach	wiary,	jak	czujni	wartownicy	na	wysuniętych	pozycjach.

Kiedy	 byłem	 w  Chinach,	 w  czasie	 zamieszek	 rewolucyjnych,	 pewien	 misjonarz	
napisał	do	swojego	biskupa:	„Dziękuję	za	zaoferowaną	mi	możliwość	przeniesienia	się	
w bezpieczne	miejsce;	ale	nasi	poprzednicy	w niebezpiecznym	czasie	nie	opuszczali	swo-
jego	miejsca	pracy.	Jeśli	mamy	dopisać	kolejną	stronę	do	historii	naszej	misji,	musimy	
umieć	pisać	w tym	samym	stylu.	Zostaniemy”.	To	jest	styl	heroiczny.

3156
W	obecnych	warunkach	praca	misjonarzy	jest	z konieczności	utrudniona;	czasami	

całkowicie	sparaliżowana,	jeśli	misjonarze	są	internowani	lub	deportowani:	ale	oni	induit 
loricam fidei et caritatis (1	Tes	5,8),	odziani	w zbroję	wiary	i miłości,	wyrażają	gotowość	
powrotu	do	przerwanej	pracy,	jak	tylko	ustanie	zamęt.

Misjonarze,	przygotowani	na	 różne	 trudności,	nawet	najcięższe,	uzbrojeni	w  siłę	
ufną	i niezłomną,	jaką	jest	chrześcijańska	cierpliwość,	modlą	się	i cierpią	w ciszy,	czeka-
jąc.	Ponad	podziałami	ludzkimi	stanowią	wspaniały	widok;	spoglądają	w stronę	Rzymu	
i wszyscy	czują	 się	 ściśle	 złączeni	z papieżem.	Zewnętrzne	podziały	 ich	nie	niepokoją.	
Wspaniała	boska	jedność	dusz,	która	wpisuje	się	w złotą	tradycję	Kościoła!

3157
W	V	wieku	wielu	biskupów	ze	względu	na	wierność	papieżowi	było	zsyłanych	na	

Korsykę,	gdzie	skazani	byli	na	cięcie	drzewa	na	publicznych	budowach.	Jednak	ci	czci-

	 31 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Orędzie radiowe z  okazji Światowego Dnia Misyjnego 
(20 października), 19 października	1940 r.
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godni	 robotnicy	pocieszali	 się	przy	 ciężkiej	pracy,	myśląc	o  tym,	 że	 cierpieli	 za	wiarę,	
i spoglądali	na	papieża.

Sto	 lat	 później,	 podczas	 gdy	 imperium	 rzymskie	 się	 rozpadało,	 a Europę	nękała	
herezja	ariańska,	biskupi	z Włoch,	Niemiec,	Galii,	Hiszpanii	zachowywali	ścisłą	jedność,	
która	opierała	się	na	skale	Watykanu.

Wielki	biskup	św.	Awit	z Vienne	pisał	do	papieża	Symmachusa:	Pontificatus vester 
vel praesentem monitis docuit, vel absentem intercessionibus acquisiva.

3158
Nasi	misjonarze	patrzą	na	ojca	wszystkich	wiernych	i oczekują	od	niego	wytycznych	

do	pracy,	a także	wsparcia	niezbędnego	do	życia	i pracy.
Dlatego	Święta	Kongregacja	Propaganda Fide	tego	dnia	staje	się	żebraczką,	kieruje	

swój	zatroskany	apel	do	całego	świata,	aby	przy	obecnych,	bardzo	poważnych	trudno-
ściach,	nie	zapomniał	o pokojowych	wojownikach	Chrystusa,	czyli	o misjonarzach.

Kongregacja	zna	troski	wiernych,	ale	równocześnie	musi	wam	powiedzieć,	że	inne	
zmartwienia	trapią	misjonarzy	w odległych	krajach.	Parvuli petierunt panem et non erat 
qui frangerei eis (Lm	4,4):	niektórzy	misjonarze	naprawdę	cierpią	głód.	Wyciągnijmy	do	
nich	dłoń.

Nie	otrzymują	już	pomocy	materialnej	od	osób	prywatnych	z ojczystego	kraju	ani	
od	własnego	zgromadzenia,	 i zwracają	się	do	wspólnego	ojca.	Pius	XII	nie	tylko	chce,	
żeby	Święta	Kongregacja	Propaganda Fide	zorganizowała	zbiórkę	funduszy,	ale	sam	oso-
biście	kieruje	w tym	roku	szczególny	i poruszający	apel	o jałmużnę	dla	misjonarzy.

3159
Któż	nie	odpowie	na	apel	papieża,	któż	nie	da	chętnie,	nawet	jeśli	łączy	się	to	z ofia-

rą,	swojego	datku	dla	pionierów	królestwa	Bożego,	siewców	miłości,	krzewicieli	cywiliza-
cji	chrześcijańskiej	w najdalszych	osadach,	propagatorów	węzła	jedności	i komunii	dusz	
ponad	obecnymi	podziałami?

Święty	Ireneusz	w pierwszych	wiekach	chrześcijaństwa,	kiedy	cały	Kościół	był	mi-
syjny,	powiedział,	 że	 „nauka	Chrystusa	 jest	podobna	do	cennego	 skarbu	 zamkniętego	
w pięknym	naczyniu;	Duch	odmładza	ciągle	ten	skarb	i przekazuje	swoją	młodość	zawie-
rającemu	go	naczyniu”	(św.	Ireneusz,	Adv. haer.,	IV,	243).

Nasi	misjonarze	niosą	w swoich	dłoniach	to	naczynie	i nawet	w tych	godzinach	peł-
nych	wojennych	sprzeczności,	odsłaniają	skarb	odkupienia	przed	nieświadomymi,	dale-
kimi	ludami,	a tam	gdzie	przechodzą,	powołują	do	istnienia	święty	Kościół	Chrystusowy,	
który	rodzi	się,	kwitnie	i rozrasta	wiecznie	młody.

3160
Do	nas	należy	zadanie	wsparcia	misjonarzy	gorącymi	 i  świadomymi	modlitwami	

oraz	ofiarną	jałmużną,	wysyłając	im	przynajmniej	wiatyk	i odrobinę	chleba,	aby	im	po-
móc	w  ich	 trudnym	 życiu.	Niech	najmożniejsi	wierni	 postarają	 się	 uzupełnić	 obecne	
braki	w jałmużnie.
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Papież	Pius	XII	we	wspaniałym	przemówieniu	wygłoszonym	dnia	4	września	po-
wiedział	 takie	 słowa:	 „Podnieście	wasze	 oczy	 na	Golgotę,	 umiłowani	 synowie	 i  córki;	
i podziwiajcie	Oblubienicę	Chrystusa,	która	z kielichem	Jego	krwi	idzie	zdobywać	świat	
i jednać	go	z Bogiem.	Przy	Jej	boku	z kluczami	do	nieba	stoi	Piotr,	wikariusz	Chrystusa,	
stoją	apostołowie,	biskupi,	kapłani	i inni	współpracownicy	świętego	dzieła”.

Współpracownikami	świętego	dzieła	w największej	potrzebie	są	dzisiaj	misjonarze.	
Ich	słowo	z trudem	dociera	z dalekich	krajów,	dlatego	zawierzają	się	Dziełu	Rozkrzewia-
nia Wiary.

abp Celso Costantini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 19 października 1940 r.



1941

Seminaria kwitną32

3161
Po	pierwsze,	muszę	do	was	skierować,	drodzy	bracia,	w tym	misyjnym	orędziu,	sło-

wa	wdzięczności	za	wasze	hojne	ofiary	złożone	w ubiegłym	roku.	Na	ostatnim	posiedze-
niu	Najwyższej	Rady	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary	byliśmy	wszyscy	wzruszeni,	dokonu-
jąc	podsumowania	ofiar	z różnych	krajów	świata:	ich	suma	przekracza	o kilka	milionów	
kwoty	z lat	ubiegłych.

Jeśli	weźmie	 się	pod	uwagę	wojnę,	nieodzowne	wyrzeczenia,	 jakie	prawie	na	 ca-
łym	świecie	narody	musiały	i muszą	znosić,	ten	wzrost	jałmużny	ma	głębokie	znaczenie,	
szczególne	piękno	i większą	zasługę.	Dusze	zwracają	się	ku	Chrystusowi	i ofiarowują	Mu	
datek,	aby	przyśpieszyć	wypełnienie	się	wołania,	które	On	sam	nauczył	nas	zanosić	do	
Ojca	Niebieskiego:	Adveniat regnum tuum –	„przyjdź	królestwo	Twoje”,	królestwo	spra-
wiedliwości,	miłości	i pokoju.

Kiedy	powiedziałem	papieżowi	Piusowi	XII	o tym	wzroście	ofiarności,	bardzo	się	
uradował.	Błogosławi	wszystkim	hojnym	synom	i córkom,	którzy	wspierają	szlachetne	
ubóstwo	Kościoła.	Wikariusz	Chrystusowy	czuje	w swoim	sercu	całą	udrękę	troski	Od-
kupiciela:	„Mam	także	inne	owce,	które	nie	są	z tej	owczarni.	I te	muszę	przyprowadzić	
i będą	słuchać	głosu	mego,	i nastanie	jedna	owczarnia,	jeden	pasterz”	(J	10,16).

3162
Jeśli	świat	chrześcijański	umiał	okazać	taką	hojność	względem	świata	niewiernych,	

nasuwa	się	wam	naturalne	pytanie:	co	robią	nasi	misjonarze?
Nasi	dzielni	misjonarze	i nasze	cudowne	siostry	pozostali,	prawie	wszyscy,	w oko-

pach	wiary,	gdzie	pracują,	modlą	się	 i cierpią	z nieustraszoną	odwagą	i niewyczerpaną	
nadzieją.	Niektórzy	z nich	zostali	internowani;	ale	praca	nie	ustaje	dzięki	zaangażowaniu	
kapłanów	i sióstr	miejscowych,	albo	dzięki	pomocy	udzielanej	przez	misjonarzy	z sąsied-
nich	terenów.

	 32 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (19 październi-
ka), 18 października	1941 r.
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Kościół	 misyjny	 nie	 tylko	 utrzymuje	 stare	 pozycje,	 ale	 je	 poszerza,	 przesuwając	
ciągle	do	przodu	namioty	Pana.	Tylko	w Chinach	mieliśmy	w ubiegłym	roku	przeszło	
100 000	nawróceń	osób	dorosłych.	Seminaria	są	w okresie	rozkwitu	dzięki	3 648	alum-
nom	uczącym	się	w seminariach	większych	i 13 000	w seminariach	mniejszych.	

3163
Seminaria	 są	podstawą	Kościoła	misyjnego,	 są	źródłem	życia	dla	przyszłych	dzieł	

misji.	 Jednak	niektórzy	biskupi	piszą	do	nas,	 że	 ze	względu	na	brak	 środków,	musieli	
odmówić	przyjęcia	nowych	powołań.	Jest	to	z pewnością	fakt	bolesny,	który	muszę	za-
znaczyć,	aby	zasadnicza	działalność	seminariów,	podobnie	jak	i innych	dzieł,	nie	uległa	
spowolnieniu.

Składając	publiczny	hołd	męstwu	ewangelicznych	posłańców	i zakonnic,	nie	mogę	
zapomnieć	o grupie	młodych	misjonarzy	poległych	na	posterunku	i skropionych	własną	
krwią.	Tak	wygląda	życie	Kościoła	misyjnego:	od	najdawniejszych	czasów	ziarno	ewange-
liczne	musi	być	zroszone	krwią;	ale	jak	mówił	Tertulian:	sanguis martyrum semen christia-
norum – „Krew	męczenników	jest	posiewem	chrześcijan”.

Chylimy	czoło	przed	starymi	 i nowymi	grobami	skąpanymi	krwią	poległych	mi-
sjonarzy,	kierujemy	też	ukłon	pełen	wzruszonego	uznania	w stronę	zmarłych	i żywych	
członków	świętego	i pokojowego	wojska	Chrystusa.

3164
Moi	 drodzy	 bracia,	 wiem,	 że	 przy	 nieuchronnych	 trudnościach	 obecnego	 czasu	

okażecie	także	w tym	roku	swoją	hojność	wobec	misji.
Jeżeli	możecie,	zwiększcie	waszą	jałmużnę,	ofiarowując	ją	Bogu	zgodnie	z waszymi	

osobistymi	intencjami,	także	w intencji	dusz	zmarłych	z waszych	rodzin.	Są	wioski,	które	
dały	2,	3,	5	lirów	od	osoby.	Ach,	gdyby	cały	świat	katolicki	ofiarował	po	jednym	lirze	od	
osoby!	Jakąż	pomoc	moglibyśmy	wysłać	misjonarzom,	ileż	dobrych	dzieł	można	by	zre-
alizować.	Prowadzimy	na	misjach	działa	niezwykle	ważne,	jak	uniwersytety,	szpitale,	sie-
rocińce,	prasa,	itd.,	które	muszą	ograniczać	swoją	działalność	z powodu	braku	środków.

Dajcie	tyle,	ile	możecie,	a Bóg,	który	docenił	datek	ubogiej	wdowy,	pobłogosławi	
wasze	hojne	serce,	gdyż	powiedział,	że	każdy	uczynek	miłości,	który	uczynimy	bliźnie-
mu,	Jemu	samemu	uczynimy.	Jakże	owocna	i pocieszająca	myśl:	widzieć	w potrzebują-
cych,	zwłaszcza	wśród	pogan,	osobę	samego	Chrystusa,	który	rozpościera	nad	światem	
niewiernym	łaskę	odkupienia.

abp Celso Costantini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 18 października 1941 r.



1942

Budowniczy miasta Bożego33

3165
Cały	świat	oczekuje,	że	na	płonących	ruinach	tej	wojny	powstanie	nowy	porządek	

i będzie	można	powiedzieć:	Iustitia et pax osculatae sunt (Ps	82,2)	–	„Ucałują	się	sprawie-
dliwość	i pokój”.

O	 to	walczą	 żołnierze.	 Ale	 są	 też	 inni	 żołnierze,	 cisi,	 bezbronni,	 rozproszeni	 po	
najdalszych	 osadach	 świata,	 którzy	 cierpią	 i  pracują	 przy	 budowie	 nowego	 porządku.	
Bardziej	niż	na	poziomie	materialnym,	musi	zaistnieć	on	na	poziomie	duchowym.

Święty	 Paweł	 już	 dawno	 powiedział,	 że	 trzeba	 wszystko	 na	 nowo	 zjednoczyć	
w Chrystusie	(Ef	1,10).	Te	słowa,	obecne	od	wielu	wieków,	obijają	się	echem	wyraźne	
i wierne	w wypowiedzi	Piusa	XII,	który	przed	kilkoma	dniami	powiedział:	„W	bolesnym	
fermencie	ludzkości	chodzi	o odnowienie	i uporządkowanie	wszystkiego	w Chrystusie,	
o przywrócenie	harmonii	i wigoru	związanych	z jednością	tego	ciała,	którego	głową	jest	
Chrystus,	ciała,	które	triumfuje	w niebie,	jednak	na	ziemi	cierpi	i walczy.	Jedyną	owczar-
nią	Chrystusa	jest	Kościół	założony	na	Piotrze,	księciu	apostołów;	Chrystus,	który	oddał	
życie	za	swoje	owce,	aby	żyły	w Nim	i z Niego	w mistycznym	ciele,	ma	inne	owce,	które	
jeszcze	nie	należą	do	owczarni,	owce	zabłąkane,	nieznające	Pasterza,	członki	przyłączone	
do	ożywiającego	 ciała,	 ale	 oddzielone,	 uschnięte,	 pozbawione	duchowego	 soku,	 które	
należy	dopiero	przyprowadzić	do	boskiego	Pasterza,	aby	nastała	jedna	owczarnia	i jeden	
pasterz”.

3166
Misjonarze	 kładą	 podwaliny	 ukryte,	 ale	 solidne	 pod	 to	 boskie	 uporządkowanie.	

Mają	wierne	serce	i potrafią	zamienić	swoje	cierpienia	w radość.	Już	św.	Paweł	mówił:	Su-
perabundo gaudio in omni tribulatione nostra (2	Kor	7,4):	„opływam	w radość	w każdym	
ucisku”.	To	jest	niepowtarzalna	pieczęć	dzieła	Bożego:	zamiana	bólu	w radość.

	 33 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Orędzie radiowe z  okazji Światowego Dnia Misyjnego 
(18 października),	17 października	1942 r.
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W	1875	roku	trzech	Ojców	białych	z północnej	Afryki	wsiadło	na	wielbłądy	i skie-
rowało	się	ku	centrum	kontynentu.	Wspinając	się	na	piaszczyste	wydmy,	ci	trzej	pionie-
rzy	zaintonowali	Te Deum i zniknęli	za	wydmami,	na	pustyni.	Minęły	trzy	miesiące	bez	
żadnych	wiadomości.	Pewnego	dnia	ich	przełożony,	kardynał	Lavigerie,	będąc	w towa-
rzystwie	biskupa	hiszpańskiego,	otrzymał	list.	Po	przeczytaniu	go	zbladł	i podał	w ciszy	
biskupowi	z Hiszpanii.	List	oznajmiał,	iż	trzej	ojcowie	zostali	zamordowani.	Serce	kardy-
nała	ściskał	żal.	Duch	zwycięża	jednak	nad	ciałem...	Obydwaj	hierarchowie	udali	się	do	
kaplicy,	przed	Najświętszy	Sakrament	i odmówili	nie	Miserere,	ale	Te Deum.

3167
Ta	pierwsza	krew	była	świętym	zasiewem:	dzisiaj	pustynia	kwitnie	i wydała	najcen-

niejszy	owoc,	mianowicie	miejscową	hierarchię.	Sto	lat	temu	w Afryce	prawie	nie	było	
katolików,	dzisiaj,	łącznie	z białą	ludnością,	jest	ich	jedenaście	milionów.

W	tych	dniach	dotarło	do	Kongregacji	kilka	listów	z misji.	Pewien	biskup	z Afryki	
centralnej	 napisał:	 „Po	 pierwsze	 chciałbym	wyrazić	Kongregacji	moją	wdzięczność	 za	
przysłaną	pomoc.	Możemy	tylko	po	raz	kolejny	podziwiać	wspaniałą	organizację	nasze-
go	Świętego	Kościoła,	który	 jednoczy	kler	 i wiernych	z całego	świata	wokół	 jałmużny	
misyjnej.	Za	 sprawą	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary	mogliśmy	utrzymać	wszystkie	nasze	
dzieła.	Udało	nam	się	też	częściowo	zastąpić	misjonarzy	z pobliskiego	wikariatu,	którzy	
zostali	internowani.	Duch	katolickiej	solidarności	zażądał	od	nas	tej	ofiary	i ponieśliśmy	
ją	z radością”.

Inny	biskup	z Afryki	zachodniej	napisał:	„Misjonarze,	którzy	umierają	z powodu	
wieku	lub	cierpień,	wiedzą,	że	przekazują	palącą	się	pochodnię	młodszym	współbraciom,	
jak mówił poeta łaciński: quasi cursores fidei lampadas tradunt. Tym samym dzieło ewan-
gelizacji	nie	ustaje.	Czym	jest	50	lat	w historii	jednej	misji?	Dopiero	co	rozpoczętą	mło-
dością;	potem	przyjdzie	wiek	młodzieńczy,	a następnie	owocna	dojrzałość.	Misja	osiągnie	
dorosłość,	kiedy	dobrze	uformuje	kler	afrykański.	Wtedy	do	księży	afrykańskich	będzie	
należało	czynienie	tego,	co	czynimy	my,	czyli	przekazywanie	sobie	pochodni	wiary”.

3168
Ten	 czcigodny	 biskup	 poruszył	 niezwykle	 ważny	 aspekt	 dzieła	 misyjnego:	 musi	

ono	owocować	powstaniem	Kościoła	miejscowego.	Jest	 to	zapisane	w planach	Bożych	
i pragnie	tego	papież.	Okazało	się	 to	teraz	absolutnie	konieczne,	ponieważ	tam,	gdzie	
misjonarze	przyjezdni	zostali	internowani,	miejscowi	księża	mogli	ich	zastąpić	i uratować	
sytuację.

Wysłannik	apostolski	do	Indii	depeszuje:	„Godna	podziwu	gorliwość	misjonarzy,	
nawet	ograniczonych	liczebnie,	pozwala	wszędzie	utrzymać	pozycje”.	Biskup	z Chin	na-
pisał:	 „Pośród	 największych	 trosk	misjonarze	 trwają	 dzielnie	 z  uśmiechem	na	 ustach.	
Nie	są	zalęknionymi	strażnikami,	ale	czujnymi	pasterzami,	prowadzą	życie	oderwane	od	
ziemi	i zwrócone	ku	niebu,	zatroskani	jedynie	o ocalenie	powierzonych	im	dusz”.

Inny	biskup	z Chin	otwiera	przed	nami	swoje	serce:	„Jak	utrzymać	przy	życiu	nasze	
dzieła,	jeśli	nie	otrzymamy	koniecznej	pomocy?	Koszty	utrzymania	wzrastają	z każdym	
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dniem...	Pocieszamy	się	myślą,	że	zostaliśmy	posłani	przez	Tego,	który	zapewnia	pokarm	
i odzienie	ptaszkom	i liliom	na	polu,	a zatem	nie	opuści	swoich	apostołów	w obecnych	
kłopotach.	Uzbroimy	się	więc	w ufność,	ponieważ	nie	chcemy	zasłużyć	na	upomnienie:	
małej	wiary,	dlaczego	zwątpiliście?”

3169
Papież	 Pius	XII,	 który	 odczuwa	w  swoim	wielkim	 sercu	 ojca	 bóle,	 zmartwienia	

i nadzieje	całej	ludzkości,	i który	wykazuje	wielką	troskę	także	o pomoc	więźniom	wojen-
nym,	z których	wielu	rozproszonych	jest	na	terenach	misyjnych,	z radością	podyktował	
z okazji	obecnego	Dnia	Misyjnego	kilka	życzliwych	słów:	„Wielce	cenimy	–	mówi	papież	
–	i śledzimy	ze	szczególną	dbałością	zarówno	misjonarzy,	którzy	w zgiełku	tego	potwor-
nego	konfliktu	usiłują	szerzyć	królestwo	Chrystusa,	jak	i wiernych,	którzy	poprzez	zawsze	
zasługującą	na	uznanie	jałmużnę	i troskę,	pomagają	misjom.	Prosimy	Boga	dla	jednych	
i drugich	o wytrwałość	w dobru,	wzrost	 zasług,	pociechę	w postaci	pokoju	 i  radości,	
a także	chętnie	i z serca	im	błogosławimy”.

abp Celso Costantini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 17 października 1942 r.
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Tragiczne skutki wojny34

3170
Wojna	spadła	na	misje	niczym	huragan,	który	wdziera	się	do	ogrodu:	zerwane	liście	

i kwiaty	wirują	na	wietrze.	Mocniejsze	rośliny	łamią	się	i naginają,	ale	potem	podnoszą,	
a w spokojniejsze	dni	znów	się	zielenią	i kwitną.	Podobnie	misje,	te	masywne,	wiekowe	
drzewa	się	odrodzą.

Do	Kongregacji	docierają	głosy	wyrażające	ból,	błaganie	misjonarzy,	udrękę	z po-
wodu	bezczynności,	internowania	albo	głodu,	ale	nigdy	nie	dotarły	słowa	zniechęcenia.	
Są	to	wszystko	słowa	wiary,	nadziei	i miłości,	słowa	podziękowania	katolikom	na	całym	
świecie	za	 ich	wsparcie,	za	 ich	solidarność,	która	wszystko	przekracza	 i  jaśnieje	ponad	
okopami	nienawiści	i śmierci.

Lux in tenebris lucei – „Wśród	ciemności	świeci	światło	Boga	i ducha,	światło	nie	
dające	się	ugasić”.

Moi	 bracia,	 także	 w  tym	 roku	 nowe,	 niewinne	 ofiary	 dołączyły	 do	 misjonarzy	
i sióstr	poległych	w latach	ubiegłych	na	straży	Ewangelii.	Dwóch	czcigodnych	biskupów	
stoi	na	czele	tej	nowej	i okrutnej	martyrologii.

Bomba,	która	wybuchła	w pewnym	domu	sióstr,	zabiła	15	z nich.	Pozostałe	ocalałe	
lub	ranne	nie	opuściły	swojego	miejsca	pracy.	Z ust	przełożonej	generalnej	tych	sióstr,	
kiedy	zawiadamiała	Kongregację	o okrutnej	rzezi,	nie	płynęły	słowa	przygnębienia	czy	
złorzeczenia,	ale	wiary:	„To	wielki	ból	i wielka	strata.	Oby	Pan	raczył	przyjąć	tę	ofiarę	
i przyśpieszyć	nadejście	godziny	miłosierdzia	i pokoju”.

Chylimy	czoło,	poruszeni	i pełni	szacunku,	wobec	tych	kolejnych	ofiar	pokrytych	
czerwienią	własnej	krwi.

3171
Również	misjonarze	i siostry	wyrwani	z ich	chrześcijańskiego	świata	i rzuceni	dale-

ko	albo	internowani	w obozach	koncentracyjnych,	zasługują	na	nasze	uznanie	i podziw.

	 34 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (24 październi-
ka), 23 października	1943 r.
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„W	naszym	przypadku	 to	 nie	 jest	męczeństwo	 czerwone	 –	 pisze	 do	 nas	 pewien	
biskup	–	to	jest	męczeństwo	białe.	Jest	to	męczeństwo	bez	krwi,	ale	długie,	wyczerpu-
jące,	bardzo	bolesne,	któremu	towarzyszy	udręka	opuszczonych	chrześcijan	i trudności	
z oświeceniem	umysłów	i rozpaleniem	serc	otoczenia”.

Inny	biskup	pisze	z obozu	koncentracyjnego:	„Staramy	się	pożytecznie	spędzać	tutaj	
nasz	czas	na	modlitwie	i nauce.	Tylko	Bóg	wie,	co	przyniesie	nam	przyszłość.	My	nato-
miast	spróbujemy,	z pomocą	Jego	łaski,	być	gotowi	na	wszystko.	Wszystkie	przeciwności,	
których	doświadczyliśmy	w przeszłości,	zostały	przez	nas	przyjęte	i ochoczo	Jemu	ofiaro-
wane.	Przypominają	nam	się	istotne	słowa	naszego	patrona,	św.	Kolumbana	Młodszego:	
Christi sumus, non nostri – «Należymy	do	Chrystusa,	nie	do	nas	samych»”.

3172
Na	 szczęście	 misjonarze	 wszędzie	 zakładali	 seminaria.	 Miejscowi	 księża	 mogli	

w bardzo	wielu	miejscach	zastąpić	internowanych	misjonarzy	i utrzymać	pozycje.	Same	
seminaria	pozostają	prawie	wszędzie	otwarte	i kwitnące,	ale	za	cenę	niesłychanych	ofiar.

Ta	wojna	pokazuje,	jak	dalekowzroczne	były	dyrektywy	papieży	i Kongregacji,	któ-
rzy	niestrudzenie	przypominali	o potrzebie	formowania	kleru	miejscowego.

Tak	pisze	do	nas	pewien	biskup	annamicki:	„Wydaje	się,	że	obecne	nieszczęścia	przy-
czyniły	się	do	zwrócenia	się	wielu	pogan	ku	Chrystusowi:	dlatego	nasza	gorliwość	nabiera	
nowego	entuzjazmu.	Liczba	alumnów	w seminarium	nie	zmniejszyła	się,	ale	wręcz	wzro-
sła:	dlatego	proszę	Dzieło	św.	Piotra	Apostoła	o pomoc	w spłaceniu	długów,	które	ufając,	
musieliśmy	zaciągnąć.	Proszę	o przekazanie	wszystkim	naszym	dobroczyńcom	najszczersze	
wyrazy	wdzięczności.	W gruncie	rzeczy,	te	okrutne	czasy	przynoszą	nam	korzyści	ducho-
we,	gdyż	podnoszą	nasze	dusze	ku	Bogu	i skłaniają	nas	do	doskonalenia	się	w cnotach	
i w wiedzy.	Dlatego	chcemy	też	odpowiedzieć	naszym	dobroczyńcom,	którzy	o nas	nie	
zapominają,	chociaż	dotyka	ich	wojenny	zamęt.	Łączymy	się	też	z nimi	w bólach,	modląc	
się	nieustannie	za	żywych	i za	umarłych:	Panie,	zechciej	udzielić	tym	wszystkim,	którzy	
przez	wzgląd	na	twoją	miłość	nam	pomagają,	zdrowia,	pokoju	i szczęścia”.

3173
Obrazowi	sytuacji	odległych	misji,	bolesnemu,	ale	jaśniejącemu	chrześcijańską	siłą	

i nadzieją,	odpowiada	inny	krzepiący	obraz	sytuacji	misyjnej	całego	świata	katolickiego.	
Ofiary	Papieskich	Dzieł	Misyjnych,	a  zwłaszcza	 te	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary,	które	
obchodzi	XVII	Dzień	Misyjny,	wzrosły	w ciągu	ostatnich	trzech	lat,	i mogliśmy,	drodzy	
bracia,	dzięki	waszej	jałmużnie,	wysłać	pomoc	do	wszystkich	lub	prawie	wszystkich	misji,	
przezwyciężając	liczne	zrozumiałe	trudności.

Domy	instytutów	misyjnych,	w których	formuje	się	powołania	z myślą	o dniu	ju-
trzejszym,	są	prawie	wszędzie	pełne	studentów	lub	nowicjuszy.	Pisze	do	nas	przełożony	
młodego	 instytutu	misyjnego:	 „Podczas	 gdy	 nasi	misjonarze	 na	 dalekich	 polach	 apo-
stolatu	cierpią	z powodu	internowania	 lub	bezczynności,	 inni	młodzi	 ludzie	odbierają	
formację	w tym	seminarium.	W nich	wszystkich	płonie	święte	pragnienie	wyruszenia,	jak	
tylko	wróci	pokój,	na	odległe	ziemie,	by	szerzyć	królestwo	Chrystusa”.
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Przełożony	innego	towarzystwa	misyjnego	pisze:	„Pomimo	trudności	obecnego	cza-
su,	nasze	 seminarium	funkcjonuje	dość	dobrze.	Trosk	nie	brakuje,	ale	Deus providebit 
– «Pan	się	zatroszczy»”.

3174
To	wspaniałe	przebudzenie	misyjne	świata	katolickiego	jest	zasługą	szczególnie	gor-

liwości	biskupów,	kapłanów	zapisanych	do	Związku	Misyjnego	Duchowieństwa	i człon-
ków	Papieskiego	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary	 i św.	Piotra	Apostoła	dla	kleru	miejsco-
wego.	Wszystkim	przekazuję	 gorące	 podziękowania	 od	Kongregacji,	 która	 daje	wyraz	
poczuciu	wdzięczności	wszystkich	misjonarzy.

Papież	Pius	XII,	odnawiając	przywileje	duchowe	dla	zapisanych	do	Związku	Mi-
syjnego	Duchowieństwa,	powtórzył	raz	jeszcze,	jak	bliski	jego	sercu	jest	związek,	który	
szerzy	aż	po	najdalsze	kraje	potężną	siłę	organizacji	i gorliwości	misyjnej.

W	 ten	 sposób	 zjednoczeni	wokół	 głowy	Kościoła,	 papieża	Piusa	XII,	 pracujemy	
i modlimy	się,	aby	zrealizowało	się	jego	wielkoduszne	pragnienie:	„Chcielibyśmy,	żeby	
zdrowa	część,	która	jest	dobrym	zaczynem	zgody	w każdym	ludzie,	a zwłaszcza	ci,	któ-
rzy	 są	połączeni	 imieniem	Chrystusa	 i pokładają	nadzieję	w modlitwie,	nie	wahali	 się	
w stosownej	chwili	zaangażować	wszystkich	sił	płynących	z gorliwości	i dobrej	woli,	aby	
wydobyć	życie	z ruin	nienawiści	i zainicjować	nadejście	nowego	świata,	w którym	wszyst-
kie	narody	uleczone	 z  otwartych	 ran	przemocy,	 uznałyby	 się	 za	 siostry	 i  postępowały	
w zgodzie	drogą	dobra”.

abp Celso Costantini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 23 października 1943 r.



1943

Modlitwa i jałmużna35

3175
Świat	 katolicki,	 pokonując	 niepokoje	 tych	 trudnych	 czasów,	 w  minionym	 roku	

hojnie	wspierał	misjonarzy.	Mogliśmy	wysłać	 świętą	 jałmużnę	do	każdej	misji,	ponad	
wszystkimi	szańcami	wykopanymi	przez	wojnę.

Dlatego,	moi	drodzy	bracia,	składam	wam,	w imieniu	wszystkich	misjonarzy,	naj-
serdeczniejsze	podziękowania.

Biedni	misjonarze:	podejrzewani,	często	poniewierani,	internowani,	deportowani,	
znoszą	z niezłomną	odwagą	swoją	trudną	sytuację,	żywiąc	nadzieję	wbrew	nadziei,	z tym	
samym	duchem,	z którym	św.	Piotr	mówił:	„Opływam	w radość	w każdym	ucisku”.	Jest	
to	świadectwo	i Boże	podejście	do	dzieła	misyjnego:	znosić	radośnie	cierpienia	z miłości	
do	Boga	i braci.	Niczego	podobnego	nigdy	nie	spotkano	w religiach	pogańskich.

3176
Moi	drodzy	bracia,	oto	powraca	Dzień	Misyjny.	Uświęćmy	go	naszymi	modlitwami	

i naszą	jałmużną.
Pewien	misjonarz	pisze	z odległej	misji	w Mongolii:	„Kapłani	w tej	misji,	żeby	nie	

podupadły	 ich	dzieła,	sprzedali	wszystko	to,	co	mogli	sprzedać,	zachowując	tylko	nie-
zbędne	minimum.	Nie	mają	już	nic	do	sprzedania.	Teraz	są	zmuszeni	do	pracy	na	roli,	
tak	że	uprawiają	skrawki	ziemi,	aby	zapewnić	sobie	pożywienie”.

Pewien	biskup	z Afryki	pisze:	„Niech	Pan	pobłogosławi	wszystkie	wasze	starania,	
by	pomóc	misjonarzom,	a wy,	z łaski	swojej,	upraszajcie	niebieskie	błogosławieństwo	dla	
naszej	misji,	byśmy	nadal	mogli	spokojnie	pracować	w winnicy	Pana”.

Misjonarze	patrzą	z niezłomną	ufnością	na	powrót	do	pracy	po	wojnie,	nie	kryjąc	
jednak	 pojawienia	 się	 nowych	 trudności.	 Pewien	 prefekt	 apostolski	 tak	 do	 nas	 pisze:	
„Ostatnie	wydarzenia	pokazują,	że	prawdopodobnie	zacznie	się	ewolucja	pełna	poważ-

	 35 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Orędzie radiowe z  okazji Światowego Dnia Misyjnego 
(24 października), 23 października	1943 r.	Orędzie radiowe jest niekompletne; dołączony jest krótki 
komentarz.
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nych	zagrożeń.	Pomimo	 tych	 złowieszczych	 zapowiedzi,	ożywia	nas	wszystkich	wielka	
ufność	do	Boga	i pracujemy	nieprzerwanie,	z gorliwością	i wyrzeczeniem”.

3177
Obiecująca	wiosna	kleru	rodzimego	napawa	prawdziwą	otuchą	papieża,	Kongrega-

cję	Propaganda Fide	oraz	wikariuszy	apostolskich.	„Kiedy	wróci	pokój,	powołań	kapłań-
skich	przybędzie,	gdyż	uczniowie	rozumieją	i coraz	bardziej	cenią	kapłaństwo”	–	powie-
dział	jeden	z wikariuszy	apostolskich	w Chinach.

Pewien	seminarzysta	z Indochin	przysłał	nam	ładny	list:	„Fakt,	że	ciągle	przychodzi-
cie	nam	z pomocą,	nawet	w zawierusze	wojny	światowej,	napełnia	nasze	serca	ogromnym	
uznaniem,	którego	nie	umiemy	wyrazić.	Nasze	serce	ściska	się	z bólu	na	widok	cierpienia,	
którego	doświadczacie	w waszej	drogiej	ojczyźnie,	 i uważamy,	że	naszym	świętym	obo-
wiązkiem	jest	towarzyszenie	Wam	w czasie	niepokoju.	Poza	tym	jesteśmy	wam	wdzięczni	
za	to,	że	nas	miłujecie	i nam	pomagacie,	chociaż	nas	nie	znacie;	tak	że	wasza	lewa	ręka	
nie	wie,	co	czyni	prawa.	Nie	myślicie	o tym,	że	dobro,	które	nam	czynicie,	samemu	Je-
zusowi	 czynicie.	Otrzymujecie	 zatem,	drodzy	Dobroczyńcy,	podziękowania,	które	nasz	
biskup	do	was	kieruje	za	naszym	pośrednictwem,	oraz	nasze,	które	wyrażają	się	przede	
wszystkim	w modlitwach	oraz	w drobnych	wyrzeczeniach,	które	podejmujemy	w waszych	
intencjach,	ale	zwłaszcza	w odmawianiu	różańca	świętego	oraz	w przyjmowaniu	Komunii	
św.	w pierwsze	wtorki	miesiąca.	To	wtedy	prosimy	gorąco	dobrego	Jezusa,	aby	błogosławił	
naszym	drogim	dobroczyńcom,	ich	rodzinom	i naszej	ojczyźnie.	Oczekujecie	od	nas	jesz-
cze	innego	wyrazu	wdzięczności,	mianowicie	bycia	dobrymi	seminarzystami	i gorliwymi	
apostołami	Pana.	Obiecujemy	uczynić,	co	w naszej	mocy,	aby	takimi	się	stać”.

3178
Pismo	Święte	mówi:	Misericordia et veritas obvìaverunt sibi – „Łaskawość	i wierność	

spotkały	się	z sobą”.	Justitia et pax osculatele sunt – „Ucałowały	się	sprawiedliwość	i po-
kój”	(Ps	84).	Misjonarze,	jak	Mojżesz	na	górze,	podczas	walki,	wznoszą	ramiona	i oczy	
ku	Bogu,	aby	się	dokonało	to	gorąco	pożądane	i święte	spotkanie.

Złączmy	się	z nimi	poprzez	modlitwę	i pomoc	materialną,	zasługując	w ten	spo-
sób	na	błogosławieństwo,	które	papież	Pius	XII	obiecał	w swoim	orędziu	z 1	września:	
„Błogosławieni	są	ci,	którzy	rozumieją,	że	wielkie	dzieło	nowego	i prawdziwego	podziału	
narodów	nie	jest	możliwe	bez	podniesienia	wzroku	i utkwienia	go	w Bogu,	który	pod-
trzymuje	i porządkuje	wszystkie	wydarzenia	ludzkie,	jest	podstawowym	źródłem,	stró-
żem	i sędzią	sprawiedliwości	«każdego	prawa»”.	[tutaj kończy się orędzie radiowe]

Żywe słowo pilnego przesłania

3179
Po	 raz	 kolejny,	 jak	 to	 już	 jest	 w  zwyczaju	 przez	 wszystkich	wiernych	 przyjętym	

i cenionym,	Jego	Ekscelencja,	sekretarz	Kongregacji	Propaganda Fide skierował do całego 
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świata	orędzie	radiowe	z okazji	Światowego	Dnia	Misyjnego	przypadającego	w niedzielę,	
24	października.	Po	raz	kolejny	nawet	do	najdalszych	wiosek,	do	najdalszych	krańców	
ziemi	dotarło	słowo	zachęty,	które	jest	wiernym	echem	zachęty	Chrystusa	i Jego	Wika-
riusza	do	podziwiania	rejonów	złocących	się	od	bujnych,	duchowych	łanów	oraz	do	mo-
dlitwy	i do	działania,	aby	mistyczna	winnica	miała	licznych	robotników	i cenną	pomoc	
w pracy	apostolskiej.

Pragnę	przypomnieć	niektóre	fragmenty	charakteryzujące	orędzie	radiowe	na	tego-
roczny	Dzień	Misyjny.

„Moi	drodzy	bracia	–	powiedział	 abp	Costantini	–	oto	powraca	Dzień	Misyjny:	
uświęćmy	go	naszymi	modlitwami	i naszą	jałmużną”.	Prośba	dotyczy	dwojakiej	pomocy,	
duchowej	 i materialnej,	 i nie	 tylko	 jednodniowej,	ale	codziennej,	gdyż	Jezus	w swojej	
Ewangelii	nie	wyznacza	nam	jednego	dnia	na	modlitwę	do	„Pana	żniwa”	i drugiego	na	
„coś	innego,	chociażby	kubek	zimnej	wody”	podany	jako	ofiara	apostoła,	aby	otrzymać	
zapłatę	apostoła.	Jako	że	Boże	polecenie	dotyczące	nieustannej	modlitwy	i tego,	by	świa-
tło	nasze	świeciło	przed	ludźmi,	aby	widzieli	nasze	dobre	czyny,	dotyczy	zarówno	modli-
twy, jak i pomocy misjom.

3180
Głos,	który	woła	o tę	pomoc	na	szerzenie	królestwa	Chrystusa,	nie	pozostał	bez	od-

powiedzi	w przeszłości	i dlatego	w orędziu	radiowym	pada	słuszne	stwierdzenie,	że	„świat	
katolicki,	pokonując	niedostatki	i obawy	tych	trudnych	czasów,	w minionym	roku	szczo-
drze	wsparł	misjonarzy”.	Mogą	się	tym	radować	ci,	którzy	świętą	sprawę	misji	wspierali	
i wspierają,	także	poprzez	hojne	ofiary,	powoduje	nimi	ta	sama	gorliwość	i miłość,	która	
popycha	misjonarzy	do	poszukiwania	i ratowania	dusz.

To	ci	misjonarze	wyrażają	swoją	ogromną	wdzięczność	wszystkim,	którzy	nie	ode-
pchnęli	 ich	 pustej	 dłoni	 wyciągniętej	 w  geście	 proszącym	 o  wsparcie	 dla	 najbardziej	
potrzebujących	 i  najbardziej	 cierpiących	 naszych	 braci,	 aby	 ci	 ostatni	mogli	 zobaczyć	
i odnaleźć	Boga	w miłości,	która	łączy	świętą	więzią	wszystkie	dzieci	Ojca	Niebieskiego.

„Dlatego,	 moi	 drodzy	 bracia	 –	 mówi	 jeszcze	 sekretarz	 Kongregacji	 Propaganda 
Fide	–	składam	wam,	w imieniu	wszystkich	misjonarzy,	najserdeczniejsze	podziękowa-
nia.	Biedni	misjonarze:	podejrzewani,	często	poniewierani,	 internowani,	deportowani,	
znoszą	 z  niezłomną	 odwagą	 swoją	 trudną	 sytuację,	 żywiąc	 nadzieję	wbrew	 nadziei...”	
Dziękują	nam	oni	z prostotą	właściwą	wielkim	duszom,	z tą	prostą,	z którą	dokonują	
najwspanialszych,	heroicznych	czynów,	jakby	stanowiły	integralną	część	ich	codziennych	
obowiązków	i uczą	nas,	że	miłość	chrześcijańska	nie	powinna	ostygnąć,	ale	wzmóc	się,	
zwłaszcza	kiedy	czasy	stają	się	cięższe,	a próby	liczniejsze	i poważniejsze.

Dlatego	właśnie	pomimo	wszystkich	niedostatków	i najboleśniejszych	prób	misjo-
narze,	którzy	nie	są	przygnębieni	niczym	zwyciężeni,	ale	promienieją	niczym	zwycięzcy,	
podani	są	nam	w orędziu	radiowym	za	wzór	osób	zdolnych	wzbudzać	i karmić	w naszych	
duszach,	 nawet	 przytłoczonych	 ciężarem	 niedostatków,	 najwspanialsze	 nadzieje,	 gdyż	
oparte	na	słowie	Bożym.
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Połączmy	się	z nimi	poprzez	modlitwę,	poprzez	ofiarną	pomoc...	Napisane	zostało	
bowiem,	jest	to	słowo	i obietnica	Boga,	że	każdy,	kto	uczyni	coś	dla	uczniów	Chrystusa,	
uczyni	to	dla	Niego	samego	i otrzyma	swoją	zapłatę.

abp L. Acquistapace  
Agenzia Fides

Rzym, dnia 23 października 1943 r.



1944

Dzień wiary i miłości36

3181
Pierwsze	słowa,	które	muszę	skierować	do	przyjaciół	misji,	są	wyrazem	serdecznej	

wdzięczności.	Dziękuję	wam,	drodzy	bracia,	w imieniu	Świętej	Kongregacji	Propaganda 
Fide,	oraz	w imieniu	naszych	godnych	podziwu	misjonarzy	za	waszą	szczodrą	jałmużnę.	
W ubiegłym	roku,	pomimo	tragedii	 i niedostatków	spowodowanych	wojną,	wszystkie	
narody	zwiększyły	swoje	ofiary.	Było	to	dla	nas	wielką	radością,	że	mogliśmy	zapewnić	
misjom	zwykłą	pomoc	oraz	 znaczne	wsparcie	nadzwyczajne	na	najpilniejsze	potrzeby.	
Pisze	do	nas	pełnomocnik	pewnego	instytutu	misyjnego:	„Nasi	utrudzeni	współbracia	
otrzymali	dofinansowanie	na	krzewienie	wiary.	W obawie,	że	obdarowani	nie	mogą	sami	
odpowiedzieć,	dziękuję	w ich	imieniu,	a jestem	pewien,	że	ta	jałmużna	zwiększy	jeszcze	
u naszych	misjonarzy	odwagę	potrzebną	do	dalszego	znoszenia	cierpień	i do	stawiania	
czoła	trudnościom	aż	do	końca”.

Jeden	z delegatów	apostolskich	tak	do	nas	pisze:	„Dofinansowanie	natychmiast	roz-
dzielone	przez	 tę	delegację	było	nader	cenne	 i niezbędne,	by	pomóc	misjonarzom,	by	
zachęcić	ich	do	kontynuowania	pracy,	było	też	wyrazem	troski	świata	katolickiego,	jesz-
cze	wartościowszym	w obecnych	okolicznościach”.	Wszyscy	ordynariusze	powielokroć	
prosili	o wyrażenie	ich	głębokiej	wdzięczności.

3182
Pewien	biskup	napisał	do	Papieskiego	Dzieła	Świętego	Piotra	Apostoła	dla	kleru	

miejscowego:	„Nie	wiem,	jak	wyrazić	całą	moją	wdzięczność	za	pomoc,	którą	otrzyma-
liśmy,	a która	pozwala	nam	także	w tym	roku	pokryć	duże	koszty	utrzymania.	Proszę	
Bożą	Opatrzność,	 żeby	obdarzyła	obfitym	błogosławieństwem	Dzieło	Świętego	Piotra	
i wspierające	je	osoby.	A wy,	drodzy	bracia,	czy	chcecie	wiedzieć,	co	robią	misjonarze?	
Ci	strażnicy	oddani	Chrystusowi	pozostali	w większości	na	swoich	miejscach.	Niektórzy	
zostali	internowani	i przewiezieni	gdzie	indziej,	ale	u wszystkich	duch	potrafi	sprostać	tej	

	 36 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (22 październi-
ka), 21 października	1944 r.
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nadzwyczajnej	próbie.	Ci,	którzy	pozostali	na	swoich	miejscach,	pracują,	intensyfikując	
swoją	działalność.	Ci,	którzy	zostali	zatrzymani,	modlą	się	i zgłębiają	wiedzę.	Wszyscy	
niecierpliwie	oczekują	powrotu	do	zwykłej	posługi,	spoglądają	w stronę	Rzymu,	gdzie	
widzą	białą	postać	papieża,	niczym	anioła,	unoszącą	się	jasno	wśród	mroków	wojny”.

Delegat	 apostolski	 pisze,	 że	 Stolica	Apostolska	w  czasie	 powszechnej	wojny	daje	
godny	podziwu	przykład	spokoju	 i pracy.	Pewien	 internowany	biskup	napisał:	„Z	na-
szego	dalekiego	wygnania	przesyłamy	pozdrowienia	naszym	dobroczyńcom	i ufamy,	że	
Opatrzność	będzie	wspierać	nas	wszystkich	liczących	nieustannie	na	lepszą	przyszłość”.

3183
Również	w tym	roku	wojna	zabrała	dwóch	biskupów	i liczną	grupę	misjonarzy	oraz	

sióstr.	Chylimy	czoła	z szacunkiem	i wzruszeniem	wobec	tych	niewinnych	ofiar.
W	związku	z Dniem	Misyjnym,	który	jest	dniem	wiary	i miłości,	nie	będę	tracił	

słów	na	zachęcanie	was	do	składania	ofiar.	Sam	papież	staje	się	żebrakiem	dla	dalekich	
braci.	Jałmużna	misyjna	wznosi	się	ponad	szańce	nienawiści.	Stanowi	ona	ciągle	jeden	
z niewielu	więzów	miłości	międzyludzkiej.

W	 imię	Boga,	który	 jest	miłością,	 i Chrystusa,	który	uczył	przezwyciężać	 i gasić	
w miłości	niszczycielskie	płomienie	nienawiści	i zemsty,	nie	przestawajmy	działać	pośród	
ogromu	zła	na	rzecz	krucjaty	miłości.

abp Celso Costantini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 21 października 1944 r.



1944

Sursum corda!37

3184
Już	pięć	lat	Dzień	Misyjny	obchodzony	jest	wśród	wojennych	spustoszeń.	Jednak	

w tym	roku	straszliwy	huragan	zniszczenia	wydaje	się	wreszcie	rozpraszać	i na	horyzoncie	
się	przejaśnia.	Nasz	duch	się	podnosi	i myślimy	już	o dziełach	odbudowy	i pokoju.

Oddaleni	misjonarze,	odważni	apostołowie	miłości	pośród	mgły	nienawiści,	gotowi	
są	powrócić	w pełni	do	wznoszenia	budowy	moralnej	i materialnej,	przyczyniając	się	tym	
samym	do	umacniania	porozumienia	i solidarności	między	narodami.	Wszyscy	dobrze	
rozumiemy,	że	wielkie	dzieło	odbudowy	jest	przede	wszystkim	sprawą	duchową:	odro-
dzenie	życia	musi	rozpocząć	się	od	duszy.

Przesyłamy	więc	pozdrowienia	dla	tych	nieustraszonych	ewangelicznych	posłańców,	
których	wojna	unieruchomiła	 lub	przerzuciła	z  jednego	miejsca	w drugie,	oraz	którzy	
powrócili	już	bądź	szykują	się	do	rychłego	powrotu	na	miejsce	ich	pokojowej	pracy.

3185
Nie	zabrakło	jednak	ofiar	pośród	tego	wojska	maszerującego	na	przedzie,	i my	chy-

limy	z szacunkiem	czoło	przed	tymi	cichymi	bohaterami,	którzy	oddali	życie	za	wierność	
swojemu	misyjnemu	zadaniu.	Ponad	60	misjonarzy,	wśród	nich	jeden	biskup,	poległo	
w odległych	okopach	wiary.

W	tych	dniach	przyszedł	do	Kongregacji	list	pewnej	siostry,	która	opisuje	odyseję	
i śmierć	tych	dzielnych	misjonarzy.	Przeczytam	wam	kilka	fragmentów,	w których	jaśnie-
je	znaczenie	chrześcijaństwa	i godna	podziwu	siła	tych	ewangelicznych	pionierów:

„Przemieszczając	się	z jednej	wyspy	na	drugą	z powodu	bombardowań,	musieliśmy	
długo	maszerować,	niosąc	ze	sobą	tę	odrobinę,	którą	mogliśmy	zabrać,	żeby	nie	umrzeć	
z głodu.

Podejmowaliśmy	 chętnie	 tę	 ofiarę,	myśląc	 o  naszych	 drogich	 chrześcijanach.	Na	
jednej	z wysp	mieliśmy	pięciodniowy	postój.	Ze	względu	na	zagrożenie	płynące	z nieba	

	 37 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Orędzie radiowe z  okazji Światowego Dnia Misyjnego 
(22 października), 21 października	1944 r.
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mogliśmy	gotować	 tylko	przez	 krótkie	 chwile;	 pozostałą	 część	dnia	 zmuszeni	 byliśmy	
spędzać	w ukryciu.	Był	to	czas	sprzyjający	modlitwie	i przygotowaniu	się	na	śmierć.

Dominowała	w nas	myśl,	 że	chętnie	ofiarujemy	życie	za	ocalenie	dusz.	Któregoś	
dnia	zostaliśmy	załadowani	na	statek	i odpłynęliśmy,	nie	wiedząc	dokąd.	Na	pokładzie	
znajdowało	 się	wielu	 żołnierzy	 i  karabinów	maszynowych.	O  świcie	nadleciał	 oddział	
lotników,	który	zaatakował	statek.	Spadł	na	nas	deszcz	pocisków.	Dwa	razy	lotnicy	prze-
lecieli	nam	nad	głowami.	Ale	potem	nas	zauważyli,	przelecieli	jeszcze	raz	nad	statkiem	
i więcej	nie	strzelali.

Stanąwszy	na	pokładzie	statku,	zobaczyliśmy	scenę	napawającą	zgrozą	 i przeraże-
niem.	Z naszych	47	sióstr	tylko	cztery	nie	doznały	obrażeń.	Dwadzieścia	cztery	zmarły	
od	razu.	Kapłani	udzieli	umierającym	rozgrzeszenia	i namaszczenia	olejem	świętym.	Po	
pierwszym	ataku	biskup	udzielił	nam	rozgrzeszenia	generalnego.	Kula	przeszyła	mu	ra-
mię:	od	tej	rany	później	zmarł.	Z siostrami,	które	nie	przeszły	jeszcze	do	innego	życia	
odnowiliśmy	śluby	i modliliśmy	się.

Kiedy	przybiliśmy	do	brzegu	wyspy,	przenieśliśmy	na	ląd	rannych,	a potem	ciała	
zmarłych.	 Zostaliśmy	 umieszczeni	 pod	 dachem,	 na	 otwartym	 powietrzu.	Nie	 słychać	
było	ani	słowa	skargi.	Codziennie	mogliśmy	wysłuchać	Mszy	świętej	i przyjąć	komunię.

Bogu	niech	będą	dzięki	za	to,	co	zechciał	nam	zesłać”.

3186
Dobra	 zakonnica	nie	 żali	 się	 i nie	 złorzeczy,	dziękuje	Bogu	 za	 los,	 który	 spotkał	

ją,	jej	towarzyszki	i misjonarzy.	Z prostotą	powtarza	słowa,	które	prawie	dwa	tysiące	lat	
temu	wypowiedział	największy	z misjonarzy,	św.	Paweł:	Superabundo gaudio in omni tri-
bulatione nostra (2	Kor	7,4)	–	„Opływam	w radość	w każdym	ucisku”.

Drodzy	bracia,	misjonarze	tam	są,	patrzą	na	liczne	zniszczenia	spowodowane	przez	
wojnę	w ich	misjach:	gotowi	są	wrócić	do	pracy.	Ale	potrzebują	pomocy.	Cierpieli	głód,	
a wielu	nadal	nie	ma	chleba	dla	siebie	i dla	najuboższych	chrześcijan.	Wesprzyjmy	ich	
naszą	ochoczą	i hojną	jałmużną.	Ten	Dzień	Misyjny	podnosi	nas	ze	straszliwego	widoku	
wojny	i przenosi	do	królestwa	człowieczeństwa,	świętości	i heroizmu.

3187
Wspomóżmy	misjonarzy	naszymi	modlitwami	i ofiarami.	Ciąży	na	nas	jeszcze	kosz-

mar	okrucieństw	i wspomnienie	wojny,	otacza	nas	wiele	ofiar.	Nie	ma	chyba	nikogo,	kto	
nie	opłakiwałby	jakiejś	bliskiej	osoby.	Dajmy	misjonarzom	nasz	datek	z miłości	do	Boga	
i do	dalekich	braci,	aby	uczcić	pamięć	naszych	zmarłych,	aby	wstawiać	się	za	ich	duszami,	
pomyślmy	o bliskiej	przyszłości	szczęśliwej	ze	względu	na	dzieła	pokoju.

Patrzymy	w przyszłość	z wiarą,	która	płynie	ze	słów	Chrystusa:	Confidile; ego vici 
mundum (J	16,33)	–	„Miejcie	odwagę:	Jam	zwyciężył	świat”.	Pracujmy	wszyscy	solidnie	
i z wielkim	sercem,	aby	na	wojennych	zgliszczach,	blisko	 i daleko,	wyrósł	nowy	świat	
bardziej	ludzki	i bardziej	chrześcijański.

Ojciec	święty	Pius	XII,	podczas	audiencji	udzielonej	Papieskim	Dziełom	Misyjnym	
dnia	25	czerwca,	skierował	do	nas	ważne	słowa:	„Bądźmy	pełni	nadziei,	że	obecny	wiek,	
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chociaż	urodził	się	pyszny	i zarozumiały,	gromadził	kolejne	rozczarowania	i ruiny,	przy-
niesie	jednak	na	polu	misji	katolickich	obfite	żniwo,	po	trwających	wieki	trudach	siania	
wśród	łez	(por.	Ps	125,5)”.

abp Celso Costantini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 21 października 1944 r.



1945

Świat musi stać się królestwem życia38

3188
Pierwsza	 wielka	 część	 wojny	 dobiegła	 końca.	 Jednak	 ustanie	 działań	 wojennych	

oznacza	dla	dzieł	misyjnych	początek	nowej	działalności.	Po	przejściu	huraganu	sił	nisz-
czycielskich,	przychodzi	czas	na	organizację	sił	odbudowujących,	po	szerzeniu	nienawi-
ści,	przychodzi	czas	na	szerzenie	miłości.

Długa	wojna	unieruchomiła	wielu	misjonarzy	lub	przerzuciła	ich	z jednego	miejsca	
w drugie,	siejąc	śmierć	i ruinę	na	polach	ich	owocnej	pracy.	Jednak	ducha	nigdy	nie	zła-
mała.	Przychodzą	na	myśl	słowa	Chrystusa	ociekającego	krwawym	potem	w Getsemani:	
ciało	jest	słabe,	ale	duch	ochoczy.	„Mogę	was	zapewnić	–	pisze	pewien	biskup	–	że	moi	
misjonarze	są	gotowi	do	rozpoczęcia	pracy	od	nowa,	ciągle	z tą	samą	odwagą”.

Gdy	dokonamy	bilansu	jałmużny	misyjnej,	która	kwitnie	pośród	narodów	katolic-
kich,	trzeba	powiedzieć,	że	podczas	wojennej	zawieruchy	miała	ona	hojniejsze	zrywy	niż	
w latach	pokoju.

3189
Dlatego	 kierujemy	wzruszone	 pozdrowienia	 do	walecznych	 heroldów	Ewangelii,	

którzy	teraz	wychodzą	z okopów	wiary,	żeby	powrócić	z nowym	zapałem	do	czynienia	
dobra,	i chylimy	z szacunkiem	czoło	wobec	setek	niewinnych	ofiar,	wśród	których	są	też	
biskupi.

Jednocześnie	czuję	potrzebę	przesłania	w imieniu	Świętej	Kongregacji	Propaganda 
Fide	gorących	podziękowań	wszystkim	naszym	dobroczyńcom	ze	świata	katolickiego.

A	teraz	do	dzieła.	Trzeba,	drodzy	bracia,	żebyśmy	podwoili	jałmużnę,	aby	wyjść	na-
przeciw	ogromnym	zniszczeniom	naszych	dzieł	misyjnych.	Dzieło	Rozkrzewiania	Wiary	
ufnie	wyciąga	do	was	dłoń.

	 38 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (21 październi-
ka), 5	września	1945 r.	„L’Osservatore	Romano”, 5.09.1945	r.
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Liczne	kościoły	i siedziby	biskupów,	liczne	seminaria	i szkoły,	liczne	domy	parafial-
ne	i klasztory	sióstr,	szpitale	i ambulatoria	są	teraz	kupą	gruzu.	Nieważne!	Idea	chrześci-
jańska	nie	umarła,	wręcz	przeciwnie,	jeszcze	mocniej	jaśnieje.

3190
Wielu	misjonarzy	 straciło	wszystko,	 poza	nadzieją	pokładaną	w Bogu	 i  ufnością	

w pomoc	katolicką.	Cierpieli	głód,	spożywszy	ostatnie	miejscowe	zapasy.	Pewien	biskup	
zmuszony	 został	 do	 sprzedaży	 pięciu	 katedralnych	 dzwonów,	 aby	 zapewnić	 odrobinę	
chleba	misjonarzom	i seminarzystom.	Inny	biskup	i jego	misjonarz	zostali	wyrwani	ze	
swoich	siedzib	i zmuszeni	do	pracy	jako	zamiatacze	ulic	w pogańskim	mieście.

My,	rozdzielając	pomoc,	będziemy	zmuszeni	uwzględnić	wpierw	ogromne	potrze-
by,	zmniejszając	pomoc	udzielaną	misjom	mniej	dotkniętym.	Ale	także	i one	muszą	ja-
koś	żyć;	zwłaszcza	seminaria	kształcące	miejscowy	kler	nie	mogą	przerwać	swojej	świętej	
działalności.

Pewien	biskup	napisał:	„Ze	względu	na	brak	środków	i niewiarygodny	wzrost	kosz-
tów	utrzymania,	małe	seminarium	musiało	zostać	zamknięte	i obawiamy	się,	że	ten	sam	
los	podzieli	seminarium	regionalne”.

3191
Najlepszy	przykład	dobroczynności	daje	nam	papież,	który	udzielił	pomocy	więź-

niom,	uchodźcom	i misjonarzom	w najdalszych	zakątkach	świata.	Piękny	przykład	daje	
też	wielu	 pogan.	W pewnym	mieście	w  połowie	 zniszczonym	przez	 bombardowania,	
karmelitański	 klasztor	 został	 pozbawiony	wszelkich	 środków	do	 życia.	Kilka	 poganek	
umówiło	się	i zobowiązało	wobec	biskupa	do	utrzymywania	biednych	karmelitanek	do	
końca wojny.

Poganami	kieruje	poczucie	człowieczeństwa	i sympatii	względem	misjonarzy,	któ-
rzy	wyrzekli	się	rodziny	i ojczyzny,	aby	czynić	dobro	w dalekich	krajach.	My	do	motywu	
człowieczeństwa	winniśmy	dodać	znaczenie	chrześcijańskie,	świadomość	uczestniczenia	
w wielkim	dziele	Kościoła,	 który	 rozbija	 swoje	 namioty	 coraz	 dalej,	 niosąc	 poganom	
łaskę	odkupienia.

3192
Dla	nas	jałmużna	misyjna	jest	radością	i świętym	obowiązkiem.	
Ojciec	 święty	 Pius	 XII	 w  orędziu	 radiowym	wygłoszonym	 12	maja	 powiedział:	

„Uklęknij	w duchu	przed	grobami,	przed	wstrząsającymi	fosami	czerwonymi	od	krwi,	
w których	spoczywają	niezliczone	zwłoki	ofiar	poległych	w walkach	lub	w nieludzkich	
masakrach,	z głodu	lub	z nędzy.	Polecamy	ich	wszystkich	w naszych	modlitwach,	a szcze-
gólnie	podczas	sprawowania	Przenajświętszej	Ofiary,	miłosiernej	miłości	Jezusa	Chrystu-
sa,	ich	Zbawiciela	i Sędziego…”
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Przyłączamy	się	do	uczuć	wspólnego	ojca.	Możemy	wstawiać	się	za	duszami	zmar-
łych	poprzez	modlitwę,	 ale	 także	poprzez	 jałmużnę	misyjną.	Wczoraj	 świat	był	króle-
stwem	śmierci;	dzisiaj	musi	stać	się	królestwem	życia.

abp Celso Costantini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 5 września 1945 r.



1946

Odbudowa39

3193
Drodzy	bracia,	hasłem	przewodnim	tego	przesłania	misyjnego	jest	słowo	wzniosłe,	

słowo	życiodajne:	odbudowa.
Misjonarze	wszędzie	 pracują	 nad	 usuwaniem	 ruin	materialnych	 i moralnych,	 są	

mocni	duchem:	nie	patrzą	w przeszłość	mroczną	 i bolesną,	ale	w przyszłość	 jaśniejącą	
nadzieją	niezawodną	i krzepiącą,	płynącą	z wiary.

Posłuchajcie,	co	pisze	biskup	z Mandżurii:	„Po	licznych	cierpieniach,	przez	które	
przeszliśmy,	pracujemy	pełni	nadziei.	Chcemy	być	gotowi	do	stawienia	czoła	obecnym	
potrzebom,	które	wydają	się	bardzo	sprzyjać	krzewieniu	wiary...	Wszystkie	te	ludy	znaj-
dują	się	bez	wątpienia	na	zakręcie	historii	i chrześcijaństwo	może	wywrzeć	tu	swój	wpływ,	
tak	jak	niegdyś	uczyniło	to	z ludami	Europy...	Oznacza	to,	że	nie	liczymy	tylko	na	nasze	
własne	siły,	ale	dużo	bardziej	na	Bożą	pomoc	oraz	wsparcie	personalne	i pieniężne,	które	
otrzymamy z Europy”.

Inny	biskup	z Chin	pisze:	„Nie	ustajemy	w wypełnianiu	naszego	obowiązku	i reali-
zacji	pilnej	pracy	organizacyjnej	i formacyjnej	dotyczącej	chrześcijaństwa	i chrześcijan,	
zawsze	pokładając	nadzieję	w niezawodnej	pomocy	Pana,	a także	w rychłym	otrzymaniu	
wsparcia	i jałmużny”.

3194
Teraz	posłuchajcie	głosu	przełożonej	instytutu	żeńskiego,	który	znajduje	się	w Japo-

nii:	„Siostry	z Tokio	opowiadają	mi	o swoich	cierpieniach,	ale	także	o swojej	niezwycię-
żonej	odwadze	rozpoczęcia	od	nowa	dzieła	ewangelizacji.	Nasze	szkoły,	w każdej	uczyło	
się	przeszło	1 000	uczniów,	zostały	zupełnie	spalone.	Siostry	gromadzą	teraz	uczennice	
w przygodnych	lokalach,	ale	zaczynają	już	dzieło	katechizacji	i odbudowy	szkół”.

Biskup	z Indochin	pisze:	„Nasz	U.	P.	został	skrępowany,	zakuty	w kajdany,	pozo-
stawiony	na	słońcu	bez	kapelusza	od	południa	do	godziny	piątej	po	południu.	Przeżył	

	 39 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (20 październi-
ka), 19 października	1946 r.
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trzy	dni	na	jednym	tylko	posiłku.	Zmuszony	był	sprzątać	śmieci	i dźwigać	wodę.	Został	
osądzony,	wezwany	do	wyparcia	się	wiary	pod	groźbą	śmierci.	Ale	on	wytrwał,	i był	pe-
łen	radości,	gdyż	myślał	o męczeństwie.	Ten	misjonarz,	który	cierpiał	najbardziej,	miał	
najwyższe	morale...”

3195
Ach!	Moi	drodzy	bracia,	trzeba	wspomóc	tych	dzielnych	żołnierzy	Chrystusa,	tych	

niestrudzonych	 odbudowujących,	 tych	 siewców	 dobroci,	 tych	 krzewicieli	 cywilizacji	
chrześcijańskiej,	 tych	głosicieli	braterstwa	 ludzkiego	wobec	okrucieństw	wojny.	Trzeba	
wspomóc	ich	modlitwami	i jałmużną.

Papieskie	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary	i Świętego	Piotra	Apostoła	dla	kleru	miejsco-
wego	za	nich	wyciągają	do	was	swoją	dłoń.

Przykład	i zachętę	daje	nam	papież,	który	wysłał	do	biskupów	japońskich	wspaniałe	
przesłanie	i hojną	pomoc.	Mówi	on:	„...Wasz	zapał,	czcigodni	bracia,	i wasza	wiara	nie	
chwieją	się	wobec	tylu	zgliszczy.	Można	powiedzieć,	że	wprost	przeciwnie,	wasza	gorli-
wość	nabrała	nowego	rozpędu.	Już	gromadzicie	waszych	chrześcijan,	którzy	się	rozpro-
szyli,	już	zabieracie	się	za	odbudowę	wypalonych	murów,	za	otwieranie	na	nowo	sank-
tuariów,	naprawę	szkód	materialnych	i moralnych	wyrządzonych	katolickim	placówkom	
i dziełom.	Wiemy,	że	wysiłek,	którego	wymaga	ta	ciężka	sytuacja	jest	ogromny,	i chcemy	
was	wesprzeć,	rozporządzając,	aby	trafiała	do	was,	w miarę	możliwości,	jałmużna	papie-
ska na to trudne zadanie odbudowy”.

3196
Drodzy	Bracia,	wielka	godzina	misyjna	wybiła	na	świecie.
Misje,	które	są	dziełem	Boga,	umieją	pokonać	wszystkie	przeszkody	i przesuwają	

coraz	dalej	swoje	namioty.	Cały	świat	katolicki	oklaskiwał	wspaniały	gest	ojca	świętego,	
który	 włączył	 do	 kolegium	 kardynalskiego	 prawdziwych	misjonarzy.	Ostatnio	 została	
ustanowiona	hierarchia	episkopalna	w Chinach:	kolejny	przejaw	postępu.

Naśladujmy	 ojca	 świętego	Piusa	XII,	 przekazując	 dzielnym	heroldom	Chrystusa	
datek	jako	wyraz	naszej	solidarności	ludzkiej	i chrześcijańskiej.

Nawet	 drobne	 ofiary,	 zebrane	 w  różnych	 częściach	 świata	 katolickiego,	 utworzą	
wspólnie	dużą	opatrznościową	kwotę.	Potrzeba	wiele	milionów,	zbierzemy	je	i niezwłocz-
nie	przekażemy,	oczekującym	misjonarzom.

Odbudowa, oto	święte	hasło	przewodnie,	myśl-siła,	która	porusza	wojsko	misyjne	
i winna	poruszać	także	nas,	na	tyłach,	abyśmy	dostarczali	środków	do	wysłania	na	front.

abp Celso Costantini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 19 października 1946 r.



1947

In verbo tuo laxabo rete (Łk 5,5)40

3197
Od	16	do	21	czerwca	odbyły	 się	w Rzymie	 zgromadzenia	generalne	dyrektorów	

krajowych	Dzieł	Misyjnych,	które	od	ośmiu	lat	nie	były	zwoływane	z powodu	wojny.
Przybyli	reprezentanci	z 30	krajów:	od	Indii	po	Stany	Zjednoczone	i Amerykę	Ła-

cińską,	od	Kanady	po	Maltę.	Wielką	radością	była	dla	wszystkich	możliwość	spotkania	
się,	ożywiania	zapału	do	pracy,	stwierdzenia,	że	pomimo	trudności	spowodowanych	woj-
ną,	jałmużna	misyjna	stale	rośnie.

Podczas	zgromadzenia	usłyszeć	można	było	najróżniejsze	języki,	ale	wszystkich	ze-
branych	łączyło	jedno	serce	i jeden	ogień	miłości.

Byliśmy	szczęśliwi	i dumni,	mogąc	rozdzielić	między	misje	wasze	hojne	ofiary.	Dla-
tego	 kierujemy	 do	 czcigodnego	 episkopatu,	 do	 kleru	 i  do	wszystkich	wiernych	 nasze	
serdeczne	 podziękowania.	 Niestety	 zmuszeni	 byliśmy	 też	 skonstatować,	 że	 ofiary	 nie	
pozwalają	na	zaspokojenie	wszystkich	potrzeb	zwykłych	i nadzwyczajnych,	powstałych	
w związku	z ostatnimi	zniszczeniami.	Właśnie	w tych	dniach,	internuncjusz	z Chin	prze-
słał	nam	depeszę,	że	aby	naprawić	zniszczenia	wojenne,	potrzeba	 jeszcze	22	milionów	
dolarów.	Dodajcie	zniszczone	misje	w Japonii,	w Birmie,	w Indochinach,	w Indonezji,	
na	Filipinach:	skąd	wziąć	potrzebne	środki?

3198
Dlatego	apelujemy	do	waszej	wspaniałej	hojności.	Dyrektor	z kraju,	którego	rząd	

jest	wrogi	Kościołowi,	powiedział	do	mnie:	„My,	pomimo	wszystko	zwiększyliśmy	ofiary.	
Tutaj	potrzebę	składania	jałmużny	misyjnej	rozumieją	wszyscy,	bez	względu	na	poglądy.	
Nawet	ci,	których	wiara	jest	letnia,	wiedzą,	że	wspierając	misje,	przyczyniają	się	do	dzieła	
propagującego	cywilizację	i ludzką	solidarność”.

Dlatego	kierujemy	nasz	apel	do	wszystkich:	do	katolików	w imię	wiary,	do	innych	
w imię	pokoju.	Misjonarze	są	siewcami	miłości,	jedności,	solidarności	ludzkiej	i chrze-

	 40 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (19 październi-
ka), 18 października	1947 r.
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ścijańskiej.	Są	robotnikami	cichymi,	ale	niosą	w kruchych	dłoniach	święte	ziarno	odbu-
dowy,	postępu,	życia.

3199
Dnia	 20	 czerwca	 przyjął	 nas	 ojciec	 święty	Pius	XII,	 „wielki	 rybak	dusz”,	 jak	 go	

nazwał podczas naszego pierwszego zgromadzenia kardynał prefekt Kongregacji Propa-
ganda Fide.	Papież	pobłogosławił	nas	i pobłogosławił	was	wszystkich,	hojnych	współpra-
cowników,	 którzy	 swoimi	modlitwami	 i  ofiarami	wspieracie	działalność	misyjną.	Oto	
jego	wzniosłe	słowa,	przekazane	naszemu	zgromadzeniu,	a skierowane	do	każdego	z was:	
„My,	obecni	apostolskim	sercem	na	zebraniu	plenarnym	najwyższych	rad	generalnych	
przełożonych	Papieskich	Dzieł	Misyjnych:	Rozkrzewiania	Wiary,	Świętego	Piotra	Apo-
stoła	i Związku	Misyjnego	Kleru,	dziękując	Bogu	za	waszą	bogatą	działalność,	całkowicie	
ukierunkowaną	na	wspieranie,	na	różne	sposoby,	rozprzestrzeniania	się	Kościoła	Jezusa	
Chrystusa	na	bezkresnym	polu	ludów	jeszcze	pozbawionych	światła	Ewangelii,	życzymy,	
żeby	za	tak	szlachetną	i pilną	pracę	wręczona	została	pożądana	nagroda,	zapowiedź	tej	
przyszłej,	budząca	w sercach	wszystkich	wiernych	bardziej	rozumną	i czynną	świadomość	
misyjną,	 gotową	dać	 swój	wkład	pełen	poświęceń	dla	 niezrównanej	 sprawy	królestwa	
Bożego.

A	dziękując	wam	za	synowskie	oddanie,	modlimy	się	o stałe	rozlewanie	się	Bożych	
łask	w związku	z pracami	kongresu,	i udzielamy	ze	szczególną	miłością	wam	i wszystkim,	
którzy	szczycą	się	aktywnym	członkostwem	w szeregach	wojska	misyjnego,	apostolskiego	
błogosławieństwa”.

abp Celso Costantini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 18 października 1947 r.



1947

Nasze seminaria41

3200
Oto,	moi	drodzy	bracia,	także	w tym	roku	nadszedł	dzień	dobroczynności	misyjnej.	

Duch,	wznosząc	się	ponad	mroczne	egoizmy,	nieporozumienia	i waśnie,	oddycha	przez	
chwilę	atmosferą	miłości.

„Siejcie	miłość	–	powiedział	św.	Paweł	od	Krzyża	–	siejcie	odważnie	miłość,	a bę-
dziecie	zbierać	owoce	miłości	i życia”.

Misjonarze	 są	nieustraszonymi	siewcami	miłości.	Misjonarz	zdjął	 strój	obywatela	
tego	czy	innego	narodu,	by	pozostać	tylko	heroldem	Chrystusa,	by	objąć	w braterskim	
uścisku	wszystkich	ludzi,	białych,	żółtych,	czarnych.

Jest	 on	 zatem	 siewcą	 życiodajnej	 cywilizacji	 chrześcijańskiej,	 która	 opiera	 się	 na	
porozumieniu	i współpracy	wszystkich	ludzi,	a nie	na	bratobójczej	walce.

3201
Jednym	z najważniejszych	dzieł,	którym	zajmują	się	misjonarze	są	seminaria,	czyli	

szkoły,	w których	uczą	się	młodzi,	miejscowi	księża.	Seminaria	powstały	we	wszystkich	
albo	prawie	wszystkich	misjach:	seminaria	niższe	kształcą	chłopców,	natomiast	seminaria	
wyższe	–	kleryków.

Istnieje	 285	 seminariów	 niższych,	 97	 seminariów	wyższych,	 w  których	 uczy	 się	
w sumie	około	13 000	studentów.

Jakże	to	rozległa	i godna	podziwu	organizacja	działalności	edukacyjnej!	We	wszyst-
kich	seminariach	większych	nauka,	a często	także	rozmowy	prowadzone	są	po	łacinie,	
czyli	w języku	Rzymu,	który	w Kościele	jest	ciągle	żywy.

Dzieła	misyjne	 obejmują	 szeroki	wachlarz	 działalności:	 szpitale,	 ambulatoria,	 le-
prozoria,	szkoły	z internatem,	kilka	dużych	uniwersytetów,	szkoły	artystyczne	i zawodo-
we,	zgromadzenia	zakonne,	itd.	Jednak	najważniejsze	ze	wszystkich	w każdej	misji	jest	

 41 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Orędzie radiowe z  okazji Światowego Dnia Misyjnego 
(19 października),	18 października	1947 r.
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seminarium,	gdyż	przygotowuje	miejscowych	kapłanów	 i umożliwia	 zakorzenienie	 się	
Kościoła,	jego	przekształcenie	–	jak	powiedział	Klemens	XI	–	z obcego	w rodzimy.

3202
W	Japonii	wszyscy	biskupi	to	Japończycy	wspomagani	przez	zagranicznych	misjo-

narzy,	w Chinach	istnieje	25	diecezji	miejscowych,	z chińskim	kardynałem	w Pekinie,	
które	współpracują	ze	113	diecezjami	lub	prefekturami	apostolskimi	powierzonymi	mi-
sjonarzom	przyjezdnym;	w Indiach	kwitnie	12	Kościołów	miejscowych	pośród	47	misji	
zagranicznych;	w Indochinach	są:	3	biskupi	indochińscy	i 15	biskupów	przyjezdnych;	
w Korei	5	misji	miejscowych	i 3	zagraniczne.	W Afryce,	pośród	licznych	misji	zagranicz-
nych,	jest	2	biskupów	miejscowych;	pośród	misji	zagranicznych	w Indonezji	jest	jeden	
biskup	indonezyjski,	jeden	także	pośród	misji	zagranicznych	w Syjamie.

Te	wspaniałe	rezultaty	są	stałym	i definitywnym	owocem	niestrudzonej	pracy	mi-
sjonarzy,	są	ich	chlubą	i radością,	są	owocem	ich	zasiewu.

3203
W	Rzymie	znajduje	się	Collegio	Urbano,	założone	trzysta	lat	temu	przez	Urbano	

Vili.	Gromadzi	ono	seminarzystów	z misji	rozproszonych	po	całym	świecie:	japońskich,	
chińskich,	 australijskich,	 indyjskich,	 indochińskich,	 afrykańskich.	Przed	wojną	 liczyło	
przeszło	200	alumnów	reprezentujących	35	narodowości.	Obecnie	następuje	szybki	po-
wrót	do	tej	liczby.	Teraz	powstaje	w Rzymie	Collegio	San	Pietro,	które	będzie	przyjmo-
wać	poleconych	młodych	księży	z różnych	misji.

Collegio	Urbano	i Collegio	San	Pietro,	podobnie	jak	inne	seminaria,	które	różne	
narody	posiadają	w Rzymie	 (Ameryka,	Francja,	Hiszpania,	Portugalia,	Belgia,	Holan-
dia,	Kanada,	Stany	Zjednoczone,	Ameryka	Łacińska,	itd.),	gromadzą	się	wokół	papieża,	
wspólnego	ojca,	dla	którego	wszyscy	ludzie	na	ziemi	są	umiłowanymi	dziećmi.

Cudowny	widok,	jedyny	na	świecie,	który	odzwierciedla	boskość	Kościoła	katolic-
kiego!

3204
Ale	wy,	drodzy	bracia,	rozumiecie,	że	ta	rozległa	i cudowna	organizacja	dzieł	for-

mujących	miejscowy	kler,	wymaga	ogromnej	pracy	i potężnych	nakładów	finansowych.	
Misjonarze	pracę	wykonują	za	darmo,	ale	trzeba	utrzymać	profesorów	i alumnów	oraz	
ciągle	budować	nowe	seminaria.

Papieskie	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary	i Świętego	Piotra	Apostoła	wysyłają	misjom	
dotacje,	którymi	dzięki	waszej	hojności	dysponują.

Ja	w imieniu	Kongregacji	dziękuję	wam	za	to,	co	ofiarowaliście	i za	to,	co	ofiarujecie.
Wasze	ofiary	wysyłane	są	do	biskupów,	aby	posłużyli	się	nimi	zgodnie	z potrzebami.	

Jednak	tym	razem	chciałem	wam	przedstawić,	drodzy	bracia,	potrzeby	naszych	semina-
riów,	gdyż	są	one	elementem	najważniejszym	i rozstrzygającym	dla	problemu	misyjnego.
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Ze	wszystkich	stron	świata,	o każdej	porze,	seminarzyści	zanoszą	ku	niebu	modli-
twy	za	was,	o to,	by	Bóg	pobłogosławił	wszystkim	hojnym	dobroczyńcom.

abp Celso Costantini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary 

Rzym, dnia 18 października 1947 r.
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Ogień, który nie gaśnie42

3205
Chodzi	o ogień	miłości	misyjnej.	Kiedy	ogień	jest	słaby,	podmuch	może	go	ugasić,	

ale	kiedy	jest	wielki,	wiatr	tylko	go	wzmaga	i rozprzestrzenia.	Taki	właśnie	jest	nasz	ogień.	
Jest	on	tak	wielki,	że	prześladowania	go	nie	ugaszą,	ale	wzmogą	i rozprzestrzenią.

My,	w Kongregacji,	obserwujemy	ciągle	tę	cudowną	prawdę,	którą	zresztą	głosił	już	
u zarania	Kościoła	św.	Paweł:	„Jak	bowiem	obfitują	w nas	cierpienia	Chrystusa,	tak	też	
wielkiej	doznajemy	przez	Chrystusa	pociechy.	(...)	On	to	wybawił	nas	od	tak	wielkiego	
niebezpieczeństwa	śmierci	i będzie	wybawiał”	(2 Kor	1,5-10).

Posłuchajcie,	co	pisze	czcigodny	biskup	z Chin,	potwierdzając	otrzymanie	pomocy	
z Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary:	„Na	kolanach	dziękuję	z całego	serca	naszym	dobroczyń-
com. Ta pomoc dociera do nas, jak głos z nieba, który nam mówi: Wytrwajcie. Otrzymu-
jemy	ją	w chwili,	kiedy	nieprzyjaciele	zniszczyli	całkowicie	centrum	dużego	dystryktu:	
kościół,	rezydencję,	szkoły,	ambulatorium,	klasztor	miejscowych	sióstr,	sale	katechetycz-
ne:	jednym	słowem,	wszystko.	Z 50	lat	pracy	pozostały	tylko	kikuty	dwóch	kościelnych	
wież.	Te	kikuty	doskonale	obrazują	wolę	pokornych	misjonarzy.	Niszczycielski	kilof	nie	
może	ich	zburzyć.	Wytrwajmy.	Zabieramy	się	za	odbudowę.	Jest	to	nasz	sposób	na	wy-
trwanie.	Reprezentuje	on	siłę	ekspansji	Kościoła.

Nasza	wdzięczność	przeradza	się	w prośbę:	pomóżcie	nam	wytrwać.	Ta	odbudowa	
pomnoży	wiarę	u naszych	chrześcijan	i przyciągnie	do	Kościoła	pogan,	którzy	zobaczą	
jego	wytrwałość.	W  ten	 sposób	przekonają	 się,	 że	nieprzyjaciele	 są	 słabi,	 gdyż	umieją	
tylko	niszczyć,	podczas	gdy	my	odbudowujemy”.

3206
Wspaniałej	ofiarności	misjonarzy	i księży	rodzimych,	którzy	walczą	nieustraszenie	

w zakrwawionych	szańcach	wiary,	odpowiada	chart	ducha	instytutów	zakonnych,	które	
wysyłają	misjonarzy.

	 42 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Orędzie radiowe z  okazji Światowego Dnia Misyjnego 
(24 października), 23 października	1948 r.
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Oto	jak	odpowiada	przełożony	jednego	z tych	instytutów,	którego	informowałem	
jakiś	czas	temu	o rzezi	jego	zakonników:	„Przyjmujemy	tę	nową	próbę	z rąk	Pana,	ufając,	
że	przyjął	ofiarę	naszych	misjonarzy	i że	ze	względu	na	nią	rozleje	obfite	łaski	nad	tą	i nad	
innymi	misjami	katolickimi”.

3207
Takiemu	płomieniowi	 ofiarności	misyjnej	 odpowiada	hojność	wiernych	 z  całego	

świata,	którzy	wszędzie	 zwiększyli	ofiary.	 I  ja	w  imieniu	Kongregacji	Propaganda Fide 
oraz	misjonarzy	kieruję	do	wszystkich	serdeczne	podziękowania	za	to,	co	już	uczynili	i za	
to,	co	uczynią	w tym	Dniu	Misyjnym.

Warto	powiedzieć,	 że	 rozległe	pole	misyjne	oferuje	nie	 tylko	obrazy	bolesne,	 ale	
także	krzepiące.	Tam	gdzie	misje	pracują	w pokoju,	jak	w Afryce,	zbiera	się	obfite	owoce,	
których	przybywa	z każdym	dniem.

Jednym	z tych	owoców	są	też	seminarzyści,	którzy	ze	wszystkich	stron	świata	przy-
bywają	do	Collegio	Urbano	oraz	młodzi	księża	miejscowi,	którzy	przyjeżdżają	do	Col-
legio	San	Pietro.	Rzym	przyjmuje	z otwartymi	ramionami	tych	alumnów	sanktuarium,	
którzy	powracając	do	swoich	misji,	będą	intensywnie	uczestniczyć	w rozprzestrzenianiu	
i zakorzenianiu	wśród	niewiernych	Kościoła	katolickiego.

3208
Ale	to	wszystko	dużo	kosztuje.	Pomóżcie	nam!
Ojciec	święty	Pius	XII	wyciąga	dłoń	do	wszystkich	wiernych,	aby	wspomogli	na-

wrócenie	niewiernych.	
Przygotowujemy	się	też	do	wielkiej	manifestacji	misyjnej	w Roku	Świętym,	a mia-

nowicie	do	wystawy	sztuki	z krajów	misyjnych.
Na	świecie	nie	zapanował	jeszcze	pokój.	Działalność	misyjna,	inspirowana	najczyst-

szą	miłością	chrześcijańską,	przyczyni	się	do	rozpogodzenia	ducha	i do	szerzenia	poczucia	
prawdziwego	pokoju,	braterstwa	i wolności,	które	emanują	z jednego	boskiego	źródła,	
jakim jest Serce Jezusa.

abp Celso Costantini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 23 października 1948 r.
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Maledicimur et benedicimus (1 Kor 4,12)43

3209
Apostolat	misyjny	postępuje	coraz	szybciej	i wyraziściej	w Afryce,	gdzie	zbiera	coraz	

większe	żniwo.	Wszędzie	kwitną	dzieła	dobroczynne	i wychowawcze,	a zwłaszcza	semina-
ria,	które	przygotowują	miejscowych	księży,	fundament	najwspanialszych	nadziei.

Także	w  Indiach	 apostolat	 chrześcijański	 zbiera	 owoc	 najbardziej	 pożądany	 i  od	
dawna	dojrzewający,	który	polega	na	przejęciu	misji	zagranicznych	przez	Kościół	miej-
scowy.	Jednak	misjonarze	przyjezdni	pozostają	na	swoich	miejscach,	żeby	pomagać	bi-
skupom	miejscowym	w ich	zadaniu.	Wspaniały	sukces,	którym	cieszą	się	wspólnie,	jak	
mówi	św.	Jan,	ut et qui seminat gaudeat et qui metit (J	4,36),	siewca	i żniwiarz,	misjonarz	
przyjezdny	i ksiądz	miejscowy.

3210
Jednak	w niektórych	miejscowościach	na	Dalekim	Wschodzie	Kościół	misyjny	cier-

pi	i krwawi,	niczym	Kościół	z katakumb.	Okrzyk	bólu	podnosi	się	z tych	zniszczonych	
pól,	okrzyk	wiary	i błagania	o pomoc	duchową	i materialną.	To	cierpi	mistyczne	ciało	
Chrystusa:	a kiedy	jeden	członek	jest	zraniony,	odczuwają	to	wszystkie	członki.	

Jest	to	chwila,	w której	bardziej	niż	kiedykolwiek	winniśmy	wykazać	się	rozumie-
niem	znaczenia	chrześcijańskiej	 solidarności	 i wspomóc	naszych	heroicznych,	ewange-
licznych	posłańców	modlitwą,	 jałmużną	 i przystąpieniem	do	Papieskiego	Dzieła	Roz-
krzewiania Wiary.

Maledicimur et benedicimus	 (1 Kor	 4,12).	 Gloriamur in tribulationibus	 (Rz	 5,3)	
mówił	św.	Paweł.	Tymi	wzniosłymi	słowami	żyją	dzisiaj	godni	podziwu	misjonarze:	„Bło-
gosławimy,	gdy	nam	złorzeczą”;	„Chlubimy	się	także	z ucisków”.

	 43 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (23 październi-
ka), 22 października	1949 r.
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3211
Posłuchajcie,	co	napisał	pewien	stary	biskup:	„Nie	wiemy,	jaki	los	czeka	nas	i na-

sze	dzieła.	Jesteśmy	w ręku	Boga.	Wyznaję,	że	wielu	uśmiecha	się	nadzieją	męczeństwa.	
A jeśli	sam	dostąpię	tej	łaski,	obiecuję	modlić	się	w niebie	za	was	wszystkich,	dyrektorów	
i dobroczyńców	Papieskich	Dzieł	Misyjnych”.

Inny	biskup	napisał:	„Do	tej	pory	w części	diecezji	panowała	jeszcze	znaczna	wol-
ność.	Teraz	znalazła	się	całkowicie	pod	władzą	nieprzyjaciela.	Oby	Boża	Opatrzność	uli-
towała	się	nad	moimi	zbolałymi	dziećmi,	nad	cierpieniami	misjonarzy	i chrześcijan!	Bóg	
jest	naszym	dobrym	Ojcem	i,	mimo wszystko,	to	co	się	cierpi	dla	Niego	nie	może	pozo-
stać	bez	nagrody.	Niech	Pan	będzie	zawsze	błogosławiony.	Księża,	najpierw	odosobnieni	
w domach,	nie	mogli	kontaktować	 się	 z wiernymi	ani	 realizować	kapłańskiej	posługi.	
Potem	zostali	wyrzuceni	z domów	i wtrąceni	do	surowych	więzień;	wreszcie	wygonieni	ze	
swoich	terenów.	Niektórzy	zmarli	od	więziennych	trudów.	Jeden	miejscowy	ksiądz	poległ	
odważnie	jako	męczennik	pośród	okrutnych	tortur.	Nasi	seminarzyści	zostali	rozprosze-
ni,	ale	wspaniale	oparli	się	próbom	zmuszenia	ich	do	apostazji.

Kilku	miejscowych	księży,	w ukryciu,	jeszcze	trochę	posługuje.	Z czterdziestu	za-
budowań,	sześć	zostało	spalonych	i prawie	całkowicie	zniszczonych,	a trzydzieści	jeden	
splądrowanych	 i  tak	 złupionych,	 że	 pozostały	 tylko	 ściany.	Wszystko,	 co	 należało	 do	
Kościoła,	zostało	rozkradzione.	Zniknęły	także	księgi	i rejestry.	Uchodźcy	żyją	w skrajnej	
nędzy.	Zawierzamy	się	Bogu	i pomocy	szczęśliwszych	braci.	Nie	ustajemy	w błaganiach	
zanoszonych	poprzez	modlitwy	i posty,	aby	przeszedł	ten	huragan	i aby	można	było	wró-
cić	do	pracy	i zająć	się	odbudową	ruin”.

3212
Inny	 biskup	 pisze:	 „My	wszyscy,	 kapłani	 i  zakonnice,	 pozostaniemy	 na	 naszych	

miejscach,	jak	długo	to	będzie	możliwe,	jako	że	taka	jest	wola	Stolicy	Apostolskiej,	a za-
tem	wola	Boża.

Prawie	cała	diecezja	znajduje	się	w rękach	wrogów,	którzy	rabują	wszystko,	co	ludzie	
posiadają.

Ośmiu	z naszych	kapłanów	znajduje	się	na	ziemiach	zajętych	i napotykają	na	liczne	
trudności.	Wspaniały,	miejscowy,	młody	 ksiądz,	 kiedy	 kilka	 tygodni	 temu	wybrał	 się	
z misją	 na	 terytorium	nieprzyjaciela,	 został	 odciągnięty	 od	 ołtarza	 przed	 konsekracją,	
zabrany	do	dowództwa	i oskarżony	o zdradę.	Dobrze	się	bronił	i ostatecznie	został	uwol-
niony.

Niech	kapłani,	zakonnice	i studenci	w Rzymie	za	nas	się	modlą!”

3213
Przytoczyłem	słowa	trzech	biskupów,	bo	za	bardzo	bym	się	rozwodził	chcąc	przeka-

zać	wam	straszliwe	opisy,	które	docierają	do	Kongregacji:	zniszczenia,	ucieczki,	deporta-
cje,	rozganianie	seminarzystów,	rozpraszanie	chrześcijan,	porwania,	zabójstwa	i śmierci	
z wyczerpania, itd.
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Jednak	chociaż	ciało	jest	słabe,	to	duch	ochoczy.	W mrokach	okrutnych	i zakrojo-
nych	na	szeroką	skalę	prześladowań	jaśnieje	światło	ducha.	Ani	jedno	słowo	nienawiści	
lub	zniechęcenia	nie	dotarło	do	Kongregacji,	tylko	słowa	wyrażające	głęboką	pobożność.	
Maledicimur et benedicimus.

W	Kongregacji	jesteśmy	w stałym	kontakcie,	nie	tylko	ze	sprawami	ziemskimi,	ale	
też	z rzeczywistością	nadprzyrodzoną.

Kościół	cierpi,	modli	się	i trwa.	Pewien	miejscowy	biskup,	aby	móc	pozostać	z wier-
nymi,	zamienił	się	w handlarza	tofu	(ser	wyrabiany	z soi).	Inni	kapłani	wykonują	pospo-
lite	zawody;	jeden	pracuje	jako	wędrowny	fotograf,	inny	golibroda,	itp.	W nocy	zbierają	
się	w jakiejś	ustronnej	miejscowości	i udzielają	sakramentów.

3214
Ojciec	święty	Pius	XII,	w którego	sercu	odbija	się	wielka	pobożność	Kościoła	misyj-

nego,	udzielił	wielu	indultów	na	odprawianie	mszy	świętej.	Odżywają	czasy	katakumb.
Mam	obowiązek	i przyjemność	stać	się	echem	błagań	naszych	drogich	misjonarzy.	

Nigdy	nie	zasługiwali	bardziej	na	naszą	pomoc	niż	obecnie.	Zwracam	się	do	Związku	Mi-
syjnego	Duchowieństwa,	i przesyłam	w imieniu	Kongregacji	serdeczne	pozdrowienia	bi-
skupom,	dyrekcjom	Dzieł	Misyjnych	i duchowieństwu,	gdyż	to	oni	są	opatrznościowymi	
dobroczyńcami	dzieł	współpracy	misyjnej.	W imieniu	wszystkich	misjonarzy	kieruję	do	
nich	i do	chrześcijan	gorące	podziękowania	za	niekończący	się	dar	modlitwy	i jałmużny.

abp Celso Costantini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 22 października 1949 r.



1949

Gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus  
(Rz 12,15)44

3215
Te	słowa	św.	Pawła	streszczają	i dobrze	oddają	dramat	boski	i ludzki	naszych	misji.	

Cieszmy	się	razem	z misjonarzami,	którzy	widzą,	jak	żniwo	dojrzewa	na	polach	ich	cięż-
kiej	pracy.	Łączmy	się	w bólu	z misjonarzami,	którzy	płaczą	na	polach	zniszczonych	przez	
wojenną	zawieruchę.

Zwłaszcza	w Afryce,	misje	kwitną	i przynoszą	krzepiące	owoce.	Do	Kościoła	w Afry-
ce	prawdziwie	pasują	słowa	z Pieśni	nad	Pieśniami:	Nigra sum, sed formosa – „czarna	je-
stem,	ale	piękna”.

Liczymy,	że	w tym	roku	w Afryce	liczba	osób	ochrzczonych	wzrośnie	o pół	miliona.	
Dobrzy	czarnoskórzy	bracia	dostrzegli	bezużyteczność	dawnego	fetyszyzmu	i rytualnych	
czarów.	Chcą	 się	nawrócić.	 Jednak	na	naszej	drodze	 stają	dwaj	niezwykli	konkurenci:	
muzułmanie	i protestanci.	Musimy	pomóc	pięknym	misjom,	aby	Chrystus	jako	pierwszy	
objął	w posiadanie	wioski	gotowe	się	nawrócić.	Dlatego	wasza	jałmużna	misyjna,	drodzy	
bracia,	jest	bardziej	niż	kiedykolwiek	pilna	i cenna.

3216
Flere cum flentibus. Jeśli	 spojrzymy	w  stronę	Dalekiego	Wschodu,	 serce	 ogarnie	

niepokój	ze	względu	na	widok	wielkiej	ruiny	misji	znajdujących	się	w Chinach,	na	tere-
nach,	gdzie	toczy	się	wojna	domowa.	W wielkich	miastach	życie	religijne	toczy	się	mniej	
więcej	regularnie,	ale	w niektórych	miejscowościach	w centrum	kraju	misje	napotykają	
na	ogromne	przeszkody.	Pewien	biskup	pisze,	że	misjonarze,	którzy	nie	chcieli	opuścić	
swoich	owieczek,	często	cierpią	głód.	Przebrani	za	rolników	lub	robotników	odwiedzają	
chrześcijan,	często	muszą	też	wykonywać	prace	fizyczne,	aby	zarobić	na	odrobinę	chleba.	
Tam	życie	odtwarza	historię	katakumb.

	 44 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Orędzie radiowe z  okazji Światowego Dnia Misyjnego 
(23 października), 22 października	1949 r.
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Wiele	seminariów	jest	zamkniętych:	seminarzyści	zostali	rozproszeni,	część	z nich	
schroniła	się	na	Filipinach,	część	we	Włoszech,	jeszcze	inni	we	Francji,	w Hiszpanii,	Bel-
gii,	Ameryce.	Próbujemy	na	wszelkie	możliwe	sposoby	wspomagać	tych	alumnów,	po-
trzebujemy	ich	gotowych,	byśmy	mogli,	kiedy	powróci	pokój,	odesłać	ich	do	domu,	żeby	
kontynuowali	przerwaną	pracę.

Tymczasem	także	przeciwnicy	zdadzą	sobie	sprawę,	że	religia	Chrystusa,	dzięki	gło-
szeniu	miłości	i węzłowi	solidarności	chrześcijańskiej	i ludzkiej,	stanowi	największą	siłę	
uzdrawiającą	i odbudowującą.

3217
Pomóżmy,	 bracia,	 pięknym	 i  drogim	 misjom,	 które	 doznają	 ucisku,	 ale	 mimo	

wszystko	patrzą	z ufnością	w przyszłość.
Misjonarze	z ich	heroiczną	miłością	bliźniego,	w pełni	zasługują	na	naszą	sympatię,	

na	naszą	pomoc	wyrażoną	w modlitwach,	powołaniach	i jałmużnach.	Tak	pisze	do	nas	
pewien	biskup:	„Misjonarze	pracują	niestrudzenie	i odważnie,	nie	bacząc	na	trudności	
i niebezpieczeństwa.	 Ich	bardzo	wysokie	morale	 jest	odbiciem	niezłomnej	ufności	po-
kładanej	w Bogu	i zdania	się	na	Tego,	który	pośród	nieprzyjacielskich	ataków,	prowadzi	
swoich	maluczkich	apostołów,	by	ratowali	dusze	i siali	ewangeliczne	ziarno”.

Wśród	 tych	 heroldów	wiary	 nie	 brakuje	 światła	męczeństwa.	 Pewien	miejscowy	
ksiądz	został	wtrącony	do	więzienia	wraz	z innymi	piętnastoma	misjonarzami.	Był	zachę-
cany	do	apostazji	i bity,	aż	połamano	mu	nogi.	Widząc,	że	współbrat	drży	na	ten	widok,	
powiedział	do	niego:	„Nie	bój	się.	Umieramy	dla	dobrego	Boga”	i wyzionął	ducha	jako	
męczennik	za	wiarę.

Pewien	36-letni	franciszkanin	został	napadnięty	przez	bandytów	w swoim	domu.	
Zażądali	pieniędzy;	odpowiedział,	że	 jest	ubogi,	że	nie	ma	 im	co	dać	 i że	znajduje	się	
wśród	nich	tylko	po	to,	by	czynić	dobro.	Został	zraniony	w brzuch;	doczołgał	się	do	sy-
pialni,	trzymając	się	za	brzuch	i zostawiając	za	sobą	krwawą	smugę.	Posłał	chrześcijanina	
do	kościoła	po	Najświętszy	Sakrament.	Zakrwawionymi	dłońmi	przyjął	komunię	i umarł	
przebaczając	swoim	mordercom.

W	Tybecie	pewien	mnich	ze	zgromadzenia	Congregazione	del	Gran	S.	Bernardo,	
który	udał	się	na	zbocza	Himalajów,	aby	praktykować	tę	samą	miłość	bliźniego,	którą	
jego	współbracia	praktykowali	na	Wielkiej	Przełęczy	Świętego	Bernarda,	raniony	przez	
bandytów,	zabarwił	śnieg	własną	krwią.

3218
Kiedy	upadło	cesarstwo	rzymskie	i barbarzyńcy	dotarli	do	Rzymu,	chrześcijaństwo	

ocaliło	to,	co	było	dobre	w cywilizacji	rzymskiej	i nawróciło	samych	barbarzyńców.	Bar-
bari discunt resonare Christian corde romano, mówi	św.	Paulin	z Noli.	Coś	podobnego	
dokona	się	na	Dalekim	Wschodzie.	Chrześcijaństwo	ocali	człowieczeństwo	tych	starych	
mędrców,	ujawniając	prawdę	oraz	prawdziwy	i krzepiący	sens	życia.

Warto	przypomnieć,	że	na	Dalekim	Wschodzie	istnieją	także	miejsca,	gdzie	można	
cieszyć	się	pokojem.	Zauważa	się	tam	poruszenie	dusz,	które	rozczarowane	cywilizacją	
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pogańską,	zwracają	się	ku	Chrystusowi.	Biskup	z Chin	pisze:	„Z	różnych	stron	dochodzą	
sygnały	o pierwszych	krokach	czynionych	w stronę	religii,	o zbliżeniu	się	ku	nam	klas	
wyższych,	które	do	tej	pory	wykazywały	szczególny	opór.	Coraz	więcej	jest	tych,	którzy	
przychodzą	 prosić	 nas	 o  katechizmy	 i modlitewniki.	Dusze	 pobożne,	 które	wcześniej	
zadowalały	się	pogaństwem,	odczuwają	niepokój	i silniejszą	niż	kiedykolwiek	potrzebę	
prawdy,	podejmują	one	wiele	trudu,	żeby	znaleźć	światło”.

3219
Drodzy	 bracia,	 pomóżmy	misjonarzom,	 którzy	 znoszą	 z  niewyczerpaną	miłością	

najcięższe	próby.	Pomóżmy	misjonarzom,	którzy	intensyfikują	swoją	pracę,	by	wyjść	na	
przeciw tej serii nawróceń. Lux in tenebris lucei (J	1,5).

Biskupi	piszą	poruszające	listy,	żeby	podziękować	za	waszą	jałmużnę,	jestem	dumny,	
że	mogę	ich	przed	wami	reprezentować.

Sam	ojciec	 święty	Pius	XII	 staje	 się	 żebrakiem	dla	misji	 i wyciąga	do	was	 dłoń.	
„W	przeddzień	Roku	Świętego	–	mówi	–	podczas	gdy	strumienie	Bożego	miłosierdzia	
otwarte	są	dla	modlitw	i ofiar	rzesz	pobożnych	pielgrzymów	udających	się	do	centrum	
jedności	Kościoła,	zwracamy	się	do	wiernych,	aby	przyjęli	apel	Chrystusa,	intensyfikując	
swoje	umiłowanie	misji,	które	są	tak	drogie	jego	Sercu”.

abp Celso Costantini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 22 października 1949 r.
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Rok Święty45

3220
Jubileusz	 przypadający	 w  tym	 Świętym	 Roku	 1950,	 wskazuje	 na	 triumf	 ducha,	

ucieczkę	od	smutnych	walk,	które	rozdzierają	biedną	ludzkość,	podniesienie	serc	ku	nie-
skończenie	dobremu	Ojcu,	obejmującemu	ramionami	swojego	miłosierdzia	całą	ludzkość.

Nawet	z najodleglejszych	ziem	misyjnych	przybywają	do	Rzymu	biskupi,	misjonarze,	
siostry,	pielgrzymi.	Korzą	się	przed	papieżem,	który	w swojej	niestrudzonej	posłudze	mi-
łości	i przebaczenia,	wydaje	się	bardziej	niż	kiedykolwiek	łagodnym	Chrystusem	na	ziemi.

Jedność	i katolickość:	wobec	Chrystusowego	Wikariusza	znikają	różnice,	takie	jak:	
rasa,	kolor	skóry,	kultura,	narodowość.

Wszyscy	chrześcijanie	są	tak	samo	jego	dziećmi:	biali,	czarni,	żółci,	mówiący	wszyst-
kimi	językami	ziemi.	Widok	ten	jest	tak	wielki	i wspaniały,	że	w krajach	misyjnych	także	
poganie	i bracia	oddzieleni	dostrzegają	szlachetne	piękno	i świętość	Kościoła	katolickie-
go,	i przybywają	do	Rzymu,	szczególni	pielgrzymi	spragnieni	światła	i pocieszenia.

3221
Tegoroczne	kanonizacje	obejmują	też	święte	dusze	misjonarzy.	W dostojnym	ma-

jestacie	obrzędu	dostrzegamy	nie	celebrację	faktów	anachronicznych	albo	historycznych,	
ale	element	życia,	ponieważ	dzieło	misyjne	przez	nich	zapoczątkowane,	trwa	i rozwija	się	
dzień po dniu.

Trzeba	powiedzieć,	że	ten	Rok	Święty	jest	rokiem	wyjątkowo	misyjnym	ze	względu	
na	łaskę	spływającą	ze	zbawczego	źródła	na	stary	świat	katolicki	i na	najodleglejsze	kraje,	
w których	znajdują	się	nasze	drogie	misje.

W	kilku	miejscach	obserwujemy	masowe	nawrócenia,	co	napawa	otuchą.	Nawet	
tam,	gdzie	misje	doświadczają	szczególnych	trudności,	duch	misjonarzy	i księży	miejsco-
wych	jest	na	miarę	próby.

	 45 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (22 październi-
ka), 21 października	1950 r.
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Posłuchajcie,	co	napisał	pewien	biskup:	„Nie	mówię	o niedostatkach,	które	musi-
my	znosić,	ani	o tym,	co	doskwiera	najbardziej,	czyli	o braku	wolności.	Trzeba	się	z tym	
pogodzić.	Moi	misjonarze	w tej	kwestii	nieustannie	wprawiają	mnie	w podziw.	Nigdy	
u nich	nie	słyszałem	ani	jednego	słowa	buntu.	Wśród	spraw,	które	opisuję	wam	w tym	
liście,	ta	budzi	we	mnie	największą	radość	i najgłębsze	wzruszenie”.

3222
W	ciągu	roku	przychodzili	do	Kongregacji	misjonarze	i siostry,	którzy	musieli	dłu-

go	cierpieć	w więzieniu.	Ani	jedno	słowo	zniechęcenia	nie	wyszło	z ich	ust,	tylko	te	pełne	
wiary	i odwagi.	Pewien	miejscowy	kapłan	opowiadanie	o swoich	cierpieniach	zakończył	
słowami:	„Cierpiałem	fizycznie,	ale	moja	dusza	się	radowała,	ponieważ	czułem,	że	 jest	
ze	mną	Chrystus…”	Dobry	ksiądz	powtarzał	niepostrzeżenie	wspaniałą	myśl	św.	Pawła:	
„Opływam	w radość	w każdym	ucisku”	(2	Kor	7,4).

Biskup	z Dalekiego	Wschodu	pisze:	„Ze	wszystkich	stron	docierają	do	mnie	sygnały	
o wyraźnym	przebudzeniu	religijnym	u naszych	wiernych	oraz	o wzroście	zainteresowa-
nia	Kościołem	u pogan.	Ośmielę	się	powiedzieć,	że	może	po	raz	pierwszy	w historii	tych	
misji	Kościół	katolicki	odbiera	wyrazy	spontanicznej	 i szczerej	sympatii	ze	strony	tego	
ludu”.

abp Celso Costantini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 21 października 1950 r.



1951

Zebranie dyrektorów krajowych Papieskich Dzieł Misyjnych46

3223
Ostatnio	zebrali	się	w Rzymie	dyrektorzy	krajowi	Papieskich	Dzieł	Misyjnych	i przy	

tej	okazji	mieli	możliwość	uczestniczenia	w radosnej	i wzruszającej	uroczystości	beatyfi-
kacji	anielskiego	Piusa	X.

Na	posiedzeniach	dyrektorów	krajowych	skonstatowano	po	raz	kolejny	wspaniały	
zapał	misyjny,	który	ożywia	katolików	na	całym	świecie	i rosnącą	wysokość	ofiar.	To	dla-
tego	kardynał	Fumasoni	Biondi,	prefekt	Świętej	Kongregacji	Propaganda Fide kieruje do 
wszystkich	hojnych	ofiarodawców	najserdeczniejsze	wyrazy	wdzięczności.

Wspieranie	misji	zawsze	było	konieczne,	ale	stało	się	szczególnie	pilne	w tym	czasie,	
kiedy	w wielu	 rejonach	Dalekiego	Wschodu	 szaleją	 zażarte	 prześladowania	 połączone	
z burzeniem	lub	naruszaniem	wielu	katolickich	dzieł,	z pozbawieniem	wolności	licznych	
biskupów i misjonarzy.

3224
Zgromadzenie	dyrektorów	krajowych	przyjęło	z żywym	przejęciem	i chrześcijańską	

solidarnością	smutną	wiadomość,	że	w Korei	zginęło	pięćdziesięciu	misjonarzy	i koreań-
skich	księży,	łącznie	z apostolskim	delegatem	oraz	że	liczba	osób,	które	zginęły	w masa-
krach	rośnie	w miarę,	jak	docierają	dokładniejsze	informacje.	W innych	miejscach	miały	
miejsce	masakry	księży	miejscowych;	obecnie	6	biskupów,	2	prefektów	apostolskich	oraz	
około	siedemdziesięciu	misjonarzy,	księży	i sióstr	znajduje	się	w więzieniach.

Przesyłamy	serdeczne	pozdrowienia	tym	ewangelicznym	heroldom,	którzy	omie ha-
biti sunt prò omie Jesu contumeliam pati	(Dz	5,41).

Godna	podziwu	jest	siła	misjonarzy,	księży	rodzimych	i chrześcijan.	Pewien	biskup	
tak	odpowiedział	pogańskiemu	aktywiście:	„Możecie	nas	zabić,	ale	nie	możecie	odłączyć	
nas od Rzymu”.

	 46 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (21 październi-
ka), 20 października	1951 r.
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Inny	biskup	pisze:	„Księża	i wierni	są	zdecydowani	bronić	swojej	wiary	i dowieść	
swojego	nierozerwalnego	przywiązania	do	papieża	i Kościoła	rzymskiego”.

3225
Ci	dzielni	heroldzi	Chrystusa	zasługują	na	pochwałę,	którą	św.	Paweł	skierował	do	

chrześcijan	w Tesalonikach:	„Chlubimy	się	wami	z powodu	waszej	cierpliwości	i wiary	
we	wszystkich	waszych	prześladowaniach	i uciskach,	które	znosicie”	(2 Tes	1,4).

Tak	napisał	do	nas	pewien	biskup:	„Sytuacja	materialna	i finansowa	misji	jest	nie-
pewna,	 zastanawiam	 się	 z  niepokojem,	 jak	można	 zapewnić	współbraciom	minimum	
niezbędne	do	przeżycia.	Współbracia	są	teraz	zmuszeni	do	ograniczenia	codziennych	po-
siłków…”

Pewien	biskup	został	zmuszony	do	sprzedaży	pierścienia,	żeby	móc	przeżyć.
W	czasach	starożytnych	prześladowań,	chrześcijanie	wysyłali	pomoc	współbraciom	

skazanym ad metallo,	czyli	na	pracę	w kopalniach.
Powtarzają	się	teraz	takie	same	prześladowania.	Powtórzmy,	bracia,	tę	samą	postawę	

miłości	 wobec	 tych,	 których	 św.	Cyprian	 nazywał	 milites Dei,	 strażnikami	Chrystusa	
w okopach	wiary.

Na	szczęście	istnieją	jeszcze	liczne	obszary,	których	nie	dotknęła	ta	antychrześcijań-
ska	zawierucha.	Tam	misje	pracują	sprawnie,	ale	także	i one	potrzebują	pomocy	dla	szkół	
i dzieł	miłosierdzia,	aby	odebrać	konkurencji	liczne	dusze	dobre	z natury.	Konkurencja	
robi	się	coraz	silniejsza	i niezwykła.

3226
Zakończę	 cytując	 zatroskany	 głos	 papieża,	 który	w  encyklice	Evangelii praecones 

apeluje	do	miłości	misyjnej	całego	świata	katolickiego.	„Kościół	święty	–	mówi	–	ukocha-
na	Matka	wszystkich	ludzi	wzywa	do	siebie	wszystkie	dzieci	rozsiane	po	całym	świecie,	
aby	próbowały	zgodnie	z możliwościami	współpracować	z heroldami	Ewangelii,	poprzez	
modlitwę,	jałmużnę	i pomoc	udzielaną	powołaniom	misyjnym.	Po	macierzyńsku	wzywa	
ich,	by	oblekli	 się	w miłosierdzie	 (por.	Kol	3,12),	by	byli	wszyscy	misjonarzami,	 jeśli	
nie	fizycznie,	to	przynajmniej	duchowo,	i by	nie	pozwolili,	aby	pozostało	niespełnione	
pragnienie	Najświętszego	Serca	Jezusa,	który	«przyszedł	szukać	i zbawić	to,	co	zginęło»	
(Łk	19,10)”.

abp Celso Costantini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 20 października 1951 r.
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Św. Franciszek Ksawery i św. Teresa od Dzieciątka Jezus47

3227
W	dniach	22-26	kwietnia	tego	roku	odbyły	się	w Rzymie	zebrania	generalne	dyrek-

torów	krajowych	Papieskich	Dzieł	Rozkrzewiania	Wiary,	Świętego	Piotra	Apostoła	dla	
kleru	miejscowego	i Związku	Misyjnego	Duchowieństwa.

Można	powiedzieć,	że	był	na	nich	reprezentowany	cały	świat	katolicki.
Przed	rozpoczęciem	prac,	zgromadzenie	wystosowało	wzruszające	i pełne	szacunku	

pozdrowienie	do	biskupów,	misjonarzy,	księży	miejscowych,	sióstr	i chrześcijan,	którzy	
na	Dalekim	Wschodzie	znosili	i nadal	znoszą	upokorzenia	oraz	cierpienia	fizyczne	i mo-
ralne	za	wierność	Chrystusowi.	Wielu	biskupów,	misjonarzy,	księży,	sióstr	i chrześcijan	
marnieje	 jeszcze	w więzieniach,	 niektórzy	w  nich	 zmarli	 lub	 zostali	 uśmierceni,	 inni,	
w dużej	liczbie,	zostali	wydaleni	jako	złoczyńcy	z miejsc,	w których	nie	szczędzili	skarbów	
miłości	chrześcijańskiej.

Siła	tych	wyznawców	wiary	budzi	u wszystkich	głęboki	podziw.	Wielu	biskupów	
i misjonarzy	przychodziło	do	siedziby	Kongregacji	w Rzymie	z jeszcze	widocznymi	ślada-
mi	przebytych	cierpień.	Ale	ani	jedno	słowo	nienawiści	nie	wyszło	z ich	ust,	tylko	słowa	
miłości	i zatroskania	o opuszczone	wspólnoty	chrześcijańskie,	z postanowieniem	powro-
tu	na	pole	ich	ciężkiej	pracy,	jak	tylko	burza	się	przetoczy.

3228
Zgromadzenie	w duchu	braterskiej	miłości,	która	usuwa	wszelkie	ślady	różnic	naro-

dowościowych	między	przybyłymi,	przeanalizowało	ogromne	potrzeby	misji	i rozdzieliło	
zebrane	ofiary.	Tych	ofiar	było	coraz	więcej	w ubiegłych	latach,	ale	i tak	nie	pokrywają	
wielkich	i ciągle	rosnących	potrzeb	misji,	zwłaszcza	kosztów	utrzymania	szkół,	semina-
riów, prasy i dzieł miłosierdzia.

	 47 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (19 październi-
ka), 18 października	1952 r.
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Dnia	26	kwietnia,	w kościele	Chiesa	del	Gesù	obchodzone	było	400-lecie	śmierci	
św.	Franciszka	Ksawerego,	a w kościele	Chiesa	di	S.	Luigi	dei	Francesi,	25.	rocznica	ogło-
szenia	św.	Teresy	od	Dzieciątka	Jezus	patronką	misji.

3229
Dnia	28	kwietnia	zgromadzenie	zebrało	się	wokół	ojca	świętego	Piusa	XII.	Serdecz-

nie	pozdrowił	on	przybyłych,	a jego	słowa	odnoszą	się	do	wszystkich	chrześcijan	świata,	
którzy	w Dniu	Misyjnym	ofiarują	modlitwy	i pomoc	ewangelicznym	heroldom.

Po	tym,	jak	wspomniał	św.	Franciszka	Ksawerego	i św.	Teresę	od	Dzieciątka	Jezus	
oraz	podkreślił	 chrześcijańską	odwagę	wyznawców	wiary,	papież	powiedział:	 „Związek	
misyjny	duchowieństwa,	tchnąc	w kapłanów,	którzy	są	w ścisłym	tego	słowa	znaczeniu	
pośrednikami	między	Bogiem	a ich	braćmi,	gorętsze	pragnienie	szerzenia	królestwa	Bo-
żego,	przyczyni	się	do	rozwinięcia	we	wszystkich	wiernych	ducha	modlitwy	i ofiary,	bez	
których	Kościół	nie	może	kwitnąć	i się	rozrastać.	Dzieło	Rozkrzewiania	Wiary	zatroszczy	
się	o to,	by	zanoszone	były	do	Boga	wszechmogącego	modlitwy	o liczne	powołania	mi-
syjne.	Każdy	prawdziwy	chrześcijanin	winien	być	w jakiś	sposób	apostołem,	nawet	jeśli	
tylko	dla	małej	grupy	zarezerwowany	jest	wyjazd	do	dalekich	krajów,	patronka	wszyst-
kich	misji,	św.	Teresa	od	Dzieciątka	Jezus,	uczy	nas,	jak	uczynić	z naszego	codziennego	
życia	chrześcijańskiego	ofiarę	apostolską	bardzo	cenną	i skuteczną.	Dzieło	Świętego	Pio-
tra	Apostoła	wyznaczy	konkretny	cel	hojności	swoich	członków,	oferując	im	możliwość	
współpracy	 przy	 realizowaniu	 pracy	 misyjnej	 polegającej	 na	 formacji	 wykształconego	
i świętego	kleru	miejscowego.	Przypowieść	o Dobrym	Pasterzu	trafnie	oddaje	uczucie,	
które	nas	ożywia	 i które	kieruje	 także	waszymi	 sercami	wobec	ogromnego	 trudu,	 jaki	
pozostaje	do	zrealizowania,	ażeby	nastała	jedna	owczarnia	i jeden	pasterz”.

Papież	 zakończył	 swoje	 ojcowskie	 napomnienia	 udzieleniem	 obecnym,	 ale	 też	
wszystkim	współpracownikom	Dzieł	Misyjnych,	a zatem	także	wam,	apostolskiego	bło-
gosławieństwa.

abp Celso Costantini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 18 października 1952 r.



1953

Aby wszyscy poznali misje48

3230
W	ciemnym	i chaotycznym	świecie	naszych	czasów	Kościół	katolicki	okazuje	 się	

coraz	wyraźniej	jedynym	źródłem	światła,	jedyną	nadzieją	pokoju,	jedyną	drogą	do	zba-
wienia.

Jego	doniosła	nauka,	która	pochodzi	od	Boga;	jego	prawo,	nieskalane	i święte,	ła-
ska,	którą	oferuje	w darze,	 stanowią	dla	 tych,	 co	mają	 choć	odrobinę	 rozumu,	nieza-
stąpione	 elementy	 uporządkowania	 relacji	międzyludzkich	 i  są	 cennym	 darem,	 który	
cywilizacja	chrześcijańska	może	zaoferować	światu	niewiernemu,	aby	wskazać	mu	drogi	
prawdziwej	wielkości.

To	dlatego	Kościół	upomina	się	o swoje	prawo	i proklamuje	swój	obowiązek	na-
uczycielki	i przewodniczki,	prowadzi	swoją	działalność	w starym	świecie,	który	chce	„od-
nowić	w Chrystusie”,	kontynuuje	też	pomimo	przeszkód	apostolat	misyjny	wśród	ludów	
jeszcze	nieewangelizowanych.	Tylko	ślepota	nieprzyjaciół	i apatia	chrześcijan	mogą	jego	
zapał	spowolnić,	ale	nie	zatrzymać.

3231
„Kościół	–	powiedział	papież	w przemówieniu	do	studentów	Sorbony	–	 jest	Ko-

ściołem	wszystkich,	jest	dla	wszystkich,	i chce,	by	wszyscy	ludzie	stworzyli	rodzinę,	jako	
bracia	 i  siostry	w Chrystusie.	Nikt	nie	dysponuje	większymi	siłami	pojednania,	poro-
zumienia	i  jedności	zdolnymi	oddziaływać	na	przekonania	ostateczne,	te,	które	rządzą	
życiem,	niż	Kościół	katolicki”.

Silni	tą	świadomością,	która	ma	korzenie	w samej	naturze	Kościoła,	zgodnie	z wolą	
jego	Boskiego	Założyciela,	katolicyzm	obecny	jest	na	wszystkich	polach	ludzkiej	działal-
ności:	myśli,	pracy,	sztuki,	ekonomii,	polityki	w każdym	miejscu,	gdzie	ludzkość	istnieje.

Dla	nas	szczególnie	drogie	jest	rozważanie	sytuacji	Kościoła	obecnego	i działające-
go,	dzięki	ludziom	i środkom,	w rozległym	świecie	misyjnym,	gdzie	prowadzi	pokojową	

	 48 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (18 październi-
ka), 17 października	1953 r.
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walkę;	pokojową,	bowiem	jego	ludzie	są	uzbrojeni	tylko	w miłość	i dążą	do	czynienia	
wszystkim	ludziom	dobra,	ale	ciężką	i krwistą,	bowiem	przeciwko	bezbronnemu	oddzia-
łowi	misyjnemu	staje	nienawiść,	przemoc,	nieugięty	opór	zła.

3232
Jak	w tajemniczej	ciemności	Kalwarii	„śmierć	zwarła	się	z życiem	i w boju,	o dziwy,	

choć	 poległ	Wódz	 życia,	 króluje	 dziś	 żywy”	 (Sekwencja	Wielkanocna),	 w  ten	 sposób	
przez	wieki	Kościół	żyje	w ciągłym	konflikcie	między	prawdą	i błędem,	cnotą	i zepsu-
ciem,	między	życiem	i śmiercią.	Ciągle	zwalczany,	nigdy	nie	pokonany.

Kościół	przechodzi	 jeszcze	dzisiaj	 swoją	Kalwarię,	krwawą	Kalwarię,	w Chinach,	
w Korei,	w  Indochinach;	 a  tam,	 gdzie	 krew	 nie	 płynie,	 bieda,	 trudy,	 niezrozumienie	
i obojętność	napełniają	goryczą	 serca	 tych,	którzy	za	wszelką	cenę	chcą,	aby	Chrystus	
królował,	żywy.

3233
Podczas	następnego	Dnia	Misyjnego,	który	obchodzony	będzie	w niedzielę,	18 paź-

dziernika,	na	całym	świecie,	po	raz	kolejny	zwrócimy	uwagę	ludzi	wierzących	na	tę	po-
ważną	walkę,	w którą	zaangażowani	są	nie	tylko	misjonarze,	ale	też	wszystkie	osoby	świa-
dome	odpowiedzialności	ściśle	związanej	z faktem	nazywania	się	chrześcijanami.

Do	wielu	niedostatków,	które	czynią	ciężkim	życie	misjonarza	nie	powinny	dołą-
czyć	zapomnienie	lub	opuszczenie.	Wprawdzie	o trosce	wiernych	o misjonarzy	świadczy	
rosnące	zainteresowanie	problemami	misyjnymi	i wzrost	ofiar	składanych	na	rzecz	Papie-
skich	Dzieł	Misyjnych,	które	z roku	na	rok	stają	się	coraz	pokaźniejsze.	Jednak	trzeba,	
żeby	przy	tym	okazywaniu	troski	nikogo	nie	zabrakło.

3234
Pierwszym	celem	Dnia	Misyjnego	jest	sprawienie,	aby	wszyscy	poznali	misje,	ich	

osiągnięcia	i problemy.
Poprzez	kazanie,	 radio,	prasę,	film	musi	dotrzeć	do	 świadomości	chrześcijańskiej	

apel	Chrystusa:	„Mam	inne	dusze,	które	nie	należą	do	Kościoła,	także	ich	pragnę”.	Mu-
szą	ukazać	wszystkim	warunki	duchowe,	moralne,	materialne	ludów	niechrześcijańskich.	
Muszą	pokazać	życie	misjonarzy	 i  sprawić,	żeby	wszyscy	zrozumieli	 religijną	 i cywilną	
wagę	ich	apostolatu.	Muszą	pokazać	ich	potrzeby.

Biskupi	wysyłają	z misji	swoje	pilne	i niepokojące	apele:	kościoły,	seminaria,	szpita-
le,	leprozoria,	uniwersytety,	szkoły,	dzieła	społeczne,	które	niezwłocznie	trzeba	wybudo-
wać	lub	rozbudować.	Nierzadko	powodzie,	cyklony,	tsunami	wywołują	katastrofy	i dra-
matyczne	sytuacje,	które	wymagają	natychmiastowej	pomocy.

3235
Dzień	Misyjny	zachęca	wszystkich	wiernych	do	dania	świadectwa	trzech	wielkich,	

chrześcijańskich	cnót:	wiary,	nadziei	i miłości.
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Udzielenie	misjom	pomocy	w postaci	modlitwy	i jałmużny	jest	aktem	wiary	w pa-
nowanie	Chrystusa,	w misję	Kościoła,	w wielką	wartość	każdej	jednej	duszy	odkupionej	
krwią	Chrystusa.	Jest	to	akt	nadziei,	gdyż	ten,	kto	pomaga	misjom	pokazuje,	że	wierzy	
w obietnicę	Odkupiciela:	„Błogosławieni	miłosierni,	albowiem	oni	miłosierdzia	dostą-
pią;	dawajcie,	a będzie	wam	dane”.	Jest	to	doskonały	akt	miłości,	gdyż	poprzez	troskę,	
która	obejmuje	jednocześnie	wieczne	i ziemskie	potrzeby	bliźniego,	wyraża	się	w sposób	
wzniosły	miłość	do	Boga.

Dzień	Misyjny	jest	ze	względu	na	te	wszystkie	powody,	dniem	najbardziej	znaczą-
cym	dla	religii	katolickiej	i wszyscy	winni	czuć	się	zobowiązani	do	uczestniczenia	w nim	
w sposób	możliwie	najbardziej	konkretny,	duchowo	i materialnie.

3236
Z	jednej	strony	ważne	jest	dla	mnie	jako	sekretarza	Świętej	Kongregacji	Propaganda 

Fide	 i  przewodniczącego	 Papieskich	Dzieł	Misyjnych,	 wyrażenie	 uznania	 dyrektorom	
krajowym	i diecezjalnym	oraz	wszystkim	ich	współpracownikom,	oraz	przekazanie	ser-
decznych	podziękowań	katolikom	z całego	świata	za	to,	że	w przeszłości	dali	wspaniałe	
świadectwo	świadomości	misyjnej.	Z drugiej	strony	wzywam	ich	do	tego,	by	czuli	się	za-
angażowani	przed	Bogiem,	Kościołem	i ludzkością	w to	cudowne	przedsięwzięcie,	z jego	
rosnącego	sukcesu	musi	czerpać	siłę	Boży	trud	zdobywania	całego	rodzaju	ludzkiego	dla	
słodkiego	imperium	Chrystusa.

abp Filippo Bernardini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 17 października 1953 r.



1954

„Kto pomoże apostołowi, otrzyma nagrodę apostoła”49

3237
Kościół,	ostatnia	siła	pozostała	na	nogach	w ruinach	wszelkiej	formy	cywilizacji	za-

angażowanej	w walkę	o zachowanie	wartości	ludzkich	i boskich,	wypełni	swój	obowiązek	
nawet	okrutnie	 zwalczany	wszelkimi	 środkami,	od	przemocy	do	kłamstwa	 i korupcji.	
Osaczany	był	zwłaszcza	w młodości	 i dzieciństwie,	ale	zawsze	 stały	w przekonaniu,	że	
odwieczne	wartości	ducha	nie	mogą	zginąć;	zawsze	ufny	w nieprzemijające	obietnice	jego	
Założyciela;	zawsze	przekonany,	że	burze	przeminą	i ponownie	zaświeci	słońce	prawdy	
i sprawiedliwości.

Sam	bez	trosk	politycznych,	ekonomicznych,	komercyjnych,	z jedynym	zamiarem	
obrony	dobra	słucha	on	swojego	Boskiego	Założyciela:	Confidite, Ego vici.

3238
Słuszne	i konieczne	jest,	żebyśmy	wysyłali	biskupom,	misjonarzom,	klerowi	miej-

scowemu,	wszystkim	wiernym	Kościoła	milczącego	wyrazy	dumnej	solidarności	złożone	
z modlitwy	i działania,	zrozumienia,	hojności	i nadziei.

Biskupi,	misjonarze	 i  kler	 rodzimy	 zaangażowani	w obronę	 i  krzewienie	prawdy	
przed	kłamstwem,	wolności	przed	zniewoleniem,	ducha	przed	materią,	muszą	wiedzieć,	
że	pół	miliarda	katolików	świadomych	ich	cierpień,	jednoczy	się	z nimi	w wierze	i miło-
ści	ani	na	chwilę	nie	przestając	o nich	myśleć	i z nimi	cierpieć.

3239
Cały	Kościół	kocha	i czynnie	śledzi	poczynania	misjonarzy,	heroldów	wiary	i cywi-

lizacji.	W lasach	i na	wyspach,	w wielkich	metropoliach	lub	w zagubionych	wioskach,	
w seminariach,	w szkołach,	w szpitalach,	w leprozoriach,	w przytułkach,	które	chrześci-
jańska	miłość	wzniosła	i podtrzymuje,	misjonarze	nie	pracują	sami.	Wierzący	w Chrystu-

	 49 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (24 październi-
ka), 23	września	1954 r.
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sa,	a raczej	wszyscy	ludzie	uczciwi	na	całym	świecie,	są	z nimi	i ofiarowują	im	świadectwo	
ludzkiej	i chrześcijańskiej	solidarności.

Dokona	się	to	szczególnie	w Dniu	Misyjnym	obchodzonym	wkrótce,	kiedy	to	cały	
świat	 chrześcijański	 zostanie	wezwany	do	dania	wyrazistego	dowodu	 swojej	wierności	
i miłości.

3240
Prasa,	 radio,	 telewizja,	żywe	słowo	konferansjerów	i propagandystów	–	wszystkie	

muszą	stworzyć	i utrzymać	wysoki	poziom	zapału	misyjnego,	który	jest	nierozłącznym	
elementem	religijnym	prawdziwego	i czystego	usposobienia	chrześcijańskiego.

Nie	można	być	chrześcijaninem,	jeśli	nie	jest	się	apostołem,	a apostołem	jest	zarów-
no	misjonarz,	który	oddaje	wszystko	sprawie	zbawienia	niewiernych	braci,	jak	i chrze-
ścijanin,	który	modli	się	i składa	swój	datek,	aby	umożliwić	misjonarzowi	wykonywanie	
jego pracy.

Niech	nasze	serce	umocni	ta	pewność:	„Kto	pomoże	apostołowi,	otrzyma	nagrodę	
apostoła”.

abp Filippo Bernardini, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

Rzym, dnia 23 września 1954 r.



1955

Obowiązek współpracy50

3241
Dzień	Misyjny	po	raz	kolejny	przypomina	nam	o obowiązku	współpracy	przy	sze-

rzeniu	Kościoła	wśród	ludów,	które	nie	znają	nauki	naszego	Pana	Jezusa	Chrystusa.
Spójrzmy	na	mapę	i zauważmy,	że	pole	misyjne	w różnym	stopniu	obejmuje	wszyst-

kie	kontynenty,	ale	w sposób	szczególny	Afrykę,	Azję	i Oceanię.	Na	tych	ziemiach	żyje	
około	 półtora	miliarda	 osób,	 które	 są	 w większości	 poganami.	 Katolików	 jest	 jeszcze	
mało,	za	mało.	Ludność	Azji	stanowi	53%	ludności	świata,	w tym	katolicy	to	tylko	2,3%;	
w Afryce	8%	–	w tym	katolików	jest	8,5%;	w Oceanii	5%	–	w tym	katolików	jest	20%,	
łącznie	z Archipelagiem	Wysp	Filipińskich.

Należy	 też	 zauważyć,	 że	mieszkańców	tych	 trzech	kontynentów	ciągle	przybywa,	
miejscowe	wskaźniki	przyrostu	naturalnego	przewyższają	te	z innych	kontynentów.	Poza	
tym	posiadają	bogate	zasoby	surowców	i są	coraz	bardziej	świadome	własnych	możliwo-
ści,	dlatego	ich	znaczenie	w stosunkach	międzynarodowych	będzie	się	zwiększać.	Poprzez	
potencjał	materialny	także	pogańskie	ideologie	będą	mogły	się	umocnić	i wznieść	przeni-
kaniu	katolicyzmu	najtrudniejszą	do	pokonania	przeszkodę.

Do	tego	dochodzą	prześladowania,	które	w Chinach	oraz	w dużej	części	Wietna-
mu,	niszczą	organizację	Kościoła	i rozpraszają	katolików.	W innych	rejonach	nie	brakuje	
burzliwych	wydarzeń,	które	próbują	przedstawiać	w fałszywym	świetle	nadprzyrodzone	
cele	działalności	misyjnej	 lub	wręcz	przeszkadzać	w  ich	osiągnięciu,	 także	przy	użyciu	
przemocy.

3242
Oto	pokrótce	obraz,	który	przedstawia	tereny	misyjne.	Nie	brakuje	świateł,	ale	nie	

brakuje	też	cieni,	zwłaszcza	jeśli	skierujemy	nasz	wzrok	na	Azję.

	 50 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (23 październi-
ka), 22 października	1955	r.
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Katolicy	 z  całego	 świata	 niech	 nie	 pozostaną	 obojętni	 i  każdy	 niech	 poczuje	 się	
w obowiązku	włączenia	w triumf	Chrystusa	pośród	tych	ludów,	wspomagając	modlitwą	
heroicznych	heroldów	Ewangelii.

Niestety,	tych	szczodrych	zdobywców	dusz	jest	niewielu.
W	Chinach	z przyjezdnych	misjonarzy	już	około	pięćdziesięciu	jest	albo	w więzie-

niu,	albo	w areszcie	domowym.	Na	innych	terytoriach	podlegających	Świętej	Kongrega-
cji Propaganda Fide	misjonarzy	przyjezdnych	i rodzimych	jest	prawie	25 000:	czyli	jest	
ich	mało	do	posługi	katolikom,	i bardzo	mało	do	troski	o nawrócenie	rzesz	niewiernych.

3243
Lud	katolicki,	który	od	wieków	cieszy	się	przywilejami	płynącymi	z Chrystusowego	

odkupienia,	w tych	dniach	przypominających	o obowiązku	misyjnym,	niech	zechce	głę-
biej	zastanowić	się	nad	potrzebą	wysłania	większej	liczby	robotników	do	pracy	w winnicy	
Pańskiej.	Europa	katolicka	dała	misjom	tylko	14 151	kapłanów,	 zaś	Ameryka	wysłała	
ich	1 824.	Nawet	uznając	wielkoduszne	wysiłki	katolików	z Europy	i Ameryki,	wobec	
trudnego	przedsięwzięcia,	które	należy	doprowadzić	do	końca,	nie	możemy	nie	przypo-
mnieć	im,	że	od	przyszłości	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary	zależeć	będzie	w dużym	stopniu	
powodzenie	apostolatu	misyjnego.	

Niech	biskupi	i wszyscy	katolicy	postarają	się	zatem	zgodnie,	aby	wszystkie	środki,	
którymi	dysponuje	wyżej	wspomniane	Dzieło	były	zawsze	pokaźne	i hojne,	aby	liczba	
misjonarzy	rosła	i pomnażała	się.

3244
Z	naszych	diecezji	powinni	wyruszać	misjonarze,	aby	iść	i zbawiać	narody,	a zatem	

wszyscy	wierni,	od	pierwszego	do	ostatniego,	powinni	czuć	się	zaangażowani	w sprawę	
tak	świętą	i piękną.

W	czasie	przygotowań	do	Dnia	Misyjnego	kapłani,	poprzez	propagandę	pisemną	
i ustną,	niech	próbują	coraz	bardziej	rozpalać	w katolikach	poczucie	obowiązku	misyjne-
go.	Tak	jak	wspaniała	była	ich	wyrozumiałość	w przeszłości,	tak	niech	stanie	się	jeszcze	
większa	w przyszłości,	ponieważ	potrzeby	apostolatu	misyjnego	są	ogromne.

Niech	modlitwa	za	misje	będzie	gorliwsza,	troska	o powołania	wytrwalsza,	a ofiary	
pokaźniejsze.

W	ten	sposób	dojrzałe	wspólnoty	z Europy	i Ameryki	mogą	wykazać	się	dynami-
zmem,	wysyłając	 coraz	więcej	 osób	 i  środków,	których	 tak	bardzo	potrzeba	w  świętej	
batalii	o zdobywanie	narodów	dla	Chrystusa.

abp Pietro Sigismondi, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, 
przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych

Rzym, dnia 22 października 1955 r.



1956

Dać świadectwo wiary i miłości51

3245
Powraca	dzień,	drogi	każdemu	chrześcijaninowi,	który	wzywa	do	 zmobilizowania	

wszystkich	sił	katolickich,	by	dać	świadectwo	wiary	i miłości	heroldom	Ewangelii.	Nie-
zwykle	krzepiące	jest	podkreślenie	ciągłości	działania	apostolskiego	Kościoła,	który	kroczy	
swoją	drogą	i dociera	do	coraz	liczniejszych	ludów	z przesłaniem	prawdy	i miłości,	wypły-
wającym	z Serca	Chrystusowego.	Czujna	troska	papieża	wspierana	przez	dykasterię	Świę-
tej	Kongregacji	Rozkrzewiania	Wiary	oraz	przez	intensywną	pracę	Papieskich	Dzieł	Misyj-
nych	–	Rozkrzewiania	Wiary,	Świętego	Piotra	Apostoła	dla	kleru	miejscowego,	Świętego	
Dzieciństwa	–	oraz	Związek	Misyjny	Duchowieństwa,	obejmuje	wszystkie	części	świata	
misyjnego:	ustanawia	hierarchię,	tworzy	nowe	diecezje,	przydziela	obowiązki	i godności	
biskupie	 kapłanom	miejscowym,	 zakłada	 nowe	 seminaria,	 a  inne	 powiększa,	 zwiększa	
ilość	powołań,	robotników	Ewangelii	oraz	liczbę	nowo	ochrzczonych.

Sprawozdania,	które	docierają	do	Świętej	Kongregacji	Propaganda Fide	są	cennym	
świadectwem	niestrudzonej	działalności	apostolskiej	Kościoła.	

3246
Są	też	wspólnoty	chrześcijańskie	prześladowane.	W trudnych	próbach,	które	spo-

tykają	Kościół	Boży	w  różnych	 regionach,	motywem	pociechy	 jest	 ciągłe	 sprawdzanie	
się	Bożej	obietnicy:	non praevalebunt...	Z tą	obietnicą	związany	jest	heroiczny	opór	epi-
skopatu	chińskiego,	kleru	rodzimego	i wiernych,	którzy	opierają	się	wszelkiej	przemocy,	
wszystkim	manipulacjom,	wszelkim	próbom	odłączenia	ich	od	jedności	z Kościołem,	od	
posłuszeństwa	wikariuszowi	Chrystusa.	Podobne	sceny	wiary	i dyscypliny	oferują	inne	
rejony	świata	bez	pokoju	i bez	wolności,	jak	Korea	i Wietnam	Północny	uciśnione	tyra-
nią	Bożych	nieprzyjaciół.	Tyle	stałości	wiary,	dyscypliny,	heroicznego	życia	chrześcijań-
skiego	przypisać	należy	bez	wątpienia	Bożej	pomocy,	która	jest	odpowiedzią	na	modlitwy	
wiernych	z całego	świata.

	 51 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (21 październi-
ka), 20 października	1955 r.
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Jakąż	otuchą	napełnia	ta	modlitewna	krucjata,	ale	równie	pocieszający	jest	widok	
rosnącej	z roku	na	rok	hojności	chrześcijan	wspierającej	dzieła	Kościoła.	Od	wschodu	do	
zachodu	nie	ma	kraju,	który	nie	dałby	świadectwa,	że	dostrzega	pilną	potrzebę	współ-
pracy	misyjnej	i nie	zorganizowałby	z ciągle	rosnącą	pieczołowitością	Papieskich	Dzieł	
Misyjnych,	które	są	dziełami	ojca	świętego.	Pozwalają	mu	docierać	wszędzie	z koniecz-
ną	 pomocą	 dla	 coraz	 skuteczniejszej	 organizacji	 posługi	 religijnej	 i  rozprzestrzeniania	
Kościoła	poprzez	rozwój	Instytutów	Misyjnych,	uniwersytetów,	szkół	wszystkich	typów	
i stopni,	dzieł	opieki	społecznej	i potężnych	środków	nowoczesnego	apostolatu,	jak	ra-
dio,	kino,	telewizja.

3247
Zachęceni	tak	dużym	zapałem	i w uznaniu	dla	zaangażowania	misyjnego	wszyst-

kich	katolików,	kiedy	zbliża	się	Światowy	Dzień	Misyjny,	dnia	21	października	1956 r.,	
przypomnijmy	apel	Jezusa:	„Mam	inne	dusze,	których	ze	mną	nie	ma,	one	też	winny	do	
mnie	przyjść,	tak,	żeby	nastała	jedna	owczarnia	i jeden	pasterz”.

Niech	ten	apel	wzbudzi	w każdym	chrześcijańskim	sercu	odnowienie	zapału,	tak,	
żeby	 intensyfikacja	 modlitw	 o  nadejście	 Królestwa	 Chrystusa	 łączyła	 się	 z  większym	
przejawem	miłości	ze	strony	Dzieł	Misyjnych.	Niech	nie	będzie	serc	obojętnych,	zim-
nych,	nieobecnych	w tej	próbie	katolickości,	która	musi	ukazać	całemu	światu,	jak	żywe	
i owocne	 są	we	wszystkich	 tych,	którzy	 szczycą	 się	mianem	chrześcijan,	wiara,	miłość	
i sprawiedliwość.

abp Pietro Sigismondi, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, 
przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych

Rzym, dnia 20 października 1956 r.



1957

Encyklika Fidei donum52

3248
Co	roku	Dzień	Misyjny	daje	nam	możliwość,	by	zaapelować	o waszą	pomoc	na	rzecz	

prac	misyjnych	Kościoła.	W tym	roku,	w związku	z ogłoszeniem	encykliki	Fidei donum 
o aktualnej	sytuacji	(272-306)	misji	katolickich,	pragniemy	w sposób	szczególny	uświado-
mić	wam	istotę	misji	oraz	przypomnieć	o odpowiedzialności	za	nie	każdego	z was.	

3249
Misje oferują wam możliwość realizacji waszego chrześcijańskiego powołania. Chrze-

ścijanin	jest	wezwany	do	świadczenia	o Ewangelii	aż	po	najdalsze	krańce	ziemi	i do	gło-
szenia	dobrej	nowiny	o bezgranicznej	miłości	Boga	do	wszystkich	 ludzi,	bez	wyjątku.	
W wypełnianiu	tego	obowiązku	misjonarze	–	rozrzuceni	po	krajach,	w których	Kościół	
nie	został	jeszcze	całkowicie	zorganizowany	–	są	jakby	waszymi	wysłannikami	i reprezen-
tantami.	To	oni	pozwalają	wam	zrealizować	zadanie	misyjne	podjęte	na	chrzcie.

3250
Misje stanowią bodziec i ważne ubogacenie dla waszego życia duchowego.	Nie	ma	nic	

bardziej	skutecznego,	żeby	nas	wzmocnić	w zmaganiach	dotyczących	moralności	i roz-
woju	życia	duchowego	niż	wyraźna	świadomość	Chrystusowego	zaproszenia	do	współ-
pracy	w  dziele	 odkupienia.	Należy	 uwzględnić	 też	 korzyści,	 jakie	 działalność	misyjna	
przynosi	 rodzinie	 chrześcijańskiej,	 a  zatem	 każdemu	 z  nas.	Każdy	 naród	 przyjmujący	
wiarę	Kościoła,	wnosi	do	niego	swoją	mentalność,	tradycje	i rdzenną	kulturę,	które	jeśli	
zasługują	na	poszanowanie,	Kościół	chce,	aby	zostały	uszanowane.

3251
Misje wreszcie mają cenny wkład w postęp wzajemnego zrozumienia międzyludzkiego. 

Tajemnica	jedności	Kościoła,	który	nie	zważając	na	interesy,	ideologie,	rasę	realizuje,	sza-

	 52 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (20 październi-
ka), 19 października	1957	r.
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nując	i ceniąc	wartościowe	cechy	partykularne,	jedność	dusz	w prawdzie	i serc	w miłości.	
W wielu	częściach	świata	realizacja	tej	jedności	powierzona	jest	misjonarzom.

3252
Sympatia rozumna i czynna. Żeby	kochać,	trzeba	znać.	Zachęcam	was	zatem,	byście	

czytali	prasę	misyjną,	odwiedzali	wystawy,	które	odbywają	się	okresowo	w każdym	kraju,	
zapisywali	się	do	Papieskich	Dzieł	Misyjnych,	których	podstawowym	powodem	istnienia	
jest	ukazywanie	chrześcijanom	dzisiejszych	problemów	misyjnych.

3253
Życie wypełnione modlitwą i ofiarą. Jak	powiedział	papież,	 także	w krajach	misyj-

nych	świecki	materializm	rozprzestrzenia	wirusa	podziałów,	budzi	namiętności,	sprawia,	
że	 powstają	 przeciwko	 sobie	 ludzie	 należący	 do	 różnych	 narodów	 i  ras,	wykorzystuje	
rzeczywiste	 trudności,	 kusząc	ducha	mirażami	 łatwych	 rozwiązań	 lub	 siejąc	w  sercach	
bunt.	Tę	nową	przeszkodę,	która	dołączyła	do	innych,	by	zatrzymać	rozprzestrzenianie	
się	Królestwa	Bożego	na	terenach	misyjnych,	można	pokonać,	jak	głosi	Ewangelia,	tylko	
modlitwą	i pokutą.	Czas	jest	krótki.	Konieczny	jest	żarliwszy	wysiłek	błagania	i ofiary,	
żeby	zatrzymać	niszczycielską	falę.

3254
Pomoc szczodra i skuteczna. Aktualne	możliwości	misyjne,	powiedział	papież,	trud-

no	porównać	z rozmiarami	dzieła,	jakie	jest	do	wykonania.
Teraz	i w najbliższych	latach	rozstrzygnie	się	przyszłość	licznych	wspólnot	chrześci-

jańskich	w krajach	misyjnych.	Jeśli	z braku	środków	misje	nie	zdołają	wypełnić	swojego	
zadania,	należy	obawiać	się,	że	ten	teren	zostanie	zajęty	przez	innych.	Trzeba	zatem,	aby	
katolicy	świadomi	wagi	problemu	apostolstwa	w świecie,	nie	zadowolili	się	łatwym	ge-
stem	sporadycznej	ofiary,	czynionym	raz	na	jakiś	czas.

3255
Dynamizm	katolickiego	narodu	mierzy	się	ofiarami	poniesionymi	dla	sprawy	mi-

syjnej.	To	samo	można	powiedzieć	o rodzinach	i pojedynczych	osobach.
Dzień	Misyjny	przeżywany	z tej	perspektywy	nie	będzie	dla	was	dniem	szybko	za-

pomnianym,	ale	wyrazem	codziennej	troski.
Bóg	was	potrzebuje	do	tego,	by	Jego	Królestwo	mogło	wzrastać	na	siedmiuset	te-

renach	 misyjnych	 podlegających	 bezpośrednio	 Świętej	 Kongregacji	 Propaganda Fide. 
A także,	by	oblicze	świata	zostało	odnowione	dzięki	waszej	dobroczynności.

abp Pietro Sigismondi, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, 
przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych

Rzym, dnia 19 października 1957 r.



1958

Świat misyjny intensywnie się rozwija53

3256
Po	raz	kolejny	Dzień	Misyjny	gromadzi	wszystkich,	rozproszonych	po	całym	świe-

cie,	oczekujących	nadejścia	Pana	i zaprasza	ich	do	zauważenia	dojrzewającego	żniwa	na	
kontynentach	do	niedawna	nie	znających	światła	Ewangelii	oraz	do	przyczynienia	 się,	
przez	modlitwę	 i  ofiarę,	 do	 szybszego	nadejścia	Odkupiciela,	 który	 idzie	 do	 owiec	 ze	
swojej	owczarni.	Prawdopodobnie	takie	duchowe	zjednoczenie	się	ludzi	nigdy	nie	było	
bardziej potrzebne.

Świat	misyjny	intensywnie	się	rozwija.	W niektórych	rejonach	prześladowania	pró-
bują	odebrać	Stolicy	Piotrowej	stare	i młode	wspólnoty	chrześcijańskie.	Ale	łaska,	której	
nie	straszne	są	bambusowe	lub	żelazne	bariery,	podtrzymuje	wiarę	wyznawców	i męczen-
ników,	których	ofiara,	zarówno	krwawa,	jak	i bezkrwawa,	jest	zasiewem	chrześcijan.

3257
Do	tego	faktu,	który	historia	przekaże	jako	szczególnie	ważny	dla	kończącego	się	

okresu	misyjnego,	przyrównać	można	inny	nie	mniej	istotny:	przybywa	osób	nawróco-
nych,	które	pozostają	wierne	Kościołowi	nie	tylko	dlatego,	że	zostali	tego	nauczeni,	ale	
dlatego	że	sami	tego	pragną	i radują	się	z przynależności	do	Kościoła.

Dowodem	tego	jest	kler	rodzimy,	bracia	i siostry;	zastępy	ochotników,	którzy	poszli	
dalej	niż	tego	wymagał	zwykły	obowiązek	i są	autentycznymi	przedstawicielami	kultury	
chrześcijańskiej.	Jednak	nie	tworzą	odrębnej	kasty.	Cała	rzesza	wspina	się	po	kolejnych	
stopniach	spontaniczności,	która	zabiega	nie	tylko	o formację	do	życia	zakonnego,	ale	do	
wszystkich	form	życia	chrześcijańskiego.

	 53 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (19 październi-
ka), 18 października	1958 r.
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3258
Zaistniałym	w tych	okolicznościach	potrzebom	starają	się	sprostać	i tak	już	zasłużo-

ne	kongregacje	oraz	stowarzyszenia	misyjne	wspierane	przez	zakony,	stałe	kuźnie	aposto-
łów,	przysyłając	osoby	i środki.

Współpracują	z nimi	Papieskie	Dzieła	Misyjne,	które	jako	że	istnieją	we	wszystkich	
krajach	świata	i kierowane	są	przez	osoby	duchowne,	troszczą	się	o kształtowanie	ducha	
misyjnego	kleru	i wiernych	oraz	zbierają	kwoty	potrzebne	do	życia	dla	prawie	siedmiu-
set	kościelnych	okręgów	misyjnych,	zwłaszcza	do	zrealizowania	inicjatyw	o charakterze	
ogólnym.

3259
Warto	przypomnieć,	co	napisał	o tych	dziełach	w 1923	roku	kardynał	van	Rossum,	

prefekt Kongregacji Propaganda Fide:	„Najdynamiczniejsze	działania	wychowawcze	pro-
wadzą	Papieskie	Dzieła	Misyjne,	ponieważ	uniezależniają	dynamizm	misyjny	od	indywi-
dualnych	przekonań,	osobistych	pragnień	i sympatii;	w ten	sposób	dynamizm	misyjny	
oparty	 jest	 na	 podstawie	 solidnej	 i  nadprzyrodzonej,	 staje	 się	 dla	wierzących	 czystym	
źródłem	zasług,	środkiem	do	zachowania	i umocnienia	wiary,	do	bycia	apostołami	w peł-
nym tego słowa znaczeniu”.

Jednak	datki	i ofiary	realizowane	przez	to	święte	przedsięwzięcie	nie	starczają	już	na	
pokrycie	rosnących	potrzeb	misji.

3260
W	ich	imieniu,	w imieniu	ludzi,	którzy	poświęcili	dla	nich	życie,	w imieniu	naszych	

braci	w wierze	z krajów	misyjnych,	przychodzę	prosić	o waszą	współpracę.
Módlcie	się	za	misje.	Chrześcijanin	winien	ze	względu	na	swoje	powołanie	nosić	

w sercu	cały	świat	i modlić	się	jakby	był	głosem	wszystkich	kontynentów.
Troska	o misje	przyda	waszym	modlitwom,	waszym	komuniom,	waszym	wyrzecze-

niom	nowy	zapał	i sprawi,	że	wzrośnie	w was	prawdziwa	miłość.

3261
Postarajcie	się	o robotników	do	apostolatu	misyjnego.	Droga	młodzieży,	która	czy-

tasz	 te	 słowa,	 czy	nigdy	nie	 zastanawialiście	 się	nad	 lepszym	wykorzystaniem	waszego	
życia,	waszych	sił,	waszych	talentów?	Czy	nigdy	nie	pomyśleliście,	że	słowa	Jezusa:	„Bądź-
cie	moimi	świadkami,	aż	po	krańce	ziemi”	dotyczą	wszystkich	ochrzczonych?	Zwłaszcza	
w obecnym	czasie,	kiedy	otwiera	się	cały	wachlarz	form	pracy	misyjnej,	od	stowarzyszeń	
świeckich	podlegających	biskupom,	które	zobowiązują	się	do	wykonywania	w misjach	
wyuczonych	zawodów,	przez	instytuty	świeckie,	które	oddają	do	dyspozycji	misjom	naj-
różniejsze	umiejętności	w odpowiedzi	na	wielorakie	potrzeby	nowych	wspólnot	chrześci-
jańskich,	aż	po	godne	podziwu	rodziny	zakonne	oddane	apostolstwu	misyjnemu,	które	
potrzebują	umocnić	swoje	szeregi,	by	utrzymać	dzieła	już	funkcjonujące	i założyć	nowe,	
pilnie	potrzebne.
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3262
Składajcie	datki	na	misje.	Dawajcie	pieniądze,	owoc	waszej	pracy	i waszego	trudu,	

który	was	reprezentuje	i o was	świadczy.	Nie	zapominajcie,	że	ofiara	niewielka	wobec	wa-
szych	możliwości	nie	przyniesie	wam	chluby	i nie	umknie	Panu,	który	widzi	w ukryciu.

Niech	żarliwe,	zgodne,	braterskie	obchodzenie	Dnia	Misyjnego	przyśpieszy	realiza-
cję	boskiej	obietnicy:	„Przyciągnę	wszystko	i wszystkich	do	siebie”.

abp Pietro Sigismondi, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, 
przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych

Rzym, dnia 18 października 1958 r.



1959

Odpowiedzialność za apostolat misyjny54

3263
Zbliżające	się	coroczne	obchody	Światowego	Dnia	Misyjnego	przypominają	nam	

wszystkim	wyglądającym	„przyjścia	Pana”	o radosnym	obowiązku	podziękowania	Mu	za	
dobrą	pracę	wykonaną	w misjach	także	w tym	roku,	oraz	ożywiają	w nas	poczucie	odpo-
wiedzialności	za	apostolat	misyjny.

Wydarzenia	obfitujące	w konsekwencje,	zagmatwanie	się	problemów	już	istnieją-
cych	i pojawianie	się	nowych,	próby	i utrapienia,	nie	przeszkodziły	fermentowi	ewan-
gelicznemu	w kontynuowaniu	swojego	dzieła	cichego,	ale	skutecznego.	Prawdy	„ukryte	
przed	mądrymi	i uczonymi”	nadal	objawiane	są	maluczkim,	którzy	przyłączają	się	licznie	
do	tych,	którzy	już	odnaleźli	w Chrystusie	odnowiciela	ich	jedności,	twórcę	ich	osobo-
wości	i pokoju	w ich	życiu.

3264
Coraz	więcej	 biskupów,	 kapłanów,	 zakonników	 i  świeckich	 zostało	 obdarzonych	

zaszczytem	służenia	Chrystusowi	w osobach	swoich	zarazem	rodaków	i braci	w wierze,	
w czym	pomagają	im	misjonarze,	zakonnicy	i świeccy,	którzy	pozostają	na	miejscu	lub	
dojeżdżają,	szczęśliwi	z możliwości	przyczynienia	się	do	poszerzania	i umacniania	tego	
„zgodnego	świadectwa”,	dowodu	a jednocześnie	gwarancji	niezłomnej	żywotności.	Po-
mimo	braku	środków,	coraz	dotkliwszego	zważywszy	na	rosnące	potrzeby,	miejsc	kultu,	
szpitali,	szkół	przybyło,	czyniąc	coraz	lepiej	widoczną	troskę	Kościoła	o duszę	i ciało.

Świat	 roztargniony,	 nieobecny	 lub	 wrogo	 nastawiony	 niesłusznie	 ignoruje	 wagę	
tego	dzieła	misyjnego	dla	jedności	i pokoju	między	narodami,	który	można	osiągnąć	nie	
poprzez	jakieś	wspólne	zewnętrzne	interesy,	ale	tylko	na	drodze	procesu	wewnętrznego,	
poprzez	powrót	do	tego,	co	pozostaje	pierwszym	źródłem	jedności:	Słowo	Boże.

	 54 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (18 październi-
ka), 17 października	1959 r.
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3265
Bogu	 należy	 podziękować,	 że	 ciągle	 realizuje	 się	 Jego	 posłanie:	 „Idźcie	 i  głoście	

Ewangelię	 na	 całym	 świecie”.	 Inspirator	 i  przewodnik,	 upominający	 i  pocieszający,	
kształtował	On,	chronił	i bronił	narażoną	na	szwank	trzodę,	owce	i pasterzy.

W	Nim	 i  z Nim	niech	usłyszą	 słowa	podziękowania	 ci,	 którzy	 pod	kochającym	
przewodnictwem	pasterza	całego	Kościoła,	pracowali	 i pracują	nad	szerzeniem	Bożego	
Królestwa,	wszyscy	pokorni	i hojni	współpracownicy	misyjnej	krucjaty;	zwłaszcza	ci,	któ-
rzy	cierpiąc	za	wiarę,	mają	większy	niż	inni	wkład	w przygotowywanie	dróg	Panu.	Zza	
„kurtyny”	dociera	do	nas	ich	uporczywy	głos,	powtarzający	słowa	św.	Pawła:	„Aż	do	tej	
chwili	łakniemy	i cierpimy	pragnienie,	brak	nam	odzieży,	jesteśmy	policzkowani	i skaza-
ni	na	tułaczkę,	i utrudzeni	pracą	rąk	własnych.	Błogosławimy,	gdy	nam	złorzeczą,	znosi-
my,	gdy	nas	prześladują;	dobrym	słowem	odpowiadamy,	gdy	nas	spotwarzają.	Staliśmy	
się	jakby	śmieciem	tego	świata	i odrazą	dla	wszystkich	aż	do	tej	chwili”	(1	Kor	4,11-13).

3266
Myśl	o tym,	czego	się	dokonuje	na misjach	dla	chwały	Bożej	 i zbawienia	świata,	

i za	jak	wysoką	cenę,	nie	może	i nie	powinna	pozostać	obojętna	dla	tego,	kto	nosi	miano	
chrześcijanina.

Przez	chrzest	zostaliśmy	współpracownikami	Boga,	który	stawszy	się	człowiekiem,	
żeby	nas	ze	sobą	zjednoczyć,	wezwał	nas	do	tego,	abyśmy	razem	z Nim	wprowadzali	spra-
wiedliwość	i pokój	nie	tylko	w zakątku,	gdzie	żyjemy,	ale	na	całej	ziemi.

To,	co	Bóg	nam	dał,	dar	modlitwy,	dar	ofiary,	dar	życia,	nie	jest	przeznaczone	tylko	
dla	nas,	są	to	siły,	które	musimy	przekazywać	wszystkim,	aż	do	najbiedniejszego	i naj-
mniejszego	z ludzi.

3267
Misje,	gdzie	Słowo,	które	stało	się	ciałem	cierpi	i czeka,	proszą	pilnie	o możliwie	jak	

największą	część	tych	naszych	darów.
Zacznijmy	wypełnianie	 tego	naszego	 obowiązku	 od	 części	 najłatwiejszej,	 od	wy-

słania	 naszych	 ofiar,	 daru	 naszej	modlitwy,	 aż	 dojdziemy,	 kiedy	Bóg	 zechce,	 do	 daru	
z naszego	życia.

Niech	to	zaproszenie	dotrze	zwłaszcza	do	tych,	którzy	są	najskuteczniejszymi	narzę-
dziami	odkupieńczej	woli	Boga:	do	maluczkich,	do	cierpiących,	do	ubogich,	do	uciśnio-
nych.	Ich	hojna	odpowiedź,	na	którą	już	teraz	wiemy,	że	możemy	liczyć,	niech	przypo-
mni	wszystkim,	że	gnuśne	życie	religijnie	opóźnia	czas	triumfu	i że	ich	obojętność	wobec	
pracy	na	rzecz	Królestwa	Bożego	uniemożliwia	robotnikom	ewangelicznym	wykonywa-
nie	ich	pracy.	Niech	upomni	też	tego,	kim	kierują	wyłącznie	własne,	partykularne	intere-
sy,	że	to	co	zatrzymuje	dla	siebie,	odmawiając	dziełu	rozkrzewiania	wiary,	może	sprawić,	
że	poniesie	go	szerzące	się	niedowiarstwo.
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3268
Świadomi	pocieszających	proporcji	współpracy	do	dzisiaj	otrzymanej,	niestety	cią-

gle	nie	odpowiadającej	potrzebom,	patrzymy	z ufnością	i radością	na	zbliżający	się	Dzień	
Misyjny.	Obchodzony	w miłości	i ofiarności,	otrzymawszy	błogosławieństwo	ojca	świę-
tego,	który	krocząc	drogą	swoich	poprzedników,	od	pierwszych	dni	swojego	pontyfikatu	
zaliczył	 do	 pierwszorzędnych	 trosk	 problemy	 ekumeniczne	 i misyjne,	Dzień	Misyjny	
złagodzi	smutną	niepewność	obecnego	czasu	dzięki	radosnej	wizji	dnia,	kiedy	wszystkie	
języki	ziemi,	głosy	dochodzące	ze wszystkich	kontynentów	zjednoczą	się	we	wspólnym	
sławieniu	Króla	żyjącego	na	wieki.

abp Pietro Sigismondi, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, 
przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych

Rzym, dnia 17 października 1959 r.



1960

Nie zapominajmy, że dając otrzymamy55

3269
Wybiły	dla	świata	godziny,	w których	przemiany	osiągają	zawrotną	prędkość.	Wo-

bec	 nich	 Kościół	 odczuwa	 potrzebę	 zmobilizowania	 wszystkich	 sił	 poprzez	modlitwę	
i hojność	swoich	wiernych.

Liczne	 młode	 wspólnoty	 chrześcijańskie	 weszły	 w  okres	 decydujący,	 w  którym	
opóźnienia,	przeoczenia,	błędy	w zachowaniu	mogłyby	mieć	zgubne	konsekwencje	przez	
wiele	pokoleń.

Jakże	bogate	w nadzieję	są	te	młode	wspólnoty	chrześcijańskie!	Powołując	w tym	
roku	do	świętego	kolegium	dostojników	z Azji	i Afryki,	zwiększając	pokaźną	już	liczbę	
biskupów	rodzimych,	papież	dał	im	nowy	dowód	zaufania.

3270
Jak	szybko	zwiększają	się	ich	trudności	i potrzeby	w tym	świecie,	w którym	odle-

głości	maleją,	a powstające	rozbieżności	interesów	oraz	wpływ	ideologii	przewrotowych	
grożą	zakłóceniem	naturalnego	procesu	oczekiwanych	przemian!

W	tych	okolicznościach	młode	wspólnoty	chrześcijańskie	muszą	pokazać,	jak	Ko-
ściół	potrafi	w Chrystusie	złączyć	wszystkie	kultury,	oczyszczając	zarazem	wszystkie	men-
talności,	wszystkie	najszlachetniejsze	wyrazy	ludzkości.

W	krajach	 gorączkowo	 poszukujących	 swojej	 narodowej	 tożsamości,	 członkowie	
młodych	 wspólnot	 chrześcijańskich	muszą	 okazać	 się	 skutecznymi	 twórcami	 postępu	
w dążeniu	do	jedności	i pokoju,	a jeśli	byłaby	taka	potrzeba,	świadkami	aż	po	heroizm	
miłości	i przebaczenia.

	 55 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (23 październi-
ka), 22 października	1960 r.
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3271
Bez	trudu	zdajecie	sobie	sprawę,	jak	w tych	trudnych	godzinach,	członkowie	na-

szych	młodych	wspólnot	chrześcijańskich,	które	na	ogół	stanowią	mniejszość,	potrzebują	
czynnych	wyrazów	sympatii	wszystkich	braci	w wierze.

Nie	uchodzi	wam	też,	jak	pilne	jest	dla	nich	i dla	ich	biskupów	wsparcie	misjonarzy,	
zakonnic	i świeckich	chrześcijan,	którzy	pełni	pokory	i bezinteresownej	miłości	oddają	
na	usługi	swoje	umiejętności	i poświęcenie.

Módlcie	 się	 gorąco	 o  wzrost	 liczby	 powołań	misyjnych	 w waszych	 krajach	 oraz	
o wzrost	liczby	powołań	kapłańskich	i zakonnych	w krajach	misyjnych.

3272
Pomóżcie	–	większym	darem	hojności	–	wypełniać	Papieskim	Dziełom	Misyjnym	

zadanie	wyznaczone	im	przez	papieża	i potwierdzone	w jego	ostatniej	encyklice	misyjnej,	
aby	tworzyć	i rozwijać	centra	formacji	doktrynalnej,	duchowej	i społecznej,	które	pozwo-
lą	wiernym	z krajów	misyjnych	przejąć	czekającą	ich	odpowiedzialność.

Nie	zapominajmy,	że	dając,	otrzymamy.
Zbliża	się	dzień	otwarcia	w Rzymie	Soboru	Watykańskiego	II.	Na	myśl	o tym	nasze	

serca	napełniają	się	nadzieją.	Czyż	może	być	piękniejsze	przygotowanie	do	tych	uroczy-
stych	obrad	od	 szeroko	zakrojonego	działania	misyjnego,	które	 zachęci	 chrześcijan	na	
całym	świecie	do	pracy,	by	uczynić	z granic	świata	granice	królestwa	Bożego!

3273
Według	statystyk	z 1957	roku	(Documenti di tal taliano novembre 1958),	we	Wło-

szech	mieszkańcy	wydali	na:

Tytoń	 L.–	 457 000 000 000
Kosmetyki	 »	–	 35 000 000 000
Kino	 »	–	 112 780 800 000
Teatr	 »	–	 8 468 700 000
Imprezy	sportowe	 »	–	 10 130 000 000
Inne	rozrywki	 »	–	 15 299 100 000
Radio	i telewizję	 »	–	 29 105 100 000
Loteria	Totocalcio	 »	–	 15 294 003 344
Na	misje	 »	–	 472 000 000
(Światowy	Dzień	Misyjny	 L.	–	 300 520 456)

Włochy	znajdują	się	na	siódmym	miejscu	po:	Stanach	Zjednoczonych	(5	miliar-
dów),	Kanadzie,	Niemczech,	Francji,	Hiszpanii	i Kolumbii.	A zatem	na	każdego	Włocha	
przypada	średnio	w ciągu	roku:

Pierwsze	pozycje	 L.	 14 000
Misje	 »	 9
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Krótko	mówiąc:	żeby	krzewić	królestwo	Boże	w świecie,	każdy	Włoch	ofiarowuje	
rocznie	kwotę	odpowiadającą	wartości	papierosa.	Jeśli	każdy	Włoch	ofiarowałby	w ciągu	
roku	równowartość	paczki	popularnych	papierosów,	otrzymalibyśmy	zawrotną	sumę	dzie-
sięciu	miliardów	lirów,	wystarczającą	z nawiązką,	żeby	na	przykład	zniknął	na	świecie	trąd.

abp Pietro Sigismondi, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, 
przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych

Rzym, dnia 22 października 1960 r.



1961

Formacja miejscowego kleru56

3274
Pozwólcie,	że	zawierzę	wam	niektóre	nasze	troski	i że	poproszę	o wasz	udział	mo-

dlitewny,	o wasze	wyrzeczenia,	o waszą	jałmużnę	dla	rozwiązywania	problemów,	które	
napotykamy.

Przede	 wszystkim	 chodzi	 o  formację	 kleru	 miejscowego.	 Ona,	 która	 była	 i  jest	
najważniejszym	celem	dzieła	 ewangelizacji,	dobrze	 sprawdziła	 się	 także	w  tych	burzli-
wych	 czasach.	 Zarówno	w  pokornej	 posłudze,	 jak	 i  na	 najbardziej	 odpowiedzialnych	
stanowiskach,	zarówno	w okolicznościach	zwykłych,	jak	i najbardziej	delikatnych.	Kler	
miejscowy	w sposób	godny	podziwu	dochowywał	wierności	poważnym	zobowiązaniom	
wynikającym	z kapłaństwa.

3275
Jeśli	chcemy,	aby	Kościół	miał	coraz	głębsze	korzenie	w ziemi	misyjnej,	miotanej	

licznymi	sprzecznymi	wiatrami,	trzeba	przygotować	kapłanów	i zakonników,	którzy	jesz-
cze	 lepiej	 przygotowani	 z  punktu	widzenia	 apostolskiego	 i  technicznego,	 będą	umieli	
odpowiedzieć	na	obecne	potrzeby.

Budowa	nowych	seminariów	i rozbudowa	tych	istniejących,	poprawa	ich	działalno-
ści,	podniesienie	ich	poziomu	naukowego,	to	szczególnie	kosztowne	potrzeby,	z którymi	
trzeba	niezwłocznie	się	zmierzyć.

3276
Z	troską	o formację	kleru	łączy	się	problem	związany	z formacją	katechetów.
Wiecie,	że	liczba	kapłanów,	zakonników	i zakonnic	w krajach	misyjnych	jest	niewy-

starczająca.	Tylko	większa	liczba	katechetów	gorliwych	i kompetentnych,	którzy	znaliby	
dobrze	język,	zwyczaje,	mentalność	danego	ludu,	pozwoli	złagodzić	dotkliwy	brak	kleru.

	 56 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (22 październi-
ka), 21 października	1961 r.
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Wymaga	 to	 jednak	 zaangażowania	 znacznych	 środków	na	 utworzenie	 ośrodków,	
w których	byliby	przygotowywani	do	swojego	zadania	oraz	na	zapewnienie	im	godnego	
życia,	kiedy	znajdą	się	w miejscu	pracy.	

3277
Inny	problem,	który	 trzeba	pilnie	 rozwiązać	dotyczy	 formacji	mężczyzn	 i kobiet	

ożywianych	 prawdziwym	 ideałem	 chrześcijańskim	 i  jednocześnie	 otwartych	 na	 stoso-
wanie	nowoczesnych	metod	w działalności	katolickiej,	społecznej	i cywilnej	–	zdolnych	
wywierać	chrześcijański	wpływ	na	opinię	publiczną	za	pomocą	prasy	i wynalazków	au-
diowizualnych,	dostosowanych	do	mentalności	miejscowej	ludności.

Łatwo	sobie	wyobrazić,	jak	dużą	ilość	inicjatyw	to	za	sobą	pociąga:	ośrodki	Akcji	
Katolickiej,	sekretariaty	społeczne,	prasa	itd.,	nie	zapominając	o domach	rekolekcyjnych,	
w  których	 osoby	 pełniące	 te	 odpowiedzialne	 funkcje	 powinny	 się	 regularnie	 groma-
dzić	na	modlitwie	i analizowaniu	prowadzonej	działalności	w świetle	prawd	wiecznych	
i Ewangelii.

3278
Dnia	9	stycznia	minie	sto	lat	od	śmierci	Pauliny	Jaricot,	która	w 1882	roku	założyła	

Dzieło	Rozkrzewiania	Wiary.	To	małe	ziarno	zamieniło	się	już	w wielkie	drzewo	służące	
Kościołowi.

Ileż	modlitw,	ileż	aktów	miłości,	ileż	ofiar	zrodziła	inicjatywa	Pauliny	Jaricot!
Niech	Pan	sprawi,	za	wstawiennictwem	swej	Matki,	Królowej	Misji,	żeby	ten	stu-

letni	 jubileusz	obudził	w wiernych	nowy	zapał	 i nową	gorliwość	we	współpracy	coraz	
skuteczniejszej	i powszechniejszej	przy	szerzeniu	królestwa	Bożego.

abp Pietro Sigismondi, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, 
przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych

Rzym, dnia 21 października 1961 r.



1962

Sobór Watykański II57

3279
Światowy	Dzień	Misyjny,	ukierunkowany	na	pobudzanie	zapału	i hojności	kato-

lików	 do	 udzielania	misjonarzom	wszelkiego	 rodzaju	 pomocy	w  ich	 pracy,	 zbiega	 się	
w tym	roku	z historycznym	wydarzeniem,	wokół	którego	koncentruje	się	uwaga	i zainte-
resowanie	wszystkich.	Mowa	o Soborze	Watykańskim	II.

W	 tym	 też	 roku,	 dnia	 3	maja,	mija	 czterdzieści	 lat	 od	ogłoszenia	motu	proprio	
Romanorum Pontificum	Piusa	XI,	które	jest	jakby	magna charta współpracy misyjnej zor-
ganizowanej	i skupionej	wokół	Papieskich	Dzieł:	Rozkrzewiania	Wiary,	Świętego	Piotra	
Apostoła	dla	kleru	miejscowego,	Świętego	Dzieciństwa58	i Związku	Misyjnego	Ducho-
wieństwa.

Było	 to	czterdziestolecie	owocne	 i bogate	w dokonania,	podczas	którego	papieże	
i biskupi,	kler	i stowarzyszenia	katolickie	intensywnie	pracowali,	by	zakorzenić	w umy-
słach	 i  sercach	wspólnoty	 chrześcijańskiej	 przekonanie	 o  obowiązku	misyjnym,	 który	
dotyczy	wszystkich.

3280
„Krzewienie	wiary	w świecie	–	pisał	papież	Jan	XXIII	w liście	apostolskim,	adreso-

wanym	do	Jego	Eminencji	Kardynała	Gregorio	Pietro	Agagianian,	prefekta	Świętej	Kon-
gregacji	 Rozkrzewiania	Wiary,	 dla	wspomnienia,	 potwierdzenia	 i  uaktualnienia	 norm	
zawartych	we	wspomnianym	motu	proprio	–	jest	problemem	wielkiej	wagi	ze	względu	na	
jego	pochodzenie	i cel:	ma	ono	szerzyć	królestwo	Boże	i głosić	świętą	Ewangelię,	aby	cała	
ludzkość	w równy	sposób	mogła	cieszyć	się	owocami	odkupienia	i uczestniczyć	w niewy-
czerpanym	bogactwie	łaski,	której	krew	Chrystusa	jest	wiecznym	i boskim	źródłem.	Ta	
działalność	wymaga	ochoczej	i zgodnej	współpracy	misyjnej	całego	Kościoła,	kapłanów	
i wiernych”.

	 57 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (21 październi-
ka),	20 października	1962 r.
	 58	 Obecnie	nazwa	tego	dzieła	brzmi:	Papieskie	Dzieło	Misyjne	Dzieci.	
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3281
W	czasie	żarliwych	dni	liońskich	I Międzynarodowego	Kongresu	Misyjnego	(8-15	

maja)	rocznica	ta,	razem	ze	stuleciem	śmierci	Pauliny	Jaricot,	wielkiej	inicjatorki	Dzieła	
Rozkrzewiania	Wiary,	była	tematem	owocnych	dyskusji,	dotyczących	licznych	i poważ-
nych	problemów	współpracy	misyjnej,	zgodnie	z nienaruszalnymi	postulatami	oraz	ro-
snącymi	wymogami	i potrzebami	apostolatu	misyjnego.

Jak	nie	wspomnieć	błogosławieństwa	pierwszego	kamienia	pod	budowę	Collegio	
Filosofico,	dokonanego	przez	papieża,	dnia	17	maja	tego	roku,	podczas	audiencji	udzie-
lonej	dyrektorom	krajowym	Papieskich	Dzieł	z pięciu	kontynentów;	prawdziwego	nowe-
go	kamienia	milowego	na	wznoszącej	się	drodze	życia	misyjnego.	„Dom	robi	się	większy	
–	mówił	papież	–	żeby	przyjąć	coraz	więcej	dzieci.	Serce	rośnie.	Rzym	dostosowuje	się	
do	nowych	potrzeb	swoich	dzieci,	które	tutaj	pragną	otrzymać,	przy	grobach	apostołów,	
konsekrację	boskiego	wezwania,	które	czyni	z nich	heroldów	Ewangelii	w krajach,	z któ-
rych	przybyli...	Kamień,	który	połączy	się	z niezliczonymi	innymi,	by	utworzyć	solidną	
bryłę	nowego	budynku,	jest	obrazem	wszystkich	kamieni	duchowych,	dusz	odkupionych	
drogocenną	Krwią,	które	razem	tworzą	Święty	Kościół	Boży.	Nie	brakuje	uderzeń	dłuta	
Boskiego	Twórcy,	prób	i prześladowań,	trudności	napotykanych	w różnej	formie	przez	
wieki,	a także	dzisiaj	w niektórych	rejonach.	Jednak	Słowo	Pana	zapewnia,	że	namioty	
Kościoła	Świętego	rozciągną	się	na	całą	powierzchnię	ziemi”.

3282
Aby	dodać	otuchy	i odwagi	w coraz	hojniejszym	pełnieniu	świętej	działalności	mi-

syjnej,	 naznaczonej	wzniosłym	 i  pewnym	duchem	katolickim,	warto	przyjrzeć	 się,	 co	
udało	się	zrealizować	od	31	lipca	1961	r.	do	1	sierpnia	1962	r.

10	marca	1962 r.	została	ustanowiona	święta	hierarchia	kościelna	w Korei	z trzema	
metropoliami,	z których	dwie	zostały	powierzone	klerowi	autochtonicznemu.

Zostało	mianowanych	44	nowych	biskupów:	w Afryce	27,	w tym	13	afrykańskich;	
w Azji	 11,	w  tym	6	 azjatyckich;	w Australii	 i Oceanii	 4;	w Ameryce	Południowej	 1;	
w Europie 1.

Zostało	erygowanych	16	nowych	diecezji:	w Afryce	11,	ponad	to	jedna	misja	sui 
juris;	w Azji	5.

3283
W	niespokojnym	i gorączkowym,	ale	już	krótkim	oczekiwaniu	soboru	ekumenicz-

nego,	na	horyzoncie	misyjnym	zarysowują	się	nowe	nadzieje.	Chodzi	bowiem	–	jak	mówi	
papież	–	o wydarzenie,	 którego	 jasne	promieniowanie,	 zalewając	 świat,	 zapowiada	 się	
pełne	słodkich	obietnic	w kwestii	misyjnego	apostolatu,	ponieważ	można	mieć	nadzieję,	
że	wierni	odnajdą	w zbliżającym	się	uroczystym	zjeździe	ekumenicznym	większy	impuls	
i zachętę	do	zaangażowania	się	w szerzenie	wiary	katolickiej.	Po	raz	pierwszy	w historii	
Kościoła	wśród	ojców	soborowych	reprezentowane	będą,	w liczbie,	jakiej	dotąd	nigdy	nie	
widziano, wszystkie kraje ziemi.
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3284
Kiedy	więc	w Rzymie	–	matce	i mistrzyni	wszystkich	narodów,	w największej	świą-

tyni	 chrześcijaństwa,	biskupi	przybyli	 ze	wszystkich	 stron	 świata,	mężowie	wszystkich	
kolorów,	biali,	czarni	i żółci,	mówiący	wszystkimi	językami,	ale	połączeni	wspólną	łaciną,	
bracia	w Chrystusie	i w episkopacie,	członkowie	tego	samego	kolegium	episkopalnego,	
tworzący	jedno	pod	przewodnictwem	nieomylnego	następcy	św.	Piotra,	stworzą	wspa-
niałą	i poruszającą	wizję	katolickości	i  jedności	Kościoła	–	wierni	całego	świata,	w co-
rocznym	dniu	misyjnym	zanosić	będą	błagalne	modlitwy	do	Pana	żniwa.	Przeniknięci	
niepohamowaną	radością,	entuzjazmem,	podziwem	i hojnością,	z odnowionym	zapałem	
apostolskim	złożą	datek	miłości,	w synowskim	hołdzie	temu,	co	pisał	papież	we	wspo-
mnianym	już	liście	do	Jego	Eminencji	Kardynała-Prefekta	Kongregacji	Propaganda Fide: 
„Potrzeby	duchowe	wymagają	przede	wszystkim	wytrwałej	 i  żarliwej	modlitwy,	której	
towarzyszą	 ofiary	miłe	Panu,	 o  uświęcenie	misjonarzy,	 ich	współpracowników	 i wier-
nych,	o rozwój	misji,	które	widzą	zarówno	liczne,	ogromne	możliwości,	jak	i wszelkiego	
rodzaju	trudności.	Potrzeby	materialne	zresztą,	jak	łatwo	to	pojąć,	są	tak	liczne	i duże,	że	
wymagają	coraz	większego	i hojniejszego	zaangażowania	wiernych”.

3285
Napawa	otuchą	i wzruszeniem	lektura	listów,	które	w tych	dniach	biskupi	z kra-

jów	katolickich	przysłali	do	Kongregacji	Propaganda Fide w odpowiedzi na otrzymanie 
w specjalnej	broszurze	papieskiego	dokumentu	wspominającego	motu	proprio	Romano-
rum Pontificami.	Potwierdzają	oni,	w pełni	łącząc	się	z wytycznymi	ojca	świętego	Jana	
XXIII,	stanowczą	wolę	coraz	większej	intensyfikacji	apostolatu	misyjnego	w swoich	die-
cezjach	poprzez	organa	Dzieł	Misyjnych,	dla	wsparcia	i zagwarantowania	owocności	oraz	
trwałości	tej	świętej	pracy.

abp Pietro Sigismondi, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, 
przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych

Rzym, dnia 20 października 1962 r.



1964

Papieskie Dzieła Misyjne w każdej diecezji59

3292
Papież	Paweł	VI	w swoim	orędziu	radiowym	z dnia	19	października	1963 r.	na	Świa-

towy	Dzień	Misyjny,	skierował	uwagę	wiernych	na	Papieskie	Dzieła	Misyjne	ze	szczegól-
nym	wyrazem	ojcowskiej	troski:	„One	bowiem	w naszym	imieniu,	czuwają	na	płaszczyźnie	
(3288)	powszechnej,	mając	całościowy	ogląd	najróżniejszych	potrzeb,	nad	pomocą	ducho-
wą	i materialną	przeznaczoną	dla	wszystkich	misji”.	Wielokrotnie	podkreślał	ich	charakter	
bezpośredniej	przynależności	do	Jego	dostojnej	osoby	poprzez	przydawkę	„Nasz”.

Dzień	Misyjny	w  tym	 roku	 stwarza	 okazję	 do	przypomnienia	woli	 papieża,	 aby	
Dzieła	Papieskie	zostały	„założone	w każdej	diecezji,	w każdym	narodzie”,	a jednocześnie	
stwarza	możliwość	lepszego	przedstawienia	ich	natury	i celu,	aby	pełniły	w życiu	Kościoła	
i każdego	wierzącego,	niezastąpioną	rolę	–	dostrzeżoną	przez	gorliwą	Paulinę	Jaricot	–	
potwierdzoną	przez	papieży	Benedykta	XV	i Piusa	XI,	których	słusznie	można	nazywać	
ojcami	zorganizowanej	działalności	misyjnej.

 3293
Sobór	Watykański	II	uwydatnił	w sposób	plastyczny	problem	misyjny,	wpisując	go	

w samo	pojęcie	Kościoła	i obowiązek	apostolski	każdego	jego	członka.	Zgodnie	z myślą	
soborową,	żaden	chrześcijanin	godny	tego	miana	nie	może	uwolnić	 się	od	obowiązku	
bądź	odpowiedzialności	misyjnej.	Jeśli	bowiem	czuje	się	żywym	członkiem	ciała	i rodzi-
ny,	czyli	Kościoła,	głoszenie	Ewangelii,	objawianie	Bożego	ojcostwa	wszystkim	ludziom,	
a przez	to	zbawienia,	nie	może	dłużej	być	problemem	fakultatywnym,	dziełem	miłosier-
dzia,	przedmiotem	sporadycznej	jałmużny.	Staje	się	natomiast	kwestią	przeżywanej	wiary	
i osobistą	odpowiedzialnością.	Sobór	przedstawia	Kościół	jako	żywe	ciało,	które	wzrasta	
i rozwija	się	harmonijnie	przy	udziale	wszystkich	członków,	każdego	zgodnie	z jego	zada-
niem,	dla	dobra	całego	ciała.	Przypomina,	że	Kościół	jet	ziarnem,	które	staje	się	drzewem,	
aby	mogły	się	na	nim	schronić	ptaki	niebieskie;	jest	zaczynem,	który	nadaje	smak	całemu	

	 59 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (18 październi-
ka), 17 października	1964 r.
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ciastu;	jest	„Ludem	Bożym”,	„Rodziną	Bożą”,	gdzie	każdy	członek	ma	swoje	zadanie	do	
wykonania	dla	dobra	całej	rodziny.

3294
Zdaje	się,	że	słyszymy	jeszcze	głos	Jezusa:	„Królestwo	Boże	podobne	jest	do	ziarna...;	

podobne jest do ojca rodziny...”.
Oto	obraz	właściwy,	intuicyjny,	który	może	rzucić	światło	na	naturę,	pilność,	cha-

rakterystykę,	niezastąpioność	Papieskich	Dzieł	Misyjnych.
Na	powierzchni	ziemi	żyje	dziś	około	dwóch	miliardów	ludzi,	którzy	nie	znają	Boga	

„jako	Ojca”;	którzy	nie	wiedzą	o cudownym,	rzeczywistym	życiu	głoszonym	przez	Jezusa	
Chrystusa	za	pośrednictwem	Jego	Kościoła,	w którym	wszyscy	mogą	i muszą	nazywać	się	
i być	dziećmi	Bożymi.	O nich	jeszcze	dzisiaj	Jezus	mówi:	„...	mam	także	inne	owce,	które	
nie	są	z tej	owczarni.	I te	trzeba	do	niej	przyprowadzić”.

W	rzeczywistości	są	one	dziećmi	poza	domem,	które	nieświadome	wołają	głośno	
do	Ojca.

3295
Każdy	chrześcijanin,	który	ma	szczęście	być	dzieckiem	Bożym	w domu	Ojca,	Ko-

ściele,	jest	w jakiś	sposób	odpowiedzialny	za	ten	powrót	dzieci	oddalonych.
To	prawda,	głoszenie	Ewangelii,	 „dobrej	nowiny”	o ojcostwie	Boga	 leży	w gestii	

zwłaszcza	papieża	i biskupów:	oni	czynią	to	poprzez	apostołów	Ewangelii,	powołanych	
na	mocy	specjalnego	powołania.	Są	rozproszeni	po	całej	ziemi;	na	całym	świecie	rozlega	
się	ich	głos.	Posługują	się	wszystkimi	środkami:	szkołami,	szpitalami,	przytułkami,	ko-
ściołami,	oświecają	całe	narody	światłem	cywilizacji;	przygotowują	w miejscowych	semi-
nariach	kapłanów,	którzy	będą	dziećmi	swojego	narodu;	przyczyniają	się	do	przygotowa-
nia	przyszłych	władz	narodu;	doświadczają	często	niewdzięczności	i wydalenia.	Czasami	
za	to	wszystko	przepłacają	życiem.

Ich	dzieło	byłoby	sparaliżowane,	 jeśli	nie	mogłoby	 liczyć	na	zwykłą,	pilną	 i  stałą	
współpracę,	która	zapewnia	im	możliwość	życia,	pracy,	świadczenia	dobrodziejstw,	aby	
Chrystus	był	głoszony	w każdym	narodzie.

3296
Światowy	Dzień	Misyjny	akcentuje	dzisiaj	dokładnie	 jeden	głos,	 smutny	apel:	 jest	

to	głos	ludów,	które	proszą	o światło,	o prawdę	i o łaskę.	Jest	to	głos	heroldów	Ewangelii,	
proszących	o pomoc	i wsparcie.	Są	to	głosy	dzieci,	które	przychodzą	do	wspólnego	Ojca.

I	oto	papież,	głowa	wielkiej	i świętej	rodziny	Bożej,	którą	jest	Kościół,	zbiera	głosy	
dzieci	w potrzebie,	aby	przekazać	je	innym	swoim	dzieciom.	Tylko	on,	wiarygodnie	i po	oj-
cowsku,	może	słusznie	przypomnieć	dzieciom,	które	są	w domu,	wiernym	chrześcijanom:	
„Macie	obowiązek	razem	ze	mną	troszczyć	się	o potrzeby	dzieci	młodszych	i uboższych”.

3297
Po	pierwsze	modlitwy	i ofiary,	które	dzięki	Światowemu	Dniu	Misyjnemu	spływają	

z całego	świata	do	Ojca,	nie	są	niczym	innym,	 jak	tylko	właściwą	odpowiedzią	–	 jed-
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nak	niestety	niewystarczającą	–	dzieci,	które	składają	na	ręce	wspólnego	ojca	swój	wkład	
w rozkwit	wielkiej	rodziny	chrześcijańskiej.

Tylko	on	może	zebrać	ogromny	wkład	miłości	i pomocy	finansowej,	żeby	rozdzielić	
go	wśród	potrzebujących,	z tą	miłującą	sprawiedliwością,	z tą	osobistą	bezinteresowno-
ścią	i z tą	troską,	którą	tylko	ojciec	rodziny	może	mieć	wobec	wszystkich	swoich	dzieci.

3298
Papieskie	 Dzieła	 Misyjne	 są	 zatem	 pewnymi	 kanałami	 do	 przekazywania	 ojcu	

wszystkich	ludzi	[czyli	papieżowi]	obowiązkowego	wkładu	dzieci,	ponieważ	ich	struktura	
odpowiada	hierarchicznej	strukturze	Kościoła:	ofiary	od	proboszcza	trafiają	do	biskupa,	
który	przekazuje	je	papieżowi.

	Następnie	papież,	co	roku,	dzięki	zapewnionym	wpływom	z Papieskich	Dzieł	Mi-
syjnych,	może	przydzielić	–	tylko	w ten	sposób	–	każdemu	z 770	okręgów	misyjnych	
na	całym	świecie,	zwykłą	dotację,	która	oznacza	pewny	chleb	codzienny	dla	misjonarzy,	
pomoc	dla	ich	dzieł,	przez	które	głoszona	jest	Ewangelia.

Nie	ma	pewniejszej	i skuteczniejszej	drogi,	aby	pomóc	misjom.

3299
Podczas	gdy	nasza	myśl	zwraca	się	ku	misjonarzom	kapłanom,	braciom,	siostrom	

i świeckim,	którzy	poświęcają	życie	dla	królestwa	Bożego	i cierpią	prześladowania	z mi-
łości	do	sprawiedliwości;	ku	biskupom	i ku	kapłanom	miejscowym,	którzy	przyjmują	
światło	wiary,	by	przekazywać	je	swoim	narodom;	ku	ogromnej	rzeczy	dusz,	które	czekają	
na	poznanie,	że	także	dla	nich	Bóg	jest	Ojcem;	Święta	Kongregacja	Rozkrzewiania	Wiary	
przypomina	też	wspaniały	wzrost	ofiar,	które	poprzez	Papieskie	Dzieła	Misyjne	co	roku	
otrzymuje,	aby	papież	zamienił	je	w chleb	dla	sług	Ewangelii,	w światło	wiary	dla	ludów.

3300
Z	ogromną	ufnością	na	nowo	apeluję	do	hojności	wiernych,	przypominając	przede	

wszystkim,	że	chociaż	wiele	mogą	dokonać	ludzie	dobrej	woli,	to	Tym,	który	daje	wzrost	
jest	tylko	Bóg.	Do	niego	należy	nieustannie	kierować	modlitwę:	„Ojcze,	przyjdź	króle-
stwo Twoje”.

Znać	 misje,	 znać	 swój	 chrześcijański	 obowiązek,	 dać	 tyle,	 ile	 można	 modlitwy,	
działania,	pieniędzy:	o to	znowu	apeluje	święty	Kościół	do	swoich	dzieci	podczas	tego	
Światowego	Dnia	Misyjnego,	aby	wszyscy	 ludzie	usłyszeli	zaproszenie	Ojca,	który	 jest	
w niebie i aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz.

abp Pietro Sigismondi, 
sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, 
przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych

Rzym, dnia 17 października 1964 r.





II
Orędzia Pawła VI  

(1963-1978)





Wprowadzenie

Papież	Paweł	VI,	który	pełnił	posługę	w Kościele	w latach	1963-1978,	swoje	pierw-
sze	misyjne	orędzie	skierował	19	października	1963 r.,	w przeddzień	Światowego	Dnia	
Misyjnego.	Było	to	orędzie	radiowe.	W czasie	swego	pontyfikatu	skierował	15	orędzi	mi-
syjnych,	wśród	których	trzy	były	radiowe.	Cztery	orędzia	papież	podpisał	w uroczystość	
Zesłania	Ducha	 Świętego	 (1968,	 1969,	 1977	 i  1978),	 dwa	w uroczystość	Apostołów	
Piotra	i Pawła	(1973	i 1974).	Jedno	orędzie	zostało	podpisane	14	kwietnia	1976 r.,	w 50.	
rocznicę	ustanowienia	Światowego	Dnia	Misyjnego,	do	czego	nawiązał	papież	w swym	
orędziu	z 1976 r.	„W	tym	roku	jubileuszowym	pragniemy	wystosować	nasze	doroczne	
orędzie	na	Niedzielę	Misyjną	wcześniej	niż	zazwyczaj,	a mianowicie	dokładnie	w dniu	jej	
ustanowienia,	co	miało	miejsce	właśnie	14	kwietnia”.

W	pierwszym	orędziu,	 już	na	samym	początku	papieskie	myśli	są	skierowane	ku	
misjonarzom.	„W	naszym	pierwszym	orędziu	–	pisze	papież	–	zapragnęliśmy	pozdrowić	
szczególnie	przez	nas	umiłowanych	misjonarzy,	którzy	są	nieprzerwanym,	wymownym	
i pewnym	świadectwem,	że	wola	Boskiego	Założyciela,	aby	rozprzestrzeniały	się	światło	
i dobrodziejstwa	Ewangelii	(por.	Mt	28,19-20;	Mk	16,15-16),	jest	w Jego	Kościele	za-
wsze	obecna	i skutecznie	realizowana”.

W pierwszym	swoim	orędziu	papież	odwołuje	 się	 także	do	podróży,	którą	odbył	
w 1962 r.	do	Południowej,	Środkowej	 i Zachodniej	Afryki,	zauważając	olbrzymie	po-
trzeby	misji,	 „a	 jednocześnie	odnosząc	niezwykłe	wrażenie	 ich	 rozkwitającej	 żywotno-
ści”.	Odwołanie	się	do	spostrzeżeń	misyjnej	pracy	papież	czyni	także	w kolejnym	swym	
orędziu	radiowym	z 1965 r.,	wspominając	podróże	do	Palestyny,	Indii	i do	Organizacji	
Narodów	Zjednoczonych.

W	swoich	orędziach	papież	Paweł	VI	mocno	akcentuje	sprawę	konieczności	ewan-
gelizacji	misyjnej.	Rozważając	tę	kwestię	uważa,	że	ważne	jest	wytworzenie	takiego	kli-
matu,	 który	 pozwoliłby	 na	 najdoskonalszy	 rozwój	 Kościoła	 katolickiego	 oraz	 szybkie	
rozprzestrzenienie	 się	 jego	dzieła	na	globie	ziemskim.	Kładąc	duży	nacisk	na	problem	
ewangelizacji	misyjnej,	 upatrywał	w  niej	 główny	 i  jedyny	 czynnik	 doprowadzenia	 do	
uznania	przez	ludzkość	całego	świata	Jezusa	Chrystusa	za	Zbawiciela,	a przez	to	i pozna-
nie	Boga	Ojca.	Dzisiejszy	świat	potrzebuje	odpowiedzi	na	wiele	nurtujących	go	pytań	
i problemów.	Szuka	sensu	swego	istnienia	i Dobra	Absolutnego,	ku	któremu	mógłby	się	



164 Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930-2010)

skierować.	Żąda	więc	 on	dynamizmu	 ze	 strony	Kościoła	Chrystusowego;	Tego,	 który	
może	dać	najlepsze	na	nie	odpowiedzi	oraz	najtrafniejsze	 rozwiązania.	Dlatego	papież	
mocno	angażuje	się	w sprawę	głoszenia	Dobrej	Nowiny	i nic	też	dziwnego,	że	problema-
tyka	ta	zajmuje	szczególnie	ważne	miejsce	w pasterskim	słowie60. 

Następnie	biskup	Rzymu	wskazuje	na	to,	co	się	kryje	pod	zasadniczym	celem	ewan-
gelizacji.	Trzeba	tu	mówić	o głoszeniu	wiary	i rozwoju.	Według	Pawła	VI	głoszenie	wia-
ry	jest	dziełem	przekazywania	wszystkim	ludziom	prawdy	ewangelijnej,	a zwłaszcza	jest	
ono	 zbudowaniem	Królestwa	Bożego	na	 całym	 świecie	 i  zakładaniem	Kościoła	 Jezusa	
Chrystusa,	a w ostateczności	zaś	za	wielbieniem	samego	Boga.	Natomiast	przez	pojęcie	
rozwój	papież	każe	rozumieć	popieranie	rozwoju	kulturalnego,	technicznego,	ale	i rów-
nież	dbanie	o wzrost	dobrobytu	ludów,	które	objęte	są	procesem	ewangelizacji	misyjnej.	
Do	tak	ujętego	spojrzenia	na	to,	co	zawiera	się	pod	treścią	terminów	składających	się	na	
zasadniczy	cel	działania	misjonarskiego,	papież	dołączył	doniosłą	uwagę	podkreślając,	iż	
nie	stają	one	w stosunku	do	siebie	w żadnej	sprzeczności,	a wręcz	nawet	się	uzupełniają61.

Powszechność	dzieła	misyjnego	 to	 temat,	który	 również	można	znaleźć	w papie-
skim	orędziu.	Jest	ona	rozumiana	w dwóch	aspektach.	W pierwszym,	jest	to	obowiązek	
głoszenia	Ewangelii	Jezusa	Chrystusa	przez	wszystkich	wierzących.	W drugim	ukazana	
została	 prawda	 o  tym,	 że	 dzieło	misyjnego	 ewangelizowania	 dotyczy	wszystkich	 ludzi	
żyjących	na	ziemi.	Papież	nazwał	to	zasadą	uniwersalizmu62. 

Przedstawiając	w orędziach	kolejny	 aspekt,	 realizację	dzieła	misyjnego,	Paweł	VI	
wskazał	na	 liczne	potrzeby	płynące	 ze	 strony	misji,	 a poświęcone	 im	niedziele	w Ko-
ściele	 powszechnym	 uznał	 za	 jeden	 ze	 stosownych	 sposobów	wypracowania	 dla	 nich	
potrzebnych	środków	i budzenia	misyjnej	świadomości.	Widział	w tym	pomoc	dla	misji	
zarówno	duchową	(modlitwę,	ofiarę	życia,	 itp.),	 jak	i materialną.	Z dobrze	rozumianą	
pracą	misyjną	wiąże	się	też	tworzenie	Kościołów	lokalnych	na	terenach	misyjnych.	To	zaś	
wymaga	pomocy	w tym	kierunku,	jak	i wzbudzania	powołań	rodzinnych,	pielęgnowania	
tych,	które	już	są	oraz	tworzenia	hierarchii	kościelnej	z kleru	tubylczego.	Ważne	jest	rów-
nież	to,	aby	młode	Kościoły	stawały	się	misyjnymi63.

Papieskie	Dzieła	Misyjne	według	Pawła	VI	mają	równie	duże	znaczenie	dla	ewan-
gelizacji	misyjnej.	Ukazując	ich	strukturę,	papież	zwrócił	uwagę	na	to,	że	stanowią	one	
szczególne	narzędzie	pomocy	misyjnej.	Są	za	nie	odpowiedzialni	biskupi,	kapłani	oraz	
poszczególni	katolicy	na	całym	terenie	Kościoła64. 

W	pracy	misjonarskiej	pojawiają	się	różnego	rodzaju	przeszkody	i trudności,	wyni-
kające	często	z kryzysu	współczesnego	świata.	Na	ziemi	bowiem	występują	różnego	ro-
dzaju	podziały,	nienawiści	narodowe	i rasowe.	W tej	sytuacji	propagowanie	Ewangelii	jest	

 60	 Por.	P.	Nowak,	Dzieło ewangelizacji misyjnej w świetle niedzielnych orędzi misyjnych papieża 
Pawła VI,	„Wiadomości	Archidiecezji	Gnieźnieńskiej”	4(1993)236-237.
 61	 Tamże.
 62	 Tamże.
 63	 Tamże.
 64	 Tamże,	237-238.
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trudne,	zwłaszcza	zaś	dla	misjonarzy,	którzy	bezpośrednio	zderzają	się	z tymi	zjawiskami.	
Konfrontacja	 ta	 powoduje	 zwątpienie	w  skuteczność	 ich	 prac	 na	 rzecz	misji,	 a  co	 za	
tym	idzie	–	osłabienie	ich	powołania	oraz	całego	żmudnego	procesu	ewangelizacyjnego.	
Paweł	VI,	widząc	to	bolesne	zjawisko	i wszelkie	niebezpieczeństwo	z nim	związane,	wska-
zuje	sposoby	przezwyciężenia	go.	Chodzi	mu	szczególnie	o ciągłe	umacnianie	powołania	
pracowników	misji,	głównie	przez	nich	samych	oraz	o likwidowanie	wszelkich	zahamo-
wań	i zwątpień	wynikających	z trudności	obiektywnych	czy	subiektywnych.	Zażegnanie	
owej	krytycznej	sytuacji	współczesnej	misji	papież	widział	też	w zbliżeniu	się	narodów	
i  ludzi	ku	sobie	przez	budowanie	 jedności	w Bogu.	Odbywać	to	się	powinno	poprzez	
odpowiednią	formację	wspólnot	kulturowych	i narodowych65. 

Na	koniec	należy	dodać,	 że	 zasadniczą	 i ożywiającą	 funkcję	myśli	papieskiej	 sta-
nowią	orzeczenia	Soboru	Watykańskiego	II.	W ten	sposób	papież	świadomie	pokazuje,	
jak	należy	i można	realizować	uchwały	Soboru	Watykańskiego	II,	w tym	przypadku	na	
odcinku	 misyjnym	 Kościoła	 katolickiego66.	 Oprócz	 dokumentów	 soborowych	 papież	
w swych	orędziach	cytuje	encykliki,	listy	apostolskie	oraz	inne67.

 65	 Tamże,	238.
 66	 Tamże.
 67	 Zestawienie	cytowanych	dokumentów	zawiera	Aneks	2.	



1963

Papieskie Dzieła Misyjne

Czcigodni	Bracia,	umiłowane	Dzieci!	

Już	od	pierwszej	chwili,	gdy	z pokorą	i ufnym	posłuszeństwem	wobec	godnych	po-
dziwu	zamysłów	Boga	przyjęliśmy	zaszczyt	i brzemię	Najwyższego	Apostolskiego	Urzę-
du,	odczuliśmy	w duchu	spontaniczne	przynaglenie,	aby	wobec	całego	świata	wyrazić	
nasze	 podstawowe	 i  najpilniejsze	 zadanie,	 jakim	 jest	wspieranie	 z wszelką	 gorliwością	
i troską	rozkrzewiania	Królestwa	Bożego.	Dlatego	w naszym	pierwszym	orędziu	zapra-
gnęliśmy	pozdrowić	szczególnie	przez	nas	umiłowanych	misjonarzy	(Orędzie	Qui fausto 
die,	„L’Osservatore	Romano”	z 23	czerwca	1963	r.),	którzy	są	nieprzerwanym,	wymow-
nym	 i  pewnym	 świadectwem,	 że	wola	Boskiego	Założyciela,	 aby	 rozprzestrzeniały	 się	
światło	i dobrodziejstwa	Ewangelii	(por.	Mt	28,19-20;	Mk	16,15-16),	jest	w Jego	Ko-
ściele	zawsze	obecna	i skutecznie	realizowana.	

Czyż	właściwą	misją	i stałym	działaniem	Kościoła	nie	jest	troska,	by	jak	najrychlej	
napełnić	ziemię	imieniem	i łaskami	Chrystusa,	aby	wszelki	język	wyznał,	że	jedynie	On	
jest	Panem	i Zbawicielem	ku	chwale	Boga	Ojca	(por.	Flp	2,11)?	Czyż	nie	jest	nią	dopro-
wadzenie	do	pokoju	i zbawienia	całego	rodzaju	ludzkiego,	który	Bóg	wywiódł	z jednego	
tylko	człowieka,	aby	zaludniał	całą	ziemię	(Dz	17,26)?	Owa	„misja”,	która	określa	i wy-
znacza	niezmierzone	pole	dla	nauczania	i działalności	Kościoła,	jest	kontynuacją	odku-
pieńczego	dzieła	Chrystusa	wśród	ludzi.

Pan	zachowuje	dla	niektórych	wybranych	łaskę	szczególnego	powołania,	posyłając	
ich	na	najtrudniejsze,	często	nieprzebyte	drogi	świata,	a dzięki	swojemu	wsparciu	i opie-
ce,	uzdalnia	ich	do	stawiania	czoła	nawet	największym	przeciwnościom	(por.	Flp	4,13).	
Za	tymi	zastępami,	znajdującymi	się	na	najbardziej	wysuniętych	posterunkach	Kościoła,	
powinni	stanąć	w zwartym	szyku	wszyscy	ci,	którzy	otrzymali	od	Boga	zaszczytny	dar	
wiary.	Polem	działania	tej	grupy	jest	przede	wszystkim	zanoszenie	próśb	do	Pana	żniwa	
(Mt	9,38),	aby	zechciał	posłać	do	pracy	na	swoim	polu	coraz	 liczniejszych	i chętnych	
robotników.	Ponadto	 jej	 zadaniem	 jest	 też	 ofiarowanie	wybranym	 ewangelicznym	 ro-
botnikom	 niezbędnej	 pomocy,	 która	 pozwoli	 im	 spokojnie	 i  sprawnie	 angażować	 się	
w ich	trudne	dzieło.	O tym,	jak	wielkie	są	ich	potrzeby	i z jaką	wdzięcznością	przyjmują	
ofiarowaną	im	pomoc,	mogliśmy	przekonać	się	osobiście.	Odwołujemy	się	tutaj	do	wciąż	
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żywego	wspomnienia	naszej	ubiegłorocznej	podróży,	podczas	której	odwiedziliśmy	liczne	
stacje	misyjne	w Południowej,	Środkowej	i Zachodniej	Afryce,	zauważając	ich	olbrzymie	
potrzeby,	a jednocześnie	odnosząc	niezwykłe	wrażenie	ich	rozkwitającej	żywotności.

Cały	katolicki	świat	zna	i kocha	Papieskie	Dzieła	Misyjne,	które	stawiają	sobie	za	
cel	organizowanie	i dowartościowywanie	hojności	wiernych	na	rzecz	głosicieli	Ewangelii.	
Pierwszym	i podstawowym	wśród	wspomnianych	dzieł	jest	Dzieło	Rozkrzewiania	Wia-
ry,	któremu	bezcennej	pomocy	udzielają	Dzieło	Świętego	Dziecięctwa	oraz	Dzieło	św.	
Piotra	Apostoła	na	rzecz	kleru	wywodzącego	się	z krajów	otwierających	się	na	Ewangelię.	
Duszą	ich	jest	Papieska	Unia	Misyjna,	która	przez	kapłanów,	ożywia	we	wszystkich	wier-
nych	ducha	misyjnego.	

Wymienione	zostały	Dzieła	Papieskie,	gdyż	są	to	inicjatywy	właściwe	Stolicy	Apo-
stolskiej	(Pius	XI,	Motu	proprio	Romanorum Pontificum	z 3	maja	1922 r.,	AAS	14(1922)	
321-330;	encyklika	Rerum Ecclesiae	 z 28	 lutego	1926 r.,	AAS	18(1926)65-83),	które,	
chociaż	nie	wykluczają	innych	inicjatyw	pomocy	misjom	oraz	tych	powstałych	dla	szcze-
gólnych	celów,	wszystkie	je	w oczywisty	sposób	przerastają,	gdyż	są	bezpośrednim	wyra-
zem	troski	Najwyższego	Pasterza	Bożej	owczarni	o wszystkie	Kościoły	(por.	2	Kor	11,28).	
One	bowiem,	na	powszechnej	płaszczyźnie	i z pełnym	rozeznaniem	najróżniejszych	po-
trzeb,	zapewniają	w naszym	imieniu	duchową	i materialną	pomoc	wszystkim	misjom.

Słusznie	mówi	się,	że	w naszych	czasach	granice	dzielące	jedne	narody	od	drugich	
coraz	bardziej	się	zacierają,	gdyż	każdy	ważny	problem	nabiera	niemal	samorzutnie	wy-
miarów	ogólnoświatowych.	Chrześcijanin	jednak	otrzymał	od	swojego	Boskiego	Mistrza	
przykazanie	miłości,	które	ma	wydźwięk	uniwersalny	i ściśle	jednoczy	każdego	człowieka	
żyjącego	na	ziemi.	Wierni,	wychowani	w gorącym	pragnieniu	i porywie	powszechnej	mi-
syjnej	miłości,	która	rozszerza	się	na	wszystko	i obejmuje	wszystkich,	będą	także	umieli	
z większą	gotowością	i bardziej	adekwatnie	odpowiadać	na	poszczególne	wezwania	oraz	
wnosić	swój	wkład	w konkretne	inicjatywy.

Dlatego,	 idąc	 za	 przykładem	naszych	 poprzedników	 (Pius	XII,	 Encyklika	Evan-
gelii Praecones z 2	czerwca	1951 r.,	AAS	43(1951)497-528;	Jan	XXIII,	Encyklika	Prin-
ceps Pastorum	z 28	listopada	1959 r.,	AAS	51(1959)833-864;	List	do	Jego	Emin.	Kard.	
Agagianiana,	Prefekta	Świętej	Kongregacji	Rozkrzewiania	Wiary	z 3	maja	1962 r.,	AAS	
54(1962)429-434;	List	do	Jego	Emin.	Kard.	Gerliera	na	Międzynarodowy	Kongres	Mi-
syjny	z 20	marca	1962 r.,	AAS	54(1962)382-385),	pragniemy	z ojcowską	troską	i ser-
decznym	przynagleniem	polecić	nasze	Misyjne	Dzieła	czcigodnym	braciom	w biskup-
stwie,	umiłowanemu	duchowieństwu	diecezjalnemu	i zakonnemu;	tym,	którzy	na	różne	
sposoby	 poświęcają	 się	 najwyższym	 sprawom	Królestwa	Bożego,	wszystkim	wiernym,	
których	Pan	zechciał	powierzyć	naszej	opiece.	Niech	każdy,	zgodnie	z własną	odpowie-
dzialnością	 i przyjętymi	 zadaniami,	w duchu	wiary	 i natchnionej	miłości,	wnosi	 swój	
możliwie	najszerszy	wkład	we	wzrastanie	Papieskich	Dzieł	Misyjnych,	które	z woli	Sto-
licy	Apostolskiej	powinny	powstać	w każdej	diecezji	każdego	kraju,	gdzie	zasłużeni	dy-
rektorzy	krajowi	i diecezjalni	tych	Dzieł,	we	współpracy	ze	świętą	hierarchią,	oddają	im	
swoją	energię	i zapał.	Dlatego	korzystamy	z okazji,	by	w szczególności	do	nich	skierować	
słowa	prawdziwego	zadowolenia	i ojcowskiego	umocnienia.	
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Niech	z każdego	zakątka	ziemi,	w jedności	z naszym	głosem,	wznosi	się	chór	nie-
przerwanych	modlitw,	by	w sposób	widzialny	wypełniała	się	tajemnica	woli	Boga,	któ-
ry	pragnie	przyprowadzić	wszystkich	 ludzi	do	ich	 jedynej	Głowy,	Chrystusa	(Ef	1,10)	
oraz	by	ci,	którzy	są	jeszcze	daleko,	stali	się	bliscy	„przez	krew	Chrystusa”	(Ef	2,12-13).	
Niech	 też	wszędzie	 rozkwita	w  konkretnych	 przejawach	 owa	 gorąca	 i  czynna	miłość,	
która	 uzdalnia	wszystkich	wiernych	 do	 zrozumienia	wymiarów	miłości	Chrystusa,	 ut 
impleamini in omnem plenitudinem Dei	–	„abyście	zostali	napełnieni	całą	pełnią	Boga”	
(Ef	3,17-19).

Niech	aniołowie	w niebie	zbiorą	zanoszone	wspólnie	modlitwy,	przemyślane	po-
stanowienia,	trudy	ponoszone	dla	szerzenia	królestwa	Chrystusa,	do	których	ponowną	
zachętę	 stanowią	obchody	Światowego	Dnia	Misyjnego,	 i przedstawią	 je	Bogu.	Niech	
spłyną	stamtąd	obfite	dary	i niebieskie	pociechy,	których	rękojmią	i odblaskiem	chce	być	
nasze	apostolskie	błogosławieństwo.	

Paweł VI, papież

Watykan, dnia 19 października (sobota) 1963 r. 



1965

Wsłuchać się w głos

Czcigodni	Bracia,	umiłowane	Dzieci!

Z	 całej	duszy	pragnęliśmy	osobiście	 zwrócić	 się	do	was	 z orędziem	na	Światowy	
Dzień	Misyjny,	zarówno	po	to,	aby	raz	jeszcze	wnieść	nasz	żywy	wkład	w unaocznianie	
jakże	istotnego,	misyjnego	charakteru	Świętego	Kościoła	Chrystusowego,	który	ukazy-
wany	jest	w tych	dniach	z najwyższą	mocą	przez	Sobór	Ekumeniczny,	jak	też	i po	to,	by	
odpowiedzieć	na	rozlegający	się	z dwóch	stron	głos,	w który	w naszym	mniemaniu	po-
winniśmy	się	uważnie	wsłuchać;	z jednej	strony	jest	to	głos	pochodzący	z nieba,	a z dru-
giej, z ziemi. 

Z	każdym	dniem	jesteśmy	coraz	bardziej	świadomi,	iż	z nieba	rozlega	się	potężny,	
napominający	głos	Boga:	Clama, ne cesses; quasi tuba exalta vocem tuam...	–	„Krzycz	na	
całe	gardło,	nie	przestawaj!	Podnoś	głos	twój	jak	trąba!”	(Iz	58,1).	Rozlega	się	on	już	nie	
po	to,	aby	karcić,	jak	to	było	z przesłaniami	dla	proroka	Izajasza,	lecz	aby	szerzyć,	głosić	
i coraz	wyraźniej	ukazywać	Dobrą	i Radosną	Nowinę.	Zbawiciel	Jezus	przyniósł	ją	na	zie-
mię	i powierzył	swojemu	Kościołowi,	a w szczególności	nam,	którym	pozwolił	zasiąść	na	
Katedrze Prawdy: Manifestavit se Dominus –	„Bóg	dał	się	poznać!”.	Bóg	objawił	się	jako	
Ojciec	wszystkich	 ludzi,	chociaż	dla	wielu	spośród	nich	pozostaje	On	nadal	nieznany.	
Kocha	ich,	czeka	na	nich	i pragnie,	aby	się	z Nim	zjednoczyli	w wiecznej	szczęśliwości.	

To	orędzie	miłości	i pokoju,	tę	wiarę	w zbawienie,	chcemy	z całą	mocą	głosić,	pra-
gnąc,	 żeby	 do	 naszego	 głosu	 przyłączyły	 się	 również	 głosy	wszystkich	 naszych	 dzieci,	
które	otrzymały	już	łaskę	poznania	Ojca	niebieskiego.	

Wydaje	się	nam	jednak,	że	powinniśmy	wsłuchać	się	w jeszcze	inny	głos,	który	nas	
niepokoi	i wzrusza,	gdyż	mamy	świadomość	naszych	niedostatków.	Budzi	on	w nas	pra-
gnienie,	aby	cały	Kościół	Boży	świadomie	zjednoczył	się	z nami	w celu	udzielenia	nam	
pełnej,	właściwej	i skutecznej	odpowiedzi.	Chodzi	o głos,	który	wznosi	się	z ziemi,	głos	
pełen	niepokoju	i błagania,	pochodzący	od	ludów	i narodów,	które	pragną	zwycięstwa	
braterskiej	miłości,	poszanowania	sprawiedliwości,	pokoju,	uznając	wspólnego	Ojca,	ja-
kim jest Bóg. Ostende nobis Patrem –	„Pokaż	nam	Ojca”	(J 14,8).	

Ten	mocny,	potężny,	błagalny	głos,	chociaż	nie	wyrażony	w słowach,	dotarł	do	nas	
podczas	naszych	apostolskich	i misyjnych	podróży	do	Palestyny,	Indii	i do	Organizacji	



170 Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930-2010)

Narodów	Zjednoczonych.	Usłyszeliśmy	go,	pamiętając	o tym,	że	tylko	Jezus	jest	„Księ-
ciem	Pokoju”.	Usłyszeliśmy	go,	przypominając	 sobie	prośbę,	 z  jaką	niektórzy	poganie	
zwrócili	się	do	apostoła	Filipa:	Volumus Iesum videre	–	„Chcemy	ujrzeć	Jezusa”	(J 12,21).	

Trzeba	więc	niezwłocznie	odpowiedzieć	na	wołanie,	które	wznosi	się	do	Boga	z ca-
łej	ziemi,	ukazując	w Jezusie	Zbawiciela,	gdyż	 jedynie	On	jest	prawdziwym	światłem,	
oświecającym	każdego	człowieka.	A kto	widzi	Jego,	ten	widzi	Ojca!	Wydaje	się,	że	dla	
misyjnego	rozwoju	Kościoła	nie	może	istnieć	bardziej	sprzyjający	i obiecujący	moment	
niż	obecnie:	niezaspokojone	oczekiwania	ludów	dają	o sobie	znać	jak	nigdy	dotąd,	a bo-
lesne	wydarzenia	współczesnych	czasów	i zagrożenia	dla	pokoju	pozwalają	sądzić,	że	czas	
Boga	jest	bliski.	

Konkretną,	żywą	i czynną	odpowiedź	na	oczekiwania	ludów	stanowi	właśnie	apo-
stolat	misyjny.	Nasze	myśli,	 nasz	podziw	 i wyrazy	uznania	 kierujemy	do	was,	 drodzy	
misjonarze,	kapłani,	zakonnicy,	siostry	zakonne	i świeccy,	apostołowie	Królestwa	Bożego,	
którzy	w odpowiedzi	na	wspaniałe	wezwanie,	porzuciwszy	rodzinę,	dom,	ojczyznę,	sta-
liście	się	głosicielami	ojcostwa	Boga,	bóstwa	Chrystusa	i tajemnicy	zbawienia	w Duchu	
Świętym,	dokonującej	się	w Kościele.	

Pragniemy	ukazywać	całemu	światu	wasz	przykład,	który	jest	pochwałą	waszej	naj-
szlachetniejszej	misji,	natchnionej	miłością,	utkanej	z wyrzeczeń	 i karmiącej	 się	wiarą,	
aż	po	ofiarę	z życia,	ażeby	wszyscy	chrześcijanie	zjednoczyli	się	z wami	w modlitwie	i we	
wzajemnej współpracy. 

Jednakże	oblicze	ziemi	nie	rozbłysłoby	światłem	wiary	i prawdy,	a narody	nie	mo-
głyby	poznać	 i przyjąć	ojcostwa	Boga,	gdyby	bezpośredniej	 i bieżącej	pracy	heroldów	
Ewangelii,	boleśnie	niewystarczającej,	poddanej	ograniczeniom	i nieproporcjonalnej	do	
potrzeb	Królestwa	Bożego,	 nie	wspomagała	 cała	 chrześcijańska	 społeczność,	 solidarna	
w wielkoduszności	i jednomyślna	w działaniu,	która	jest	żywym	i niepodzielnym	Ciałem	
Chrystusa.	Cóż	bowiem	mogliby	zdziałać	robotnicy	w winnicy,	będący	niejako	wycią-
gniętymi	 dłońmi	Królestwa	Bożego,	 gdyby	Ciało	Kościoła,	 z  którego	wyrastają,	 było	
bierne	i obojętne?	

Zwracamy	się	zatem	do	całego	ludu	chrześcijańskiego	z naszym	apelem,	wyrazem	
największej	troski,	przynaglenia	i zachęty,	aby	wszystkie	dzieci	Boże,	które	zamieszkują	
już	w domu	Ojca,	pamiętały	o braciach	i siostrach,	którzy	jeszcze	są	poza	nim,	i aby	jed-
noczyły	się	z nami	w modlitwie	oraz	dziełach	solidarnej,	braterskiej	miłości.	

Przede	wszystkim	w modlitwie,	gdyż	sam	Jezus	nam	to	nakazuje:	Rogate Dominum 
messis ut mittat operarios in messem suam –	„Proście	Pana	żniwa,	żeby	wyprawił	robot-
ników	na	swoje	żniwo”	(Mt 9,38)	oraz	Sine me nihil potestis facere,	„Beze	Mnie	nic	nie	
możecie	uczynić”	(J 15,5).	Głoszenie	Ewangelii	jest	dziełem	Łaski,	a Łaskę	otrzymuje	się	
przez	pokorną	modlitwę,	a następnie	przez	uczynki	miłosierdzia.	

Oczywiste	jest,	że	wobec	ogromu	misyjnych	wyzwań,	zróżnicowanych	niczym	ludz-
kość	i coraz	bardziej	złożonych,	zarówno	ze	względu	na	rosnącą	liczbę	niechrześcijan,	jak	
i z powodu	przeszkód	stwarzanych	przez	nacjonalizmy,	obojętność	religijną	i moralną,	
a  także	z powodu	niedostatku	„robotników”	oraz	 skromnych	środków	apostolatu,	co-
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raz	poważniejszy	i naglący	staje	się	obowiązek	bezpośredniej,	równoczesnej	i skutecznej	
obecności	Kościoła	w całym	świecie.	

Oczywiste	 jest	 również,	że	aby	zbawcza	obecność	Kościoła	była	skuteczna	 i czuj-
na,	 potrzebna	 jest	 jedność	we	współpracy	wszystkich	 jego	 członków,	 czyli	wszystkich	
wiernych,	zgromadzonych	wokół	jednego	Pasterza,	którego	Bóg	postawił	na	czele	swo-
jego	Kościoła,	ażeby	–	uwzględniając	wszystkie	potrzeby	misyjnego	Kościoła	–	mógł	on	
w porę	udzielać	mu	niezbędnej	pomocy	we	wszystkich	zakątkach	świata.

Powszechnie	 wiadomo,	 że	 zazwyczaj	 Kościół	 przekazuje	 światło	 prawdy	 poprzez	
ogień	miłości,	a uczynki	miłosierdzia	są	najłatwiejszymi	drogami	ukazywania	Boga,	który	
jest	miłością.	Dlatego	Kościół	katolicki,	gdziekolwiek	się	rozprzestrzeniał,	dawał	się	po-
znać	przez	dzieła	materialnego	i duchowego	miłosierdzia,	a więc	przez	szkoły,	przedszko-
la,	szpitale.	Także	i dzisiaj,	za	sprawą	uczynków	miłosierdzia,	rozpala	on	miłość	do	Boga,	
czcząc	Jego	obraz,	dostrzegalny	w każdym	stworzeniu.	

Gdyby	zatem	dzisiaj	Kościół,	przy	współpracy	wszystkich	wiernych	chrześcijańskiej	
społeczności,	 zjednoczonych	 z  papieżem	 we	 wspieraniu	 Papieskich	 Dzieł	 Misyjnych,	
mógł	znacząco	pomnożyć	misyjne	dzieła	miłości,	to	również	nieporównywalnie	wzrosło-
by	rozkrzewianie	wiary	w świecie.	

Dlatego,	chwaląc	i błogosławiąc	wszelkie	inicjatywy	na	rzecz	misyjnej	współpracy,	
nie	możemy	nie	wyrazić	szczególnej	wdzięczności	tym	naszym	dzieciom,	które	–	zrozu-
miawszy	 znaczenie	 solidarnej	 jedności	w  udzielaniu	wszelkiej	 pomocy,	 skupiającej	 się	
w rękach	wspólnego	Ojca	–	wspierają	w  szczególności	nasze	dzieła	misyjne,	które	my	
sami	przedstawiliśmy	już	i poleciliśmy	wiernym	w orędziu	na	Światowy	Dzień	Misyjny	
w 1963 r.	

Przez	swoje	ofiary	umożliwiają	oni	Stolicy	Apostolskiej	wypełnianie	owej	stałej	po-
winności	bycia	praeses caritatis,	czyli	tą,	która	przewodzi	w miłości,	co	św.	Ignacy	An-
tiocheński	 już	od	pierwszego	wieku	chrześcijaństwa	ukazywał	 jako	cechę	wyróżniającą	
Stolicę	Piotrową,	będącą	fundamentem	i głową	wszystkich	Kościołów.

Dlatego	jeszcze	raz	polecamy	Papieskie	Dzieła	Misyjne,	gdyż	najlepiej	urzeczywist-
niają	one	 jedność	we	współpracy	wiernych	z Najwyższym	Kapłanem.	Są	one	dziełami	
Kościoła,	a nasi	czcigodni	bracia	w biskupstwie,	niech	zechcą	uznać	je	za	własne	i sku-
tecznie	rozwijać	w swoich	diecezjach,	za	pośrednictwem	Papieskiej	Rady	Misyjnej	Du-
chowieństwa,	która	jest	ich	duszą.	

W	duchu	wdzięczności	dla	tych,	którzy	usłyszą	nasze	wezwanie,	z radością	udziela-
my	szczególnie	serdecznego	apostolskiego	błogosławieństwa	wam,	czcigodni	bracia,	oraz	
powierzonej	wam	owczarni,	umiłowanym	członkom	 rodzimego	kleru,	poszczególnym	
misjonarzom,	 ich	 zgromadzeniom	 i  dobroczyńcom,	 a  przede	 wszystkim	 tym,	 którzy	
z  serca	 i  w miarę	 swoich	możliwości	miłować	 będą	 i  wspierać	 nasze	 cenne	 Papieskie	
Dzieła	Misyjne.

Paweł VI, papież

Watykan, dnia 23 października 1965 r.
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Kościół misyjny pod przewodnictwem Matki Bożej

Czcigodni	Bracia,	umiłowane	Dzieci!

Wciąż	żywe	wspomnienie	jednomyślnego	uczestnictwa	w naszej	przepełnionej	tro-
ską	modlitwie	o pokój,	którą	4	października	wznieśliśmy	do	Boga	z bezgranicznym	za-
ufaniem	we	wstawiennictwo	Matki	Bożej	Różańcowej,	przynagla	nas,	by	po	raz	kolejny	
skierować	do	was	słowo	w sprawie	ściśle	związanej	z troską	o pokój,	jaką	jest	głoszenie	
Ewangelii,	czyli	miłości	i ojcostwa	Boga	w odniesieniu	do	wszystkich	stworzeń.

Kościół misyjny pod przewodnictwem Matki Bożej 

Zbliżający	się	Światowy	Dzień	Misyjny	stanowi	ku	temu	doskonałą	okazję.	Jest	to	
jak	zwykle	zaproszenie	do	modlitwy,	do	refleksji	i wspierania	potrzeb	katolickich	misji;	
zaproszenie,	które	nabiera	również	większego	znaczenia	 i wymowy	ze	względu	na	dzi-
siejsze	święto	Macierzyństwa	Najświętszej	Maryi	Panny,	której	po	synowsku	zawierzamy	
nasze słowa. 

Nie	można	pozostawać	obojętnym	wobec	sprawy	rozszerzania	się	Kościoła	misyjne-
go	w świecie,	jego	problemów	i trudności,	a także	wobec	ogromnej	rzeszy	tych	wszystkich	
kapłanów,	zakonników,	zakonnic	i świeckich,	którzy	–	działając	na	pierwszej	linii	aposto-
latu	–	z prawdziwym	codziennym	heroizmem	poświęcają	się	szerzeniu	Dobrej	Nowiny	
i duchowemu,	a  także	materialnemu,	cywilizacyjnemu	 i  społecznemu	wzrostowi	braci	
innych	języków	i kultur.	

Ich	przykład	powinien	skłaniać	całą	katolicką	rodzinę	do	coraz	pełniejszego	uświa-
damiania	 sobie	 obowiązku	 misyjnej	 współpracy.	 Sobór	 ekumeniczny	 sugestywnie	 to	
wyjaśnił.	Stwierdził	on	bowiem,	że	każde	dziecko	Kościoła	 jest	misjonarzem	na	mocy	
powołania	płynącego	z chrztu	świętego	 i nie	może	uchylać	się	do	tego	obowiązku	nie	
zaniedbując	przy	tym	wymogów	swojego	życia	nadprzyrodzonego.	Poza	tym,	nikt	w Ko-
ściele	nie	jest	tak	mały	i ubogi,	by	nie	mógł	wnieść,	zależnie	od	swojej	sytuacji	i możliwo-
ści,	osobistego	wkładu	w budowanie	królestwa	Bożego	na	ziemi.	

Dlatego	również	w tym	roku	zapragnęliśmy	zwrócić	waszą	uwagę	na	zbliżający	się	
Światowy	Dzień	Misyjny,	i skierować	do	was	wszystkich,	Bracia	i umiłowane	Dzieci,	na-
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sze	zwyczajowe	orędzie.	Wyrasta	ono	z naszego	serca,	na	którym	ciąży	odpowiedzialność	
za	rozmaite,	budzące	zatroskanie	wymiary	problematyki	misyjnej	i które	znajduje	pocie-
chę	nie	 tylko	w świadomości,	że	współdzielicie	nasze	niepokoje,	ale	przede	wszystkim	
w obietnicach	Bożego	Słowa	Chrystusa,	który	mówi:	„Niech	się	nie	trwoży	serce	wasze.	
Wierzycie	w Boga?	I we	Mnie	wierzcie!”	(J 14,1)...	„A	oto	Ja	jestem	z wami	przez	wszyst-
kie	dni,	aż	do	skończenia	świata”	(Mt 28,20).	

Świadomi	 zatem	 naszych	 skromnych	możliwości,	 ale	mocni	 ufnością	 pokładaną	
w Bogu	i obecnością	Chrystusa	w swoim	Kościele,	pragniemy	przede	wszystkim	zgro-
madzić	 chrześcijańską	 społeczność	 na	wspólnej,	 jednomyślnej,	 solidarnej	 i  zanoszonej	
w tym	samym	czasie	modlitwie	o nadejście	królestwa	Bożego.	

Niepokoje, troski i trudności 

Dzień	Misyjny,	 jak	 żaden	 inny	 dzień,	 ukazuje	 dzisiaj	 oczom	naszej	 duszy	 obraz	
niepokojów,	trosk	i trudności,	ale	jednocześnie	daje	nam	powody	do	nadziei	i radości.	

	Z jednej	strony,	powszechna	zbawcza	wola	Boga,	„który	pragnie,	by	wszyscy	ludzie	
zostali	zbawieni	i doszli	do	poznania	prawdy”	(1	Tm	2,4)	za	pośrednictwem	Jezusa	Chry-
stusa,	pozwala	nam	dostrzec	całą	powagę	problemu,	o którym	konstytucja	dogmatyczna	
Lumen Gentium przypomniała	w następujących	słowach:	„Sobór	Święty...,	opierając	się	
na	Piśmie	świętym	i Tradycji,	uczy,	że	ten	pielgrzymujący	Kościół	jest	konieczny	do	zba-
wienia”	(KK	14).	A przecież,	coraz	bardziej	rośnie	liczba	tych,	którzy	nie	znają	ojcowskiej	
miłości	Boga	i odkupieńczego	dzieła	Chrystusa,	chociaż	nadzieja	zbawienia	pozostaje	dla	
nich	otwarta,	gdy	„szczerym	sercem	szukają	jednak	Boga”	(KK 16).	Oni	również	zostali	
stworzeni	do	osiągnięcia	już	na	tej	ziemi	„wewnętrznego	zjednoczenia	z Bogiem”	(KK	1).	

Innym	powodem	zatroskania	naszego	ojcowskiego	serca	są	rosnące	podziały,	anta-
gonizmy	i konflikty,	które	w wyniku	nieszczęsnych	rasistowskich	doktryn,	nacjonalizmu	
i segregacjonizmu,	oddalają	od	siebie	poszczególne	narody,	nieustannie	podsycając	wza-
jemne urazy. 

Radosne perspektywy światła i miłości 

Poza	 tym,	 jeśli	naprawdę	 chcemy,	 żeby	 cały	 rodzaj	 ludzki	 jak	najszybciej	 stał	 się	
jednym	ludem	Bożym,	coraz	bardziej	potrzebne	jest	wzajemne	zbliżenie	ludzi	i narodów,	
poprzez	ukazywanie	jako	wspólne	dobro	tego	wszystkiego,	co	każdy	z nich	uczynił	do-
brego,	szlachetnego,	sprawiedliwego	i mądrego,	na	płaszczyźnie	naturalnej,	w procesie	
kształtowania	 poszczególnych	 kultur.	Kościół	 katolicki	 nie	 tylko	 pragnie	 poznawać	 te	
kultury	po	to,	aby	je	szanować	i ochraniać,	ale	także	po	to,	aby	je	ubogacać	nadprzyro-
dzonymi	wartościami	łaski,	poprzez	włączanie	się	w nie	oraz	życie	tym,	co	jest	dla	nich	
charakterystyczne,	naśladując	w tym	przykład	św.	Pawła	Apostoła,	który	stał	się	„dłużni-
kiem	tak	Greków,	jak	i barbarzyńców,	tak	uczonych,	jak	i niewykształconych”	(Rz	1,14).	
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Z	drugiej	strony	Dzień	Misyjny	otwiera	przed	nami	także	radosne	perspektwy	świa-
tła	i miłości.	Dają	nam	one	pewność	ostatecznego	zwycięstwa	miłości	Boga,	który	pra-
gnie	objawiać	się	ludziom	poprzez	miłość	braci.	

Jeśli	dobrze	się	zastanowić,	program	Dnia	Misyjnego	to	nic	innego,	jak	streszczenie	
samej	„misji”	Kościoła,	aby	niewidzialną	miłość	Ojca,	który	jest	w niebie,	czynić	widzial-
ną	za	sprawą	miłości	braterskiej.	

Oto	więc	Dzień	Misyjny	przekształca	się	w wielkie	i dokonujące	się	w wielu	miej-
scach	równocześnie	przybliżanie	nieskończonej	miłości	Boga	do	całego	świata,	przypo-
minając	 „dzieciom	 Bożym”,	 przebywającym	 w  Jego	 domu,	 o  obowiązku	 współpracy	
z Ojcem	dla	zbawienia	braci,	którzy	znajdują	się	poza	nim	(KL	2).

Oto	potwierdzenie	tajemniczego,	opatrznościowego	i miłosiernego	zamysłu	Boga,	
który	w sposób	wolny	chce	posłużyć	się	ludźmi	w dziele	zbawienia	świata.	Oto	wyraz	ma-
terialnej	miłości,	która	w całym	świecie,	za	pośrednictwem	diecezji,	parafii,	rozmaitych	
organizacji	 i  inicjatyw,	 jednoczy	 chrześcijan	 z  codzienną	 ofiarą,	 apostolskimi	 trudami	
i zasługami misjonarzy. 

Oto	należna	pomoc	w zaspokajaniu	materialnego	głodu	narodów,	tak	bardzo	przez	
nas	samych	zalecana,	jaśnieje	niezwykłym	światłem	w budowanych	kościołach,	szkołach	
i ośrodkach	szkoleniowych,	będących	wkładem	w zaspokajanie	dręczącego	te	narody	gło-
du	prawdy,	miłości	i wiedzy.

 Wieloraka ofiarna działalność i apostolat 

Tak	 rozumiany	 Światowy	 Dzień	 Misyjny	 jest	 przedłużeniem	 ducha	 misyjnego	
pierwszych	chrześcijan,	którzy	„jednym	sercem	i w jednym	duchu”	(por.	Dz	4,32)	zgro-
madzeni	wokół	Apostołów,	wiarą	i miłością	ożywiali	świat	pogański.	

Niech	więc	będzie	on	prawdziwie	dniem	modlitwy,	światła	i miłości;	niech	zapalą	
się	w nim	liczne	powołania	misyjne,	zakonne	i świeckie,	by	całkowicie	ofiarować	się	dla	
królestwa	Bożego.	Po	ojcowsku	wypraszamy	błogosławieństwo	Pana	w pierwszym	rzędzie	
i ze	szczególnym	uczuciem	dla	lokalnego	duchowieństwa	z Kościołów	partykularnych,	
dla	misjonarzy	i misjonarek	oraz	dla	nowych	powołań,	będących	żywą	nadzieją	Kościo-
ła.	Wypraszamy	je	dla	was,	czcigodni	Bracia,	zjednoczeni	w narodowych	Konferencjach	
Episkopatów,	 dla	waszego	 duchowieństwa	 i wiernych,	 a  także	 dla	wszystkich	 działań,	
którymi	zechcą	oni	wspomóc	misje.	

Jesteśmy	przekonani,	że	nasz	apel	znajdzie	żywy	oddźwięk	w sercach	tych,	którzy	
nas	słuchają.	Jeszcze	raz	pragniemy	podkreślić,	że	nie	można	pozostawać	obojętnymi	wo-
bec	problemów	misyjnego	Kościoła.	Nie	można	spać	spokojnie,	wiedząc,	że	wiele	dusz	
pozostaje	daleko	od	Boga	tylko	dlatego,	że	misjonarzom	brakuje	tej	pomocy	materialnej,	
jaką	mogłyby	im	zapewnić	nasze	nawet	niewielkie	wyrzeczenia.	Nie	można	się	cieszyć	
choćby	najwspanialszymi	postępami	w życiu	gospodarczym	 i  społecznym,	wiedząc,	 że	
tysiące	cierpiących,	trędowatych,	niedożywionych,	głodnych	ludzi,	wśród	których	prze-
ważają	niewinne	dzieci,	skazanych	jest	na	śmierć	z powodu	braku	najbardziej	podstawo-
wych	środków	do	życia,	podczas	gdy	inni	mają	je	w nadmiarze.	
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Wsłuchać się w głos samego Odkupiciela

Sobór	wezwał	do	misyjnej	współpracy	wszystkich	ludzi	dobrej	woli:	ojców,	matki,	
młodzież,	dzieci,	angażując	 ich	wszystkich	w ten	obowiązek,	który	wynika	z  ich	bycia	
chrześcijanami	i z którego	będą	kiedyś	sądzeni.	Powtarzamy	dzisiaj	nasze	wezwanie:	nie	
pozostawajcie	obojętni!	Ofiarujcie	waszą	modlitwę,	waszą	pomoc,	wasze	zainteresowanie,	
dając	tym	samym	dowód	żywotności	waszej	wiary.	

To	 głos	 samego	Chrystusa,	 który	przypomina	nam,	 że	 to,	 co	uczynimy	dla	naj-
mniejszych	 spośród	braci,	 czynimy	dla	Niego.	Powtarzając	 Jego	 słowa,	nasz	głos,	 głos	
Jego	pokornego	wikariusza	na	ziemi,	drży	ze	wzruszenia	na	myśl	o ogromie	potrzeb,	ale	
też	raduje	się	z odpowiedzi,	jaką	wzbudzi	on	w wielu	dobrych	i ofiarnych	sercach.	

Niech	 sam	 Pan	 wam	 wynagrodzi;	 niech	 Najświętsza	 Dziewica,	 Matka	 Kościo-
ła	 i Królowa	misji,	wyjedna	wam	wszelkie	upragnione	dary	 łaski.	Niech	wesprze	Ona	
i wzmocni	nasze	 apostolskie	błogosławieństwo,	 jakiego	 z  całego	 serca	udzielamy	wam	
wszystkim,	w imię	Ojca	i Syna,	i Ducha	Świętego.	

Paweł VI, papież

Watykan, dnia 11 października 1966 r.
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Apostolat misyjny 

Umiłowani	Bracia	i Dzieci	na	całym	świecie!	

Również	w tym	roku	powraca	Światowy	Dzień	Misyjny.	Ustalono,	że	obchodzić	go	
będziemy	w niedzielę,	22	października.	Pragniemy,	aby	nasz	głos	obwieszczał	go	najdo-
nośniej,	gdyż	nasza	apostolska	posługa	zobowiązuje	nas,	bardziej	niż	wszystkich	innych,	
do	ewangelizowania	świata,	której	poświęcony	jest	Dzień	Misyjny.	

Szlachetne inicjatywy „świadome i pełne zapału”

Ogłaszamy	go	najpierw	wam,	naszym	braciom	w posłudze	biskupiej,	na	których,	
wraz	z nami,	z Bożego	mandatu	ciąży	nieustający	obowiązek	rozpowszechniania	w świe-
cie	 chrześcijańskiego	orędzia	 zbawienia.	Ogłaszamy	go	wam,	kapłanom,	wam,	 zakon-
nikom	i zakonnicom,	i wam	wszyscy	wierni	Kościoła	Bożego,	którym,	na	mocy	waszej	
przynależności	jako	członkowie	do	mistycznego	Ciała	Chrystusa,	w jednakowym	stopniu	
powierzony	został	obowiązek,	a jednocześnie	zaszczyt,	pozytywnej	i osobistej	współpra-
cy	w szerzeniu	Królestwa	Bożego	na	ziemi.	Ogłaszamy	go	także	wam,	misjonarze	i mi-
sjonarki,	gdyż	dzień	ten	jest	dla	was,	którzy	jesteście	wykwalifikowanymi	robotnikami	
w służbie	Ewangelii,	powołanymi	do	jej	pierwszego	upowszechniania	wśród	ludów	jesz-
cze	niechrześcijańskich.	Potrzebne	 jest	wam	poczucie	solidarności	całego	Kościoła,	dla	
rozkrzewiania	którego	oddajecie	 życie,	 stając	w pierwszym	szeregu,	pracując	 i  cierpiąc	
z Chrystusem.	

Pragniemy,	aby	Dzień	Misyjny	obchodzony	był	wszędzie:	we	wszystkich	diecezjach,	
parafiach,	we	wszystkich	rodzinach	zakonnych,	stowarzyszeniach	katolickich,	a także	we	
wszystkich	rodzących	się	wspólnotach	chrześcijańskich	na	terenach	misyjnych.	Chcemy	
również,	aby	obchodzono	go	w pełni	świadomie	i z wielką	żarliwością.

Czym	są	misje,	czego	się	od	nas	domagają	i z jakiego	powodu	–	to	już	jest	wiadome.	
Idea	misyjna	przeniknęła	do	ludu	chrześcijańskiego;	los	misji	jest	dziś	powszechną	troską,	
zaś	doktryna	teologiczna	oraz	praktyka	dotycząca	misji,	zostały	tak	szeroko	i miarodaj-
nie	ukazane	w dekrecie	Ekumenicznego	Soboru	Watykańskiego	II,	odnoszącym	się	do	
misyjnej	działalności	Kościoła,	że	dzisiaj	wszyscy	znają	naturę	i znaczenie	problematyki	
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misyjnej.	Właśnie	ze	względu	na	ten	podstawowy	i uniwersalny	aspekt	samej	problema-
tyki,	refleksja	nad	nią	nigdy	nie	jest	bezużyteczna.	Co	więcej,	nie	powinno	się	jej	nigdy	
zaniedbywać.	Dlatego	corocznie	obchodzimy	Dzień	Misyjny.

Niech	w tym	roku	wystarczą	nam	rozważania	nad	dwoma	tematami:	z jednej	stro-
ny,	nad	niepodważalną	koniecznością	apostolatu	misyjnego,	z drugiej	zaś,	nad	wielko-
dusznością,	która	powinna	ożywiać	działalność	misyjną.	

Boży zamysł wobec losów ludzkości

Powiemy	 zatem	na	początek,	 że	 apostolat	misyjny	wyrasta	 z wielkiego	bogactwa	
ideałów.	Apostolat	 to	bowiem	nic	 innego,	 jak	manifestacja	pewnej	nadrzędnej,	domi-
nującej	idei,	a więc	jednej	z tych	myśli,	które	stanowią	istotę,	zasadę,	głęboką	potrzebę	
chrześcijańskiej	koncepcji	życia,	historii	i świata.	Ta	zaś	nadrzędna	idea	to	odkrycie	Bo-
żego	zamysłu	wobec	losów	ludzkości.	Czytając	wspomniany	dekret	soborowy	na	temat	
działalności	misyjnej,	należy	zauważyć,	jak	często	pojawia	się	tam	owo	fundamentalne	
pojęcie	Bożego	zamysłu.	Idea	misyjna	wyraża	ideę	Boga.	Jest	to	idea	Boża,	a więc	 jest	
ona	tajemnicza	i niezmierzona,	wspaniała	i przepełniona	miłością,	konieczna	i nagląca.	
Jest	to	idea	wiary	oraz	dla	wiary.	Sobór	stwierdza:	„Działalność	misyjną	uzasadnia	wola	
Boga,	który	«pragnie,	aby	wszyscy	ludzie	zostali	zbawieni	i doszli	do	poznania	prawdy.	
Albowiem	jeden	jest	Bóg,	jeden	też	pośrednik	między	Bogiem	a ludźmi,	człowiek,	Chry-
stus	Jezus,	który	wydał	 siebie	samego	na	okup	za	wszystkich»	(1	Tm	2,4-6)	«i	nie	ma	
w żadnym	innym	zbawienia»	(Dz	4,12).	Trzeba	więc,	aby	wszyscy	nawracali	się	do	Niego,	
do	Poznanego,	dzięki	przepowiadaniu	Kościoła	 i  przez	 chrzest	 byli	włączani	w Niego	
i w Kościół,	który	jest	Jego	Ciałem”	(DM	7).

Łańcuch	konieczności	(różnej	natury,	ale	zmierzających	do	tego	samego	celu)	sta-
nowi	podstawę	działalności	misyjnej.	Konieczny	jest	Bóg,	Istnienie	i Życie.	Konieczny	
jest	Chrystus,	Zbawiciel.	Konieczny	jest	Kościół,	arka	zbawienia.	Konieczny	jest	chrzest,	
sakrament	odrodzenia.	Konieczna	jest	wiara,	aby	przystąpić	do	sakramentu	i do	Chrystu-
sa.	Jednak	aby	dojść	do	wiary,	konieczny	jest	misjonarz.	

Owa	 seria	 konieczności	 rządzi	 losami	 ludzi.	Naznacza	 ona	Bożą	myśl	 dotyczącą	
ich	zbawienia.	Nie	ogranicza	wielkości	Bożego	miłosierdzia,	które	może	rozprzestrzeniać	
się	na	wiele	 różnych	 i  tajemniczych	 sposobów,	 sięgając	 znacznie	dalej	 niż	historyczny	
plan	ustanowiony	przez	chrześcijaństwo	i niosąc	zbawienie	tym,	„którzy	w cieniu	śmierci	
mieszkają”,	z dala	od	światła	Ewangelii.	Nie	umniejsza	serca	Boga,	ale	określa	Jego	wolę	
względem	nas:	„Bez	wiary	zaś	nie	można	podobać	się	Bogu”	(Hbr	11,6).	Dlatego	prawem	
–	obowiązkiem	Kościoła,	ze	względu	na	jego	wiarę	w Chrystusa,	ze	względu	na	miłość	
do	Niego,	 jest	 szerzenie	Ewangelii	zbawienia.	„Dlatego	działalność	misyjna	zachowuje	
w pełni	swoją	ważność	oraz	konieczność	tak	dzisiaj,	jak	i zawsze”	(DM	7).	

Warto	o tym	pamiętać,	aby	utwierdziło	się	w nas	przekonanie	o wyjątkowości	i po-
trzebie	działalności	misyjnej.	Nie	powinniśmy	sądzić,	że	idea	misyjna,	z powodu	różnych,	
nowych	trudności,	na	jakie	napotyka,	straciła	już	coś	ze	swojego	znaczenia.	Czy	teraz,	
gdy	orędzie	Ewangelii	dotarło	już	na	krańce	ziemi,	nie	wyczerpało	się	prawdziwe	zadanie	
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misji?	Czy	nie	jest	dziś	trudniej	niż	w przeszłości	głosić	prawdy	religijne	narodom,	które	
nie	są	już	zacofane	i które,	nabierając	świadomości	własnej	wartości,	starannie	pielęgnu-
ją	swoją	kulturę?	Poza	tym,	czy	nie	należałoby	uznać,	że	Bóg	zbawi	także	tych,	którzy	
w dobrej	wierze	wyznają	religię	 inną	niż	katolicka?	I wreszcie,	czy	dialog,	 jaki	Kościół	
chce	nawiązać	ze wszystkimi	kulturami,	nie	hamuje	jego	prozelityzmu	i nie	zmusza	go	
do	poszanowania	wolności	religijnej	innych?	

Wiara w Chrystusa: jedyny i konieczny plan zbawienia 

Są	to	trudności	prawdziwe	i poważne.	Nie	mogą	one	jednak	i nie	powinny	osła-
biać	misyjnego	zapału,	ponieważ	przygotowany	przez	Boga	plan	zbawienia	jest	zawsze	
tym	 jedynym,	koniecznym	planem	wiary	w Chrystusa,	 i ponieważ	 znaczna	większość	
ludzkości	jest	wciąż	pozbawiona	odradzającego,	zbawczego	orędzia	Ewangelii,	trudności	
te	powinny	raczej	pobudzać,	a nie	osłabiać	misyjną	gorliwość.	Należy	poszukiwać	odpo-
wiednich	rozwiązań	takich	problemów.	Należy	uaktualniać	metody	i formy	współczesnej	
ewangelizacji.	Trzeba	 zintensyfikować	misyjny	wysiłek	 tam,	gdzie	napotyka	on	 jeszcze	
dzisiaj	otwarte	drogi,	i nie	rezygnować	z pokonywania	przeszkód	tam,	gdzie	drogi	te	są	
nadal	zamknięte.	Trzeba	jednak	nie	ustawać	w działaniu.	

Stwierdzamy	więc,	po	drugie,	że	działalność	misyjna	domaga	się	dzisiaj	nowej	hoj-
ności.	Misje	żyją	z hojności	Kościoła;	co	więcej,	 są	one	wyrazem	potencjału	hojności,	
jaką	on	dysponuje.	Hojność	znaczy	tyle,	co	miłość.	Spodobało	się	mądrości	 i dobroci	
Boga	zbawić	ludzi	przez	Chrystusa,	naszego	jedynego	Odkupiciela,	ale	nie	bez	posługi	
ludzi.	Miłość	Boża,	aby	dotrzeć	do	wszystkich,	potrzebuje	miłości	ludzi,	którzy	poświęca-
ją	się	zbawieniu	bliźnich.	Taki	jest	zamysł	chrześcijaństwa.	Znajduje	ono	swój	szczególny	
wyraz	w apostolacie	hierarchicznym,	a w apostolacie	misyjnym,	który	z niego	wyrasta,	
swoje	wypełnienie.	Duch	Święty,	Miłość	Ojca	i Syna,	tchnie	w tym	porządku	zbawienia.	
Wzbudza	apostołów,	zsyła	natchnienia,	rodzi	bohaterów,	rozmiłowuje	w ofierze,	umac-
nia	tych,	którzy	oddają	się	swojemu	powołaniu,	wynagradza	wewnętrznym	pocieszeniem	
tych,	którzy	na	misyjnych	ścieżkach	czują	się	słabi,	osamotnieni,	niezrozumiani	i znie-
nawidzeni.	Taka	jest	geneza	Kościoła,	taka	jest	jego	historia.	Tak	też	i dzisiaj,	bardziej	niż	
kiedykolwiek	dotąd,	Kościół	chce	żyć	przynagleniem	miłości:	„Albowiem	miłość	Chry-
stusa	przynagla	nas”	(2	Kor	5,14).	

„Wyciągamy do was rękę, prosząc o wsparcie dla misji”

	Dlatego,	drodzy	bracia	i dzieci	tego	naszego	utrudzonego	i umiłowanego	Kościoła	
katolickiego,	powinniśmy	obchodzić	Światowy	Dzień	Misyjny,	pamiętając	o tym	ściśle	
określonym	charakterze	i wewnętrznej	potrzebie	dzieła	misyjnego.	Dokonuje	się	ono	na	
drodze	miłości	Chrystusa,	przedłuża	tę	miłość	i ją	rozprzestrzenia.	Dzieło	misji	jest	wiel-
kim,	bezinteresownym	darem,	darem	„szalonym”	(tak	jak	dar	Ukrzyżowanego).	Jest	ono	
ofiarą	i –	jak	powiedzieliśmy	wcześniej	–	hojnością.	Właśnie	w ten	sposób	powinniśmy	
myśleć	o misjach.	Nie	pozostajemy	obojętni,	bierni,	wyobcowani,	nie	jesteśmy	egoistycz-



179II. Orędzia Pawła VI (1963-1978) 

ni,	lecz	hojni.	Hojność	wyraża	się	na	dwa	sposoby:	uzdalnia	do	złożenia	daru	z siebie,	
czego	potwierdzeniem	są	powołania	misyjne;	uzdalnia	do	złożenia	daru	z posiadanych	
dóbr,	czego	potwierdzeniem	są	ofiary	zbierane	na	rzecz	misji:	„Każdy	niech	przeto	postą-
pi	tak,	jak	mu	nakazuje	jego	własne	serce,	nie	żałując	i nie	czując	się	przymuszonym,	al-
bowiem	radosnego	dawcę	miłuje	Bóg”	(2	Kor	9,7).	Pamiętając	o tych	słowach	św.	Pawła,	
apostoła	i misjonarza	w pełnym	rozumieniu,	nie	dziwcie	się,	że	również	my	wyciągamy	
do	was	rękę,	prosząc	o wsparcie	dla	misji.	Moglibyśmy	długo	mówić	o potrzebach	misji,	
a w szczególności	naszych	Papieskich	Dzieł	Misyjnych,	na	których	spoczywa	obowiązek	
„zatroskania	o wszystkie	Kościoły”	(2	Kor	11,28).	Wy	jednak	znacie	te	potrzeby,	tak	jak	
my znamy wasze szczodre serce. 

Przekonani	o waszej	miłości	do	Chrystusa,	do	Kościoła	i misji,	wypraszając	dla	was	
wszelkie	dobro	przez	wstawiennictwo	Najświętszej	Maryi	Panny,	Królowej	Apostołów,	
w braterskim	i ojcowskim	duchu	błogosławimy	wam	wszystkim.	

Paweł VI, papież

Watykan, dnia 12 października 1967 r.



1968

Nadeszła godzina misji

Do	naszych	Braci	w Chrystusowym	kapłaństwie!	
Do	naszych	Dzieci	świętego	Kościoła	katolickiego!	

Nadeszła	godzina	misji.	

Od	 jakiegoś	czasu	każdego	roku	obchodzi	 się	w całym	katolickim	świecie	Dzień	
Misyjny.	Tego	roku	został	on	wyznaczony	na	20	października.	

Dzień	ten	ma	być	okazją	do	rozpalenia	na	nowo	w sercu	każdego	wierzącego	świa-
domości	 powołania	 misyjnego,	 charakterystycznego	 dla	 całego	 Kościoła,	 który	 został	
założony	po	to,	by	był	misyjny.	Kościół	Chrystusowy	nosi	nazwę	katolickiego,	czyli	po-
wszechnego.	Powołany	jest	on	do	bycia	w historii,	pośród	ludzkich	rzesz,	rzeczywiście	
tym,	czym	jest	z prawa	i z obowiązku,	a więc	świadectwem	Chrystusa	dla	wszystkich,	
środkiem	zbawienia	dla	wszystkich,	mistyczną	i ludzką	społecznością	otwartą	na	wszyst-
kich.	Nie	po	to,	by	panować	nad	ziemską	społecznością,	by	zająć	jej	miejsce	czy	wynosić	
się	ponad	nią,	lecz	po	to,	by	przesycać	dusze	światłem	prawdy,	być	zaczynem	wolności	
i zachęcać	do	aktywności	na	rzecz	sprawiedliwości	i braterstwa,	by	dawać	światu	swoją	
religijną	jedność,	w harmonii	swoich	naturalnych,	godnych	poszanowania	różnic	etnicz-
nych,	kulturowych	i politycznych.	Kościół	jest	z ustanowienia	katolicki	i takim	winien	
być	w rzeczywistości.	W tym	ostatnim	czasie	ów	Boży	zamysł,	jaki	Kościół	niesie	ze	sobą,	
a raczej	w sobie,	doznał	ożywienia.	Kościół	nabrał	większej	świadomości	tego	zamysłu.	
W miarę	 jak	w  świecie	 zaczęły	 się	 rozwijać	 nowe	 drogi	 komunikacji	między	 naroda-
mi,	Kościół	odczuł	w sobie	„przynaglenie	miłości”,	by	na	nie	wejść.	Co	więcej,	bardzo	
często	pragnął	innych	na	tych	drogach	uprzedzać,	czując	się	ze	swej	natury	Kościołem	
misyjnym.	Wołanie	 św.	Pawła:	„Biada	mi,	gdybym	nie	głosił	Ewangelii”	 (1	Kor 9,16)	
rozbrzmiewało	w sercu	Kościoła,	wzbudzając	w nim,	wraz	z pamięcią,	poryw	jego	pier-
wotnego	powołania.	Dowodzi	 tego	historia	misji	ostatnich	wieków,	 jako	epoki	pełnej	
ryzyka,	niezwykłych	zdarzeń,	heroizmu	i męczeństwa.	Można	by	rzec,	że	ruch	misyjny	
wybuchł,	stawiając	czoła	nadludzkim	trudnościom,	stosując	proste	środki	oraz	angażując	
ludzi	niebywale	mężnych	i szalonych	z miłości.	Wiara	stała	się	taka,	jaką	być	powinna:	
dynamiczna,	niepowstrzymana,	a wręcz	zuchwała.	Radość	głoszenia	Ewangelii	wynagra-
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dzała	wszelki	trud	i każdą	ofiarę.	Potem	nadszedł	Sobór,	który	sprecyzował	teologiczne	
podstawy	tego	fenomenu	i przynaglił	Lud	Boży,	aby	na	nowo	odnalazł	swój	naturalny	
obowiązek	szerzenia	wiary.	Sobór	przedstawił	również	kryteria,	normy	i udzielił	wskazań,	
które	umożliwiały	kontynuowanie	z większą	mocą	i w skuteczniejszy	sposób	wielkiego	
dzieła	ewangelizacji	narodów,	w których	Kościół	nie	zapuścił	jeszcze	głębokich	korzeni,	
świadczących	o jego	nieskrępowanej	żywotności.	

Drodzy	 Bracia	 i  Umiłowane	 Dzieci!	 Ten	 obraz,	 który	 przedstawia	 wspaniały,	
a z pewnych	względów	również	cudowny,	aspekt	obecnego	życia	naszego	świętego	Ko-
ścioła,	zasługuje	na	to,	abyśmy	z całym	zainteresowaniem	mu	się	przyjrzeli	 i nad	nim	
zastanowili.	Ten,	kto	nie	zwraca	należytej	uwagi	albo	okazuje	obojętność	wobec	tej	epi-
fanii	Kościoła	 świętego,	 powinien	 poddać	w wątpliwość	 swoją	wierność	Chrystusowi	
i własnemu	chrztowi.	Misje	są	nasze,	każdego	z nas,	każdej	wspólnoty	wierzących.	Choć	
odległe	w przestrzeni,	powinny	być	bliskie	sercu.	Jeśli	dostrzegamy	ich	moralną	wartość	
dla	solidarności	wiary	i miłości,	to	Światowy	Dzień	Misyjny	powinien	być	dla	każdego	
z nas	momentem	szczególnej	uwagi	i konkretnego	działania.	Z tego	powodu	kierujemy	
do	was	to	orędzie.	

Chcemy	mówić	wam	o trudnościach,	na	które	dzisiaj,	ze	względu	na	sam	rozwój	
świata,	napotykają	misje,	a także	o nowych	metodach,	jakimi	muszą	się	one	posługiwać,	
aby	zachować	już	osiągniętą	pozycję	i –	jeśli	Bóg	zechce	–	dalej	wzrastać.	

Wydaje	się	jednak	naszym	obowiązkiem	przedstawienie	wam	obecnie	innego	aspek-
tu	problemu	misyjnego.	Jest	on	bardzo	dobrze	znany,	ale	stale	obecny	i nieustannie	do	
nas	powraca.	Chodzi	o „środki”,	 jakimi	dysponują	misje.	Potrzebują	one	nieustannie,	
dziś	 bardziej	 niż	 kiedykolwiek	dotąd,	wspomnianych	 środków:	powołań	 i  ofiar.	Teraz	
poruszymy	sprawę	ofiar.	Czynilibyśmy	to	z instynktownym	onieśmieleniem	i z pewnym	
zakłopotaniem, gdyby nie wymagała tego od nas potrzeba, a Sobór nie napomniał nas, 
że	nie	powinniśmy	się	wstydzić	wyciągać	z pokorą	rękę	i stawać	się	niejako	żebrakami	dla	
Chrystusa	i dla	zbawienia	dusz	(por.	DM	39). 

Potrzeby	terenów	misyjnych	są	ogromne,	z jakiejkolwiek	strony	by	na	to	nie	spoj-
rzeć.	Niezbędne	są	szkoły,	szpitale,	kościoły,	oratoria,	leprozoria,	seminaria,	ośrodki	for-
macyjne	i wypoczynkowe,	środki	na	niekończące	się	podróże.	Największym	obciążeniem	
jest	nie	tylko	wznoszenie	budynków,	ale	też	ich	funkcjonowanie,	które	co	roku	pociąga	za	
sobą	ogromne	wydatki	na	utrzymanie	obiektów,	personelu	i zaplecza	socjalnego.	

Kraje	misyjne	niewiele	mogą	na	ten	cel	przeznaczyć,	bo	mamy	tutaj	najczęściej	do	
czynienia	z regionami	na	drodze	rozwoju,	czasem	bardzo	ubogimi.	Cały	ciężar	spoczywa	
na	administracjach	diecezji,	których	dochody	są	minimalne:	miejscowych	dobroczyńców	
jest	bardzo	niewielu,	gdzie	indziej	zaś	trafiają	się	rzadko.	Często	chodzi	o dobroczynność	
niepewną,	przypadkową,	zależną	od	szlachetnego	odruchu	serca	i od	możliwości	okazyj-
nych	darczyńców.	

A	zatem,	drodzy	Bracia	i umiłowane	Dzieci,	wysłuchajcie	nas.	Musimy	tutaj	w spo-
sób	szczególny	wstawić	się	za	Papieskimi	Dziełami	Misyjnymi.	Przedkładając	je	ponad	
inne	inicjatywy,	także	najbardziej	godne	pochwały,	i prosząc	was	o miłosierne	wsparcie	
dla	nich,	nie	kierujemy	się	bynajmniej	jakimś	partykularnym	interesem.	Takie	uprzywi-
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lejowanie	narzuca	nam	konieczność	 skutecznego	 zorganizowania	działalności	misyjnej	
i  sprawiedliwego	podziału	pomocy	materialnej	przeznaczonej	dla	ewangelizacji	 świata.	
Zresztą,	potwierdza	to	Sobór,	gdy	mówi	o popieraniu	„zwłaszcza	Papieskich	Dzieł	Mi-
syjnych”	(DM	38).	

Papieskie	 Dzieła	 Misyjne	 Rozkrzewiania	 Wiary,	 św.	 Piotra	 Apostoła	 i  Świętego	
Dziecięctwa	mają	na	celu	budzenie	zainteresowania	Ludu	Bożego	zakładaniem	Kościoła	
wśród	ludów	i społeczeństw,	które	jeszcze	nie	wierzą	w Chrystusa,	poprzez	niesienie	im	
duchowej	i materialnej	pomocy.	

Taki	 system	współpracy	 w  działalności	misyjnej	 Kościoła	 obejmuje	 wszystkich	 jego	
członków,	poczynając	od	papieża,	który	teraz	do	was	przemawia,	aż	po	ostatniego	z wiernych.	

Biskupi,	misjonarze,	misjonarki	i miejscowi	kapłani	jedyną	pewną	gwarancję	po-
mocy	znajdują	w Papieskich	Dziełach	Misyjnych,	które	co	roku	rozdzielają	między	po-
nad	osiemset	okręgów	misyjnych	fundusze	zebrane	na	całym	świecie.	

Jest	 to	 podział	 trudny,	 drobiazgowy,	 delikatny,	 opracowany	przez	 urzędy	 i  orga-
ny	kolegialne,	ale	nieodzowny	ze	względu	na	jego	mądrą	i praktyczną	zaletę,	jakim	jest	
wkład	w zapewnianie	misjonarzom	ich	chleba	powszedniego.	Z tego	punktu	widzenia	
Dzieła	spełniają	bardzo	pożyteczną	rolę:	gwarantują	sprawiedliwe	rozdysponowanie	ofiar	
i nie	dopuszczają	do	sytuacji,	by	jakieś	diecezje	misyjne	były	traktowane	w sposób	uprzy-
wilejowany,	a inne	zaniedbywane.	

Bez	Papieskiego	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary	biskupi	misyjni	nie	otrzymywaliby	
corocznej	pomocy	na	utrzymanie	swoich	diecezji	i na	realizację	nakreślonych	przez	siebie	
planów.	Gdyby	nie	pomoc	udzielana	przez	Papieskie	Dzieło	św.	Piotra	Apostoła	niemoż-
liwe	byłoby	kontynuowanie	formacji	miejscowego	duchowieństwa,	a gdyby	nie	było	Pa-
pieskiego	Dzieła	Świętego	Dziecięctwa,	nie	udałoby	się	przyjść	z pomocą	wielu	dzieciom,	
przede	wszystkim	porzuconym	i chorym.	

Każdy	biskup,	kapłan	i wierny,	chociaż	na	gruncie	osobistym	realizuje	jakąś	bezpo-
średnią	lub	pośrednią	formę	apostolatu	misyjnego,	powinien	również	współuczestniczyć	
w działaniach	Kościoła	o ogólnym	zasięgu,	czyli	współpracować	z Papieskimi	Dziełami	
Misyjnymi,	które	będąc	w gestii	papieża,	są	jednocześnie	dziełami	wszystkich	biskupów	
i całego	ludu	Bożego.	Są	one	ponadto	zgodne	z nowymi	metodami	planowania	ogólnego,	
kierującymi	rozwojem	wielkich	współczesnych	przedsięwzięć.	W motu	proprio	Ecclesiae 
Sanctae (nr	13,	§	2)	Papieskie	Dzieła	Misyjne	są	ściśle	związane	ze	Świętą	Kongregacją	
Ewangelizacji	Narodów,	bezpośrednio	koordynującą	ich	funkcjonowanie,	co	podkreśla	
znaczenie	tych	dzieł	i umożliwia	ich	sprawne	działanie,	tak	by	przy	zachowaniu	ścisłej	
dyscypliny	ekonomicznej	mogły	 lepiej	pełnić	 swoją	 służbę	 i –	przy	 aktywnym	współ-
udziale	członków	naszej	umiłowanej	Papieskiej	Unii	Misyjnej	Duchowieństwa	–	pobu-
dzać	misyjnego	w całym	ludzie	Bożym.	

Wszyscy	biskupi,	jako	członkowie	kolegialnego	ciała,	które	jest	sukcesorem	Kole-
gium	Apostolskiego,	są	żywo	zainteresowani	ich	rozwojem.	Co	więcej,	w ramach	Kon-
ferencji	Biskupów	powinni	m.in.	zająć	się	„określeniem	wysokości	składki,	którą	każda	
diecezja	proporcjonalnie	do	własnych	dochodów	zobowiązana	 jest	 corocznie dawać na 
rzecz dzieła misyjnego”	(DM 38).	
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Ponadto	pomoc	udzielana	Papieskim	Dziełom	Misyjnym	stanowi	dla	ofiarodawcy	
szkołę	miłosierdzia,	czerpiącą	inspirację	z wielkich	wizji	właściwych	katolicyzmowi,	które	
nie	zacieśniają	swojego	spojrzenia	do	lokalnych	i znanych	potrzeb,	gdzie	satysfakcja	z do-
konanego	daru	może	być	już	częściową	nagrodą	dla	dobroczyńcy	(por.	Mt 5,46-47),	lecz	
rozszerzają	je	na	bezkresne	przestrzenie,	na	niezliczone	i czasem	zapomniane	potrzeby,	na	
robotników	Ewangelii,	którzy	sami	nie	potrafią	prosić	o pomoc,	a nawet	nie	bardzo	mają	
się	do	kogo	o nią	zwrócić.	Są	to	wizje	dotyczące	przede	wszystkim	ogromnych	krajów	
Azji,	Afryki,	Oceanii,	gdzie	misje	 są	często	w pierwszej,	najtrudniejszej	 fazie	plantatio 
Ecclesiae.

	Na	koniec	nie	możemy	przemilczeć	faktu,	że	wielkoduszność	hierarchii	i wiernych,	
w postaci	hojnych	ofiar	przekazanych	tą	drogą	na	nasze	misje,	nawiązuje	do	wezwania	
zawartego	w naszej	encyklice	Populorum progressio,	gdyż	okazywana	jest	ze	znajomością	
rzeczy,	 z  roztropnością	 ukierunkowaną	na	 systematyczny	 rozwój	 narodów	wspomaga-
nych	przez	misje	 i  z właściwą	 sobie	ciągłością,	która	pozwala	małemu	nasieniu	 rozro-
snąć	się	w mocne,	rozłożyste	drzewo.	W ten	sposób	owa	wielkoduszność	przyczynia	się	
rzeczywiście	do	tego	rozwoju	narodów,	który	powinien	prowadzić	je	od	początkowego	
etapu	 życia	 cywilnego	 i moralnego	do	 samowystarczalności	 godnej	 narodów	wolnych	
i nowoczesnych.	

Drodzy	Bracia	i umiłowane	Dzieci!	Ufam,	że	to	nasze	przemówienie	nie	będzie	dla	
was	nużące.	Niech	będzie	ono	raczej	odzwierciedleniem	naszej	troski	o głoszenie	Ewan-
gelii.	Niech	będzie	wyrazem	naszego	uznania	dla	tego,	co	już	uczyniliście	dla	dobra	misji,	
echem	 naszej	 zachęty,	 aby	 podejmować	 dalsze	 wysiłki,	 a  nawet	 czynić	 jeszcze	 więcej.	
Przede	wszystkim	zaś	niech	będzie	ono	echem	znamiennych	słów	Chrystusa:	„Dawajcie,	
a będzie	wam	dane,	miarę	dobrą,	ubitą,	utrzęsioną	 i wypełnioną	ponad	brzegi	wsypią	
w zanadrza	wasze”	(Łk 6,38).	

My	sami	nie	możemy	wam	wynagrodzić	waszego	trudu,	ale	Chrystus	tak.	I  tego	
wam	życzymy,	udzielając	wszystkim	dobroczyńcom,	ofiarodawcom	i uczestnikom	misji,	
naszego	apostolskiego	błogosławieństwa.	

Paweł VI, papież

Watykan, dnia 2 czerwca 1968 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego
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Idea misyjna – wyraźna i mocna

Nasze	 dzisiejsze	 słowo	 brzmi	 następująco:	 starajmy	 się,	 aby	 idea	misyjna	 w  nas	
i wokół	nas	była	wyraźna	 i mocna.	Trzeba	zwracać	uwagę	na	nowe	znaczenie,	 jakiego	
nabiera	sprawa	misji	dla	ludu	Bożego	po	Soborze.	Jest	to	bowiem	sprawa,	która	dotyczy	
wszystkich	wiernych,	 całego	Kościoła.	Wchodzi	 ona	w  zakres	 definicji	 chrześcijanina.	
Sobór	naucza,	że	„każdy	uczeń	Chrystusa	ma	obowiązek	szerzenia	wiary	stosownie	do	
swoich	możliwości” (KK 17).	W innym	miejscu	stwierdza,	że	„wszystkie	dzieci	Kościoła	
powinny	mieć	żywą	świadomość	swojej	odpowiedzialności	wobec	świata,	podtrzymywać	
w sobie	samych	ducha	prawdziwie	katolickiego	i poświęcać	swoje	siły	dziełu	ewangeli-
zacji”	(DM	36).	To	właśnie	jest	powołaniem	wszystkich	wiernych	i obowiązkiem	całego	
Kościoła,	który	będąc	katolickim,	musi	być	z natury	swej	misyjnym	(por.	DM	2,	6,	36).	
Wiedzieliśmy	o tym	od	dawna.	Już	św.	Augustyn	uczył	tego	swoich	współczesnych:	„Jeśli	
kochasz	Chrystusa,	twoja	miłość	musi	obejmować	cały	świat”	(In	Ep.	1	Jo,	tract.	10;	PL	
35,	2060).	Sobór	zwrócił	uwagę	na	ten	nieodłączny	dynamizm	Kościoła.	

Wszyscy	odczuwamy	owo	napięcie,	owo	przynaglenie	miłości	Chrystusa,	zarówno	
jako	wspólnota	wierzących,	jak	i każdy	wierny	z osobna.	Żaden	chrześcijanin	nie	może	
uchylić	się	od	tego	apostolskiego	powołania.	Dotyczy	ono	również	tych,	którzy	oddają	się	
kontemplacji.	Domaga	się	zaangażowania	świeckich.	Bo	jak	mówi	Sobór:	„Albowiem	Pan	
również	za	pośrednictwem	wiernych	świeckich	pragnie	rozszerzać	swoje	królestwo”	(KK	
36).	Naglący	i powszechny	wymóg	apostolatu	jest	nowością	w świadomości	Kościoła.

Co	wiąże	 się	 z  tym	wymogiem?	To	właśnie,	 że	 trud	głoszenia	orędzia	Chrystusa	
przez	Kościół	dotyczy	nas	wszystkich.	Powtarzamy	raz	jeszcze:	niedopuszczalne	są	dzisiaj	
obojętność,	apatia	czy	duchowy	egocentryzm,	tak	jakby	sprawa	Ewangelii	dotyczyła	wy-
łącznie	hierarchii	i organizacji	ściśle	oddających	się	apostolatowi	oraz	ewangelizacji	mi-
syjnej.	Trzeba,	żeby	każdy	chrześcijanin,	pragnący	żyć	w zgodzie	ze	swoim	powołaniem	
do	wiary	i do	jej	wyznawania,	otworzył	swoją	duszę	na	powiew	Pięćdziesiątnicy.	Prorocze	
tchnienie	Ducha	Świętego	powinno	przenikać	każdego	syna	i córkę	Boga,	odrodzonych	
przez	życie	łaski.	Dlatego	w całej	wspólnocie	katolickiej	należy	zaszczepić	przekonanie	
o konieczności	szerzenia	wiary.	Powinno	się	też	ożywiać	we	wszystkich	członkach	Kościo-
ła	apostolski	zapał	i misyjną	gorliwość.	
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Apostolat i misja 

Zdarza	się	jednak	dzisiaj,	że	etymologiczne	i istotowe	pokrewieństwo	dwóch	termi-
nów – apostolat i misja –	prowadzi	często	do	stosowania	określenia	misja w odniesieniu 
do	każdej	niesprecyzowanej	formy	działalności	apostolskiej.	My	zaś	posługujemy	się	te-
raz słowem misja w jego	ścisłym,	technicznym	rozumieniu,	jakim	jest	międzynarodowa	
działalność,	tak	pomyślana	i praktycznie	zorganizowana,	by	ewangelizować	ludy	jeszcze	
niechrześcijańskie.	Dokonuje	 się	 to	poprzez	działanie	oddanych	 temu	osób,	które	 zo-
stały	wybrane,	przygotowane	i oficjalnie	posłane,	czyli	uznane	za	„misjonarzy”	i które,	
idąc	drogą	Apostołów,	głoszą	 słowo	prawdy	 i  „rodzą”	nowe	Kościoły.	Mówimy	zatem	
o misjach	w  pełnym	 tego	 słowa	 znaczeniu.	Uwaga	wiernych	 powinna	 się	 skupiać	 na	
właściwie	rozumianym	misyjnym	ideale;	na	naturze,	na	celach,	na	osobach	i instytucjach	
misyjnych,	które	zostały	ukazane	w soborowym	dekrecie	Ad gentes divinitus, o misyjnej 
działalności	Kościoła.	W sposób	szczególny	mówimy	o Dziełach	Misyjnych,	związanych	
ze	Stolicą	Apostolską,	gdyż	są	one	przedmiotem	naszej	podstawowej	pasterskiej	odpo-
wiedzialności.	Roztacza	się	przed	nimi	cała	panorama	świata	czekającego	na	ewangeli-
zację.	Są	one	połączone	w sieć	obejmującą	cały	Kościół	i działają	dla	dobra	wszystkich	
misji	katolickich.	Dzieła	te	uwrażliwione	są	na	potrzeby	misji	na	całej	ziemi,	zarządzane	
w sposób	kolegialny,	przy	zastosowaniu	kryterium	sprawiedliwego	podziału	dóbr	i mi-
łości	czujnej,	uważnej	na	wszelką	biedę,	gotowej	nieść	pomoc	przy	każdej	sposobności.	

Ta	oficjalna	i centralna	organizacja	Kościoła	już	sama	w sobie	odpowiada	na	pewną	
trudność,	która	rozpowszechniła	się	w niektórych	obszarach	współczesnej	mentalności,	
grożąc	stagnacją	działalności	misyjnej.	Jest	to	trudność	związana	z soborową	proklamacją	
wolności	religijnej,	jakoby	sprzyjającej	agnostycznemu	irenizmowi	i usprawiedliwiającej	
obojętność	w stosunku	do	prawdy	religijnej	i imperatywu	apostolskiego,	z którym	zwią-
zany	jest	plan	zbawienia.	To	zaś	może	prowadzić	do	wniosku,	że	wysiłek	misyjny	nie	jest	
już	 konieczny.	 Istnienie	Dzieł	 Papieskich,	 specjalnie	 przygotowanych	do	 promowania	
i wspierania	tego	wysiłku,	świadczy	dzisiaj	o czymś	wręcz	przeciwnym,	gdyż	popierana	
przez	Sobór	wolność	religijna	chce	zapewnić	religii	niezależność	od	niekompetentnych	
ingerencji	wszelkiej	władzy	świeckiej,	pozostającej	z dala	od	religii,	a także	od	wszelkiego	
bezprawnego	ekskluzywizmu	społecznego	czy	politycznego	w obszarze	religijnym.	Nie	
osłabia	ona	apostolskiego	obowiązku,	lecz	stanowi	raczej	godny	uznania	warunek	prowa-
dzenia	działalności	apostolskiej,	zobowiązując	nas	jednocześnie	do	poszanowania	sumień	
w głoszeniu	jedynego	prawdziwego	orędzia	zbawienia	wyrastającego	z religii.

Nowe idee 

Takie	 spojrzenie	 na	wolność	 religijną	w prawdziwej	 tradycji	Kościoła	 zasadniczo	
głoszone	jest	od	dawna.	Sobór	jednakże	je	odnowił	i uściślił.	To	zaś,	Bracia	i Dzieci	umi-
łowane,	przypomina	nam	o potrzebie	ożywienia	w wielu	innych	punktach	naszej	misyj-
nej	świadomości,	biorąc	pod	uwagę	nowe	idee,	które	ukazuje	nam	współczesność.	Jest	ich	
wiele,	jak	chociażby	idea	postępu	międzyludzkiej	solidarności,	wraz	z rozwojem	cywiliza-
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cji	pomnażająca	relacje	między	narodami,	zobowiązując	obywateli	i rządy	państw	lepiej	
rozwiniętych	do	spontanicznej	i bezinteresownej	pomocy	dla	krajów	znajdujących	się	na	
drodze	rozwoju.	Mówiliśmy	na	ten	temat	w naszej	encyklice	Populorum progressio. Teraz 
również	działalność	misyjna,	zyskawszy	wypływające	z miłości	pierwszeństwo,	wpisuje	się	
w ów	zamysł	międzyludzkiej	i chrześcijańskiej	solidarności.	

Także	postawa	misjonarza	w odniesieniu	do	ewangelizowanych	krajów	bardzo	się	
zmieniła.	Różnica	kultur	nie	jest	już	dla	niego	nieusuwalną	przeszkodą	w jego	przepo-
wiadaniu,	 lecz	zachętą	do	odkrywania	 tubylczych	wartości,	zasługujących	na	szacunek	
i uznanie,	godnych	przyswojenia,	poparcia	i przyjęcia.	Przez	przyjęcie	tych	wartości	mi-
sjonarz	 „oczyszcza	 je,	 umacnia	 i  uwzniośla”	 (KK 13).	Nie	 jest	 on	więc	 kimś	 obcym,	
cudzoziemcem,	który	wraz	z wiarą	narzuca	też	własną	kulturę,	ale	przyjacielem,	bratem,	
który	przyswaja	sobie	dobry	zwyczaj	otoczenia,	by	wlać	w nie	ożywiający	zaczyn	Ewange-
lii.	Jeśli	można	powiedzieć,	że	„pluralistyczne”	podejście	misjonarzy	do	przejawów	ludz-
kiego	geniuszu	oraz	ich	„jednolita”	postawa	w odniesieniu	do	jedności	wiary	i Kościoła,	
były	od	początku	–	co	podkreślał	już	Pius	XII	w Encyklice	Evangelii praecones – stałymi 
zasadami	ewangelizacji,	to	należy	zauważyć,	że	w naszych	czasach	jest	to	szczególnie	od-
czuwalne.	

Logika miłości

Drodzy	Bracia	i umiłowane	Dzieci!	Kończąc	wystąpienie	na	temat	misji	zwyczajo-
wym	apelem	o obowiązku,	ale	też	 i zaszczycie,	wychodzenia	naprzeciw	ich	potrzebom	
i udzielania	im	hojnego	wsparcia,	nie	chcemy	bynajmniej	traktować	tych	wielkich	idei	
instrumentalnie.	 Musimy	 jednak	 o  tym	 mówić.	 Nie	 dla	 korzystnej	 kalkulacji,	 ale	 ze	
względu	na	realne	potrzeby	Bożego	planu	ewangelizacji,	ze	względu	ma	logikę	miłości:	
misje	nie	mogą	się	bez	ciebie	obejść,	potrzebują	twojego	daru,	miłości,	modlitwy,	ofiary,	
datków.	Któż	śmiałby	tego	odmówić,	gdy	chodzi	o sprawę	Chrystusa,	który	toruje	sobie	
tajemniczą	drogę	aż	po	krańce	ziemi,	przemierza	obecną	i przyszłą	historię	świata,	dźwiga	
losy	ludów	i narodów,	utożsamia	się	z każdym	człowiekiem?	Gromadzi	w ten	sposób	swój	
Kościół	i –	jako	Pasterz	i Zbawiciel	–	prowadzi	go	na	ostateczne	spotkanie	z błogosławio-
ną	i wiekuistą	rzeczywistością	Objawienia.

Paweł VI, papież

Watykan, dnia 25 maja 1969 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
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Ewangelizacja i rozwój

Również	w tym	roku,	z okazji	Światowego	Dnia	Misyjnego,	kierujemy	nasze	sło-
wo	do	wszystkich	Braci	w Chrystusie.	Chociaż	nie	powie	wam	ono	niczego	nowego,	to	
jednak	nie	możemy	go	nie	wypowiedzieć.	Sprawa	misji	jest	bowiem	dla	Kościoła	tak	ży-
wotna,	a dla	świata	tak	znacząca,	że	zobowiązuje	nas	ona	corocznie	do	wystąpienia	z całą	
mocą.	Światowy	Dzień	Misyjny	stał	się	w życiu	Kościoła	wydarzeniem	zasługującym	na	
nazwanie	go	niezwykle	doniosłym.	W bezpośredni	 i priorytetowy	sposób	angażuje	on	
naszą	apostolską	posługę.	To	nakaz	Pana,	w tym	corocznie	obchodzonym	dniu,	zobo-
wiązuje	nas	do	zauważenia	wielkości	 i odpowiedzialności	pełnionego	przez	nas	urzędu	
głosicieli	Ewangelii,	nie	 tylko	w  samym	Kościele,	 ale	 także	poza	 jego	wspólnotowymi	
i geograficznymi	granicami.	Nie	możemy	więc	zmarnować	okazji,	by	ze	swej	strony	przy-
pomnieć	całemu	Kościołowi	o  jego	misyjnym	powołaniu:	naszym	braciom	w biskup-
stwie,	 duchowieństwu,	 zakonnikom	 i  zakonnicom,	 każdemu	 katolikowi.	 Po	 Soborze	
coraz	 bardziej	 naglący	 obowiązek	 uczestnictwa	w  szerzeniu	wiary	 dotyczy	wszystkich,	
chociaż	realizowany	jest	na	różne	sposoby	i w różnym	stopniu.	Sobór	bowiem	z wielką	
teologiczną	przenikliwością	naucza,	że	„pielgrzymujący	Kościół	z natury	swojej	jest	mi-
syjny”	(DM 2).	Jest	on	znakiem	i narzędziem	zbawczego	zamysłu	Boga	rozszerzonego	
na	 całą	 ludzkość	 (por.	KK,	 9).	Kto	 chce	 żyć	Kościołem,	musi	 odczuwać	wewnętrzną	
potrzebę	owego,	charakteryzującego	Kościół,	dynamizmu	ontologicznego	(por.	DM	1,	2,	
6),	owego	wrodzonego	mu	impulsu	do	rozlewania	się,	owej	wewnętrznej	odpowiedzial-
ności	za	przekazywanie	wiary	wszystkim	ludziom	(por.	DM	28).	Taka	jest	misja	Kościoła.	
Teraz	jednak	myślimy	o poszczególnych	instytucjach,	poprzez	które	wyraża	się,	w ściśle	
określonym,	tradycyjnym	sensie,	wysiłek	rozszerzania	ludzkiego	obszaru	ewangelicznego	
orędzia	na	ziemi,	a które	określamy	szlachetnym	mianem	misji	katolickich	(por.	DM	6).	

Pragniemy	po	 raz	 kolejny	potwierdzić	udzielony	 im	apostolski	mandat,	 który	 je	
uznaje,	określa	i przyobleka	mocą	Ducha	Świętego,	aby	mogły	wypełnić	swoje	niezrów-
nane	dzieło.	Pragniemy	też,	aby	ci,	którzy	poświęcają	misjom	swoje	życie	oraz	ci,	którzy	
modlą	 się,	 pracują	 i  cierpią	 za	misje,	 wiedzieli,	 że	 są	 przez	 nas	 szczególnie	 umiłowa-
ni	 i  cieszą	 się	 naszą	wielką	wdzięcznością.	 Skąd	 takie	wyróżnienie?	 Stąd,	 że	 obowiąz-
kowi	 i potrzebie	głoszenia	Słowa	zbawienia	 towarzyszą	dzisiaj	 szczególne	okoliczności,	
które	w naszym	mniemaniu	są	„znakami	czasu”,	świadczącymi	o wyraźnym	ożywieniu	
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odnowionej	 działalności	misyjnej.	Na	 usta	 cisną	 się	 nam	 słowa	 Jezusa	 skierowane	 do	
uczniów:	„Oto	powiadam	wam:	Podnieście	oczy	 i popatrzcie	na	pola,	 jak	 się	bielą	na	
żniwa”	(J 4,35).	Występują	dzisiaj	okoliczności,	które	ułatwiają	kontakty	między	ludźmi:	
ziemia	jest	otwarta	i zbadana,	transport	i podróże	są	wszędzie	coraz	szybsze	i coraz	bar-
dziej	rozpowszechnione,	handel,	wiedza,	kultura	i stosunki	międzynarodowe	zmierzają	
do	zacieśnienia	kontaktów	między	różnymi	cywilizacjami,	co	prowadzi	do	zjednoczenia	
świata...	Ale	na	 jakiej	płaszczyźnie?	Na	płaszczyźnie	praktycznej	–	tak,	na	płaszczyźnie	
kulturalnej	–	z pewnością.	Czy	jednak	nie	zauważamy,	że	sam	ten	proces	wzajemnego	
zbliżenia	między	 ludźmi	 ujawnia	 braki,	 które	mogą	 się	 przemienić	w  groźby	nowych	
i poważniejszych	konfliktów?	Poza	tym,	czyż	nie	wydaje	się,	że	świat	z niecierpliwością	
oczekuje	owego	ugruntowania	się	zasad,	owego	rozlania	duchowych	energii,	owego	po-
godzenia	zwalczających	się	ideologii	w jednej,	braterskiej	i wyższej	prawdzie,	którą	świat,	
również	w porządku	doczesnym,	może	otrzymać	jedynie	od	Chrystusa?	(por.	KK	13).

Nowa godzina 

Nadeszła	nowa	godzina	dla	misji.	Nowe	trudności	i nowe	możliwości	stają	na	dro-
dze	tych,	którzy	w imię	Chrystusa	„zwiastują	dobrą	nowinę”	(Rz 10,15).	Jednakże	ten	
obecny	stan	ducha	 i obecna	 sytuacja	otwierają	przed	mądrymi,	wielkodusznymi	 i od-
ważnymi	pionierami	Ewangelii	pole	do	działania	zdecydowanie	szersze,	bardziej	zachę-
cające,	 lecz	 z pewnością	przez	 to	wcale	nie	 łatwiejsze.	Chcemy	 szczególnie	dzisiaj	po-
wtórzyć	porywające	słowa	Chrystusa:	„Pójdźcie	za	Mną,	a uczynię	was	rybakami	ludzi”	
(Mt	4,19).	Nie	zatrzymujmy	się	na	szkodliwej	krytyce.	Nie	dopuśćmy	do	zmarnowania	
tej	historycznej	chwili,	która	wydaje	się	nam	decydująca	dla	przyszłych	losów	ludzkości.	
Stanowi	ona	dla	młodych,	utalentowanych	i odważnych	ludzi	okazję	do	bycia	podmio-
tami	i narzędziami	nowych,	wzniosłych	charyzmatów	wiary	oraz	miłości.	To	zaś	oznacza,	
że	spojrzenie	na	działalność	misyjną	powinno	być	szerokie	i nowoczesne.	Potrzebne	jest	
nowe	planowanie	tejże	działalności,	zarówno	jeśli	chodzi	o jej	teologiczne	podstawy,	roz-
krzewianie	idei	misyjnej,	rekrutację	kandydatów	na	misjonarzy,	ich	przygotowanie,	jak	
też	metody	postępowania,	podejmowane	dzieła	i całą	sferę	organizacyjną.	Jest	to	rewizja	
misyjnego	powołania	Kościoła,	która	–	jak	nam	wiadomo	–	obecnie	się	dokonuje.	Prze-
prowadzana	jest	na	szeroką	skalę	przez	osoby	doświadczone	i kompetentne	w tej	materii,	
przy	wsparciu	i pod	kierownictwem	centralnego	organu	misyjnego	Kościoła,	jakim	jest	
nasza	zasłużona	Kongregacja	Ewangelizacji	Narodów.	

Dwie koncepcje 

W	związku	z ową	rewizją	misyjnego	powołania	Kościoła	staje	przed	nami	pewien	
problem,	który	wyrasta	ponad	wszystkie	 inne,	prowadząc	do	konfrontacji	dwóch	róż-
nych	koncepcji,	dotyczących	ogólnego	ukierunkowania	misyjnej	działalności.	Określamy	
je	słowami:	ewangelizacja	i rozwój.	Przez	ewangelizację	rozumiemy	działanie	ściśle	reli-
gijne,	zmierzające	do	głoszenia	królestwa	Bożego,	Ewangelii	jako	objawienia	zbawczego	
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planu	w Chrystusie	Panu	przez	działanie	Ducha	Świętego,	którego	nośnikiem	jest	po-
sługa	Kościoła,	celem	budowanie	tegoż	Kościoła,	a kresem	chwała	Boża.	Taka	jest	trady-
cyjna	doktryna,	którą	Sobór	uroczyście	potwierdził.	Przez	rozwój	natomiast	rozumiemy	
promocję	ludzką,	społeczną	i doczesną	tych	narodów,	które	w kontakcie	z nowoczesną	
cywilizacją	i jej	dobrodziejstwami,	odnajdują	nową	samoświadomość	i zmierzają	ku	wyż-
szym	poziomom	kultury	oraz	dobrobytu.	Taką	promocją	powinien	być	zainteresowany	
misjonarz,	gdyż	jest	to	jego	niezbywalny	obowiązek	(por.	DM	11).	Powaga	tego	proble-
mu,	który	stawia	naprzeciw	siebie	te	dwie	koncepcje,	wynika	z dwóch	zagrożeń:	jednym	
jest	traktowanie	ich	jako	wzajemnie	się	wykluczających,	a drugim	ustanowienie	niewła-
ściwych	relacji	między	nimi.

W	naszym	mniemaniu	konfrontacja	ta	nie	może	być	traktowana	jako	dylemat,	który	
wyklucza	współdziałanie,	wzajemne	dopełnianie	się,	możliwość	zaistnienia	syntezy	ewan-
gelizacji	i rozwoju.	Dla	nas,	wierzących,	nie	do	pomyślenia	byłaby	działalność	misyjna,	
która	za	swój	jedyny	albo	najważniejszy	cel	uznawałaby	doczesność,	tracąc	w ten	sposób	
z pola	widzenia	swój	najistotniejszy	cel,	 jakim	jest	doprowadzenie	wszystkich	ludzi	do	
światła	wiary,	odrodzenie	ich	przez	chrzest,	włączenie	w mistyczne	Ciało	Chrystusa,	czyli	
Kościół,	wychowanie	ich	do	chrześcijańskiego	życia	oraz	otwarcie	przed	nimi	nadziei	na	
życie	wieczne.	Podobnie	też	niedopuszczalne	jest,	by	misyjna	działalność	Kościoła	była	
niewrażliwa	na	potrzeby	i aspiracje	narodów	znajdujących	się	na	drodze	rozwoju,	oraz	
by	jej	religijne	cele	pomijały	podstawowe	obowiązki	miłości	bliźniego.	Nie	możemy	za-
pominać	nadzwyczajnej	lekcji	na	temat	miłości	bliźniego	cierpiącego	i potrzebującego,	
udzielonej	nam	przez	Ewangelię	(Mt 25,31-46),	powtórzonej	w nauczaniu	apostolskim	
(por.	1	J 4,20;	Jk	2,14-18)	i potwierdzonej	przez	całą	tradycję	misyjną	Kościoła.	My	sami	
przedmiotem	naszej	encykliki	Populorum progressio uczyniliśmy	obowiązek	zdecydowa-
nego	i roztropnego	wspierania	wzrostem	dobrobytu	ekonomicznego,	kulturalnego,	spo-
łecznego	i duchowego	narodów,	a szczególnie	tych	z tzw.	„trzeciego	świata”,	gdzie	dzia-
łalność	misyjna	znajduje	najszersze	pole	do	realizacji	swojego	programu	(por.	DM	12).

Nie	powinno	 tu	być	dylematu.	Problem	dotyczy	 raczej	pierwszeństwa	celów,	 za-
miarów	i obowiązków.	Nie	ma	wątpliwości,	że	działalność	misyjna	ukierunkowana	jest	
przede	wszystkim	na	ewangelizację	i że	ten	priorytet	powinien	zostać	utrzymany,	zarów-
no	jeśli	chodzi	o koncepcję,	która	ją	inspiruje,	jak	i o metody	organizacyjne	oraz	sposoby	
jej	prowadzenia.	Działalność	misyjna	straciłaby	rację	bytu,	gdyby	zatraciła	zasadniczy	dla	
niej	wymiar	religijny:	królestwo	Boże	powinno	mieć	pierwszeństwo	przed	wszystkim	in-
nym.	Chodzi	o królestwo	Boże	w sensie	wertykalnym,	teologicznym,	religijnym,	o króle-
stwo,	które	wyzwala	człowieka	od	grzechu,	przedstawia	mu	miłość	Boga	jako	najwyższy	
nakaz,	a jako	ostateczne	przeznaczenie	życie	wieczne.	Zatem	kerygmat,	Słowo	Chrystusa,	
Ewangelia,	wiara,	łaska,	modlitwa,	krzyż,	chrześcijańskie	obyczaje.	Powinniśmy	więc	być	
przekonani,	że	wierność	temu	naczelnemu	programowi	działalności	misyjnej	może	spo-
wodować	wielkie	trudności,	czasami	uniemożliwiające	jego	realizację	i krzewienie.	Nasza	
misja	to	„głupstwo	i zgorszenie”	(por.	1	Kor	1,18	nn).	Ale	czyż	dzisiaj,	nie	mniej	niż	na	
początku	 chrześcijańskiego	 przepowiadania,	 nie	 jest	 to	 jej	 siła	 i mądrość?	 Praktycznie	
rzecz	biorąc, również	w naszych	czasach	to,	co	w doczesnej	ekonomii	stanowi	przeszkodę	
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dla	ewangelizacji,	czyli	jej	duchowy	charakter,	może	się	stać	jej	wolnością	od	material-
nych	więzów	ekonomii,	od	podejrzenia	o kolonializm,	od	nieefektywności	naturalizmu	
w dialogu	z różnymi	kulturami.	

Preewangelizacja i służba 

Problem	dualizmu	ewangelizacja	–	rozwój	dotyczy	przede	wszystkim	metody.	Czy	
pierwszeństwo	powinna	mieć	ewangelizacja	czy	rozwój?	Odpowiedź	nie	może	być	jed-
noznaczna,	 ale	 powinna	 być	 podyktowana	 doświadczeniem,	możliwościami,	 czujnym	
i  cierpliwym	empiryzmem,	 zgodnym	z duchem	apostolskim	oraz	wymogami	 różnych	
sytuacji,	zawsze	mając	na	uwadze	skuteczność	i świętość	misyjnej	działalności	(por.	DM 
6).	Możemy	zarysować	trzy	momenty:	przed,	podczas	i po	ewangelizacji,	która	zawsze	za-
chowuje	swój	zasadniczy	i intencjonalny	priorytet,	rozwój,	czyli	zaangażowanie	środków	
doczesnych,	może	mieć	pierwszeństwo	 ze	względów	duszpasterskich.	Mówi	 się	o pre-
ewangelizacji,	a więc	zbliżeniu	się	do	przyszłych	chrześcijan	na	drodze	miłości	bliźniego,	
pomocy,	przykładu,	współdzielenia	życia,	obecności.	Następnie	mówi	się	o służbie:	tam,	
gdzie	dociera	Ewangelia,	dociera	też	czynna	miłość	bliźniego.	Jest	to	towarzyszące	ewan-
gelizacji	świadectwo	jej	ludzkiej	wartości.	Oto	bowiem	powstają	szkoły,	szpitale,	pomoc	
społeczna,	kształcenie	zawodowe.	Jest	to	nagroda,	która	pojawia	się	na	końcu,	po	ewan-
gelizacji,	czyli	nowa	sztuka	dobrego	życia.	

Na	 zakończenie	 pragniemy	 zauważyć,	 że	 jeśli	 problem	 dualizmu	 „ewangelizacja	
i rozwój”	pojawia	się	na	płaszczyźnie	doktrynalnej,	to	w zestawieniu	celów	i w hierarchii	
związanych	z nimi	zamierzeń,	znajduje	on	swoją	odpowiedź	w stwierdzeniu	zawartym	
w dekrecie	soborowym:	„Właściwym	celem	tej	działalności	misyjnej	jest	ewangelizowa-
nie	i zaszczepianie	Kościoła”	(DM 6;	por.	Fidei donum:	AAS	49(1957)236).	Jednakże	na	
płaszczyźnie	praktycznej	ci,	którzy	zaangażowali	 się	w pracę	misyjną,	muszą	być	prze-
konani,	 że	 ewangelizacja	dokonuje	 się	 również	poprzez	działania	na	 rzecz	doczesnego	
i  ludzkiego	 rozwoju	narodów,	wśród	 których	 jest	 prowadzona.	Działania	 te	mogą	 się	
łączyć	z ewangelizacją,	gdy,	wyniesione	do	poziomu	miłości	bliźniego,	zyskują	konkretny	
cel	i stają	się	środkiem	wiodącym	do	jego	realizacji.	Mogą	one	poprzedzać,	a także	dopeł-
niać	dzieło	ewangelizacji.	Wielkiego	znaczenia	nabiera	to	przede	wszystkim	w odniesie-
niu	do	wiernych	świeckich,	których	zadaniem,	„z	tytułu	właściwego	im	powołania,	jest	
szukanie	królestwa	Bożego	przez	zajmowanie	się	sprawami	świeckimi”	(KK 31).	„Dlate-
go	ludzie	świeccy,	nawet	gdy	pochłaniają	ich	doczesne	troski,	mogą	i powinni	prowadzić	
cenną	działalność	zmierzającą	do	ewangelizowania	świata”	(KK	35).

Potrzeba koordynacji 

Wynika	stąd,	że	działanie	na	rzecz	rozwoju,	skoordynowane	z pracą	ewangelizacyj-
ną,	również	promieniuje	światłem	Chrystusa,	światłem	ludzkiej	godności,	praw	człowie-
ka,	wolności,	odpowiedzialności,	pracy,	współżycia	społecznego,	właściwego	korzystania	
z wszelkich	dóbr,	także	doczesnych.	Oświeca	ono	ludzkie	życie,	ukazując	 jego	piękno,	
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bogactwo,	prawość.	Odsłania	również	niedostatki,	niesprawiedliwości,	nieszczęścia,	cho-
roby...,	które	nowy	człowiek,	chrześcijanin,	potrafi	osądzać	i do	pewnego	stopnia	im	za-
pobiegać.	Jest	to	korzystne	dla	szeroko	pojętego	rozwoju,	gdyż	służy	postępowi,	jedności,	
sprawiedliwości	i pokojowi	(por.	DM 12).	Tak	wygląda	działalność	misyjna:	ci,	którzy	
się	jej	oddają,	głoszą	Ewangelię	i otwierają	drogi	do	ludzkiego	rozwoju.	Czyż	potrzeba	
jeszcze	więcej	naszych	słów,	by	polecić	tę	działalność	waszym	modlitwom	i waszej	wiel-
koduszności?	Ci,	 którzy	 ją	 znają	wiedzą,	 że	 nie	 potrzebuje	 ona	 żadnej	 apologii,	 gdyż	
doskonale	broni	się	sama.	My	zaś,	w imię	Chrystusa,	naszego	Pana,	licząc	na	wasze	pełne	
zrozumienie,	powierzamy	ją	waszej	ludzkiej	i chrześcijańskiej	mądrości	i miłości.	Wam	
wszystkim,	misjonarzom	 i  przyjaciołom	misji,	 udzielamy	 obfitego,	 ogarniającego	 cały	
ziemski	glob,	apostolskiego	błogosławieństwa.	

Paweł VI, papież

Watykan, dnia 5 czerwca 1970 r. 
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Lud Boży jest ludem misyjnym

Umiłowane	Dzieci,
Bracia	w Chrystusie,
Ukochani	Misjonarze,	

Tym	pozdrowieniem	zwraca	się	do	was	papież,	uznając	z pełnym	drżenia	szacun-
kiem	 apostolską	 godność,	 jaką	 spodobało	 się	 naszemu	 Panu,	 Jezusowi	 Chrystusowi,	
udzielić	każdemu	ze	swoich	naśladowców,	od	największego	do	najmniejszego.	

Gdy	w Światowym	Dniu	Misyjnym	dotrze	do	was	to	orędzie,	z pewnością	zrozu-
miecie,	że	nie	pochodzi	ono	tylko	od	papieża,	jako	osoby	osamotnionej,	która	sama	musi	
dźwigać	cały	ciężar	misyjnej	odpowiedzialności.	Wręcz	przeciwnie,	to	od	samego	począt-
ku	„na	Kościele	spoczywa	obowiązek	szerzenia	wiary”	(DM	5).	Wynika	on	bowiem	z na-
kazu	Chrystusa:	„Idźcie	na	cały	świat	i głoście	Ewangelię	wszelkiemu	stworzeniu”	(Mk 
16,15),	„który	otrzymał	w dziedzictwie	od	Apostołów,	wspierany	przez	prezbiterów,	stan	
biskupi	wraz	z Następcą	Piotra	i Najwyższym	Pasterzem	Kościoła”	(DM 5).

Dlatego	w tym	Dniu	Misyjnym	zwracam	się	do	was	również	jako	rzecznik	naszych	
braci	w biskupstwie	z całego	świata,	z którymi	łączą	nas	szczęśliwie	ścisłe	więzy	miłości	
i kolegialnej	solidarności.	

Pasterze	Chrystusowej	owczarni,	słudzy	wszystkich	sług	Boga,	pragną,	abyście	dzi-
siaj	 współdzielili	 z  nimi	 tę	 zdumiewającą	 prawdę,	 że	 zarówno	 oni,	 jak	 i  wy,	 jesteście	
członkami	Kościoła	misyjnego;	Kościoła,	który	istnieje	po	to,	aby	cała	ludzkość	mogła	
poznać	Ewangelię	zbawienia.	

Lud Boży jest ludem misyjnym

Chrystus	mógł	poprosić	swojego	Ojca,	a ten	wystawiłby	Mu	„więcej	niż	dwanaście	
zastępów	aniołów”	(Mt 26,53),	aby	głosiły	światu	Jego	odkupienie.	Tymczasem	Chrystus	
powierzył	to	zadanie	i ten	przywilej	nam,	„zgoła	najmniejszym	ze	wszystkich	świętych”	
(Ef 3,8),	 którzy	naprawdę	nie	 jesteśmy	godni	 zwać	 się	 apostołami	 (por.	 1	Kor	15,9).	
W celu	głoszenia	dobrej	nowiny	ludzkości	umyślnie	nie	chciał	posłużyć	się	innym	głosem	
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niż	nasz	skromny	głos.	Nam	bowiem	„została	dana	ta	łaska:	ogłosić	poganom	jako	Dobrą	
Nowinę	niezgłębione	bogactwo	Chrystusa”	(Ef 3,8).	

Do	nas	więc	należy	przepowiadanie	Ewangelii	w tym	nadzwyczajnym,	nie	mającym	
sobie	równego,	okresie	historii	ludzkiej,	w którym	naprzeciw	siebie	stanęły	z jednej	stro-
ny	szczyty	nie	spotykanych	dotąd	osiągnięć,	a z drugiej	strony	nigdy	dotąd	nie	przeżywa-
ne	przepaści	zamieszania	i zwątpienia.	

Nastąpiły	 czasy,	 gdy	 chrześcijanie,	 jak	nigdy	przedtem,	 zostali	wezwani	do	bycia	
światłem,	które	oświeca	świat,	miastem	stojącym	na	górze,	solą	nadającą	smak	życiu	ludzi	
(por.	Mt	5,13-14).	My	bowiem	posiadamy	lekarstwo	na	pesymizm,	na	złe	przeczucia,	na	
zniechęcenie	i strach,	na	które	cierpią	nasze	czasy.	

My mamy Dobrą Nowinę! 

Dlatego	każdy	z nas,	przez	sam	fakt	bycia	chrześcijaninem,	powinien	czuć	się	przy-
naglany	do	szerzenia	tej	Dobrej	Nowiny	aż	po	krańce	świata:	„Bo	my	nie	możemy	nie	
mówić	tego,	cośmy	widzieli	i słyszeli”	(Dz 4,20).

Żaden	chrześcijanin	–	obojętnie	czy	jest	papieżem,	biskupem,	kapłanem,	zakonni-
kiem	czy	świeckim	–	nie	może	się	uchylać	od	osobistej	odpowiedzialności	za	wypełnianie	
tego	podstawowego	obowiązku	chrześcijanina.	Z pewnością	pamiętacie	nacisk,	z jakim	
ostatni	Sobór	potraktował	tę	sprawę:	„Na	każdym	uczniu	Chrystusa	spoczywa	zadanie	
szerzenia	wiary	w powierzonym	mu	zakresie”	(DM	23).	„Wszystkie	dzieci	Kościoła	po-
winny	mieć	żywą	świadomość	swojej	odpowiedzialności	wobec	świata	 i poświęcać	siły	
dziełu	ewangelizacji”	(DM	36).

Podstawowy obowiązek 

W	tej	sprawie	trzeba	mieć	jasność:	Chrystus	wydaje	swoim	Apostołom	konkretny	
i wyraźny	nakaz.	Mają	oni	iść	na	cały	świat	i głosić	Dobrą	Nowinę	wszystkim	ludziom	
(bez	względu	na	rasę	i w każdym	czasie).	

Dobra	Nowina	brzmi	następująco:	Bóg	nas	kocha,	On	stał	się	człowiekiem,	by	móc	
dzielić	z nami	nasze	życie	i abyśmy	mogli	mieć	udział	w Jego	życiu.	On	idzie	z nami	–	to-
warzyszy	nam	krok	po	kroku	na	naszej	drodze	–	biorąc	na	siebie	nasze	troski,	gdyż	Jemu	
zależy	na	nas	(1	P 5,7).	Dlatego	ludzie	nie	są	sami,	bo	Bóg	jest	obecny	w całej	ich	historii,	
zarówno	całych	narodów,	jak	i poszczególnych	jednostek.	On	nas	doprowadzi	nas	–	jeśli	
Mu	na	to	pozwolimy	–	do	wiecznego	szczęścia,	przekraczającego	wszelkie	oczekiwania.	

Z	pewnością	usłyszycie	z ust	życzliwych	osób	powtarzające	się	zastrzeżenie:	a gło-
dujący,	 biedni,	 odrzuceni,	 ofiary	 ucisku	 i  niesprawiedliwości?	 Jaki	 jest	 sens	mówienia	
im	o pięknie	rzeczy	przyszłych?	Czy	nie	sprzeciwia	się	to	miłości	bliźniego	i nie	obraża	
ich	uczuć?	Czy	zanim	odważymy	się	mówić	 im	o życiu	niebieskim,	które	ma	dopiero	
nadejść,	nie	lepiej	byłoby,	żeby	chrześcijanie	pomogli	im	w osiągnięciu	„ludzkiego”	po-
ziomu	życia?	
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Chrystus	jednak,	który	przecież	został	namaszczony	i posłany,	aby	„ubogim	niósł	
Dobrą	Nowinę”	i „uciśnionych	odsyłał	wolnymi”	(Łk 4,18),	nie	chce,	abyśmy	wykluczali	
ubogich	i odrzuconych	z radości	słuchania	tej	ewangelicznej	nowiny.	Co	więcej,	na	ile	
jest	to	możliwe,	nie	wolno	nam	wykluczać	żadnego	człowieka,	niezależnie	od	rasy,	koloru	
skóry,	pochodzenia	czy	sytuacji	życiowej.	

Naszym	misjonarzom,	wiernym	Jego	duchowi,	nigdy	nawet	nie	przyszło	na	myśl,	
by	oddzielać	miłość	do	Boga	od	miłości	do	człowieka,	ani	tym	bardziej,	by	przeciwsta-
wiać	jedną	miłość	drugiej.	Budując	królestwo	Boże,	niezmiennie	pracują	oni	jednocze-
śnie	nad	polepszaniem	sytuacji	ludzi	na	ziemi.	Trzeba	wręcz	zdecydowanie	stwierdzić,	że	
w doświadczeniu	Kościoła,	niosące	pociechę	orędzie	Ewangelii	nigdy	nie	było	odbierane	
przez	ubogich	i uciśnionych	jako	obraza.	

Ewangelizacja – zaczyn rozwoju 

Heroldowie	Dobrej	Nowiny,	nie	roszcząc	sobie	pretensji	do	podawania	„jakiegoś	
konkretnego	 modelu	 lub	 struktury	 z  góry	 opracowanej”	 (Octogesima adveniens,	 42),	
niosą	wszystkim	narodom	(z	wiernością,	jakiej	wymaga	spuścizna	nauczania	Chrystusa	
i szacunek	należny	różnym	kulturom)	to,	co	w ich	przekonaniu	jest	„jedyną,	prawdziwą	
i najwznioślejszą	interpretacją	życia	ludzkiego	w czasie	i poza	czasem:	interpretację	chrze-
ścijańską”	(Przemówienie	do	Parlamentu	Ugandy,	1	sierpnia	1969,	AAS 61(1969)582).	
Wierzą	oni	bowiem,	że	„Chrystus,	umarły	i zmartwychwstały	za	wszystkich,	przez	swo-
jego	Ducha	dostarcza	człowiekowi	światła	i sił,	aby	mógł	on	odpowiedzieć	na	swe	naj-
ważniejsze	powołanie”	(KDK 10). W ten	sposób	ewangelizacja,	odpowiadając	na	najszla-
chetniejsze	dążenia	człowieka,	staje	się	również	zaczynem	rozwoju. 

Oto	jak	postrzegamy	nieustanną	potrzebę	głoszenia	Ewangelii,	w celu	przedstawie-
nia	ludziom	najwyższych	racji	do	zaangażowania	się	w ciągły	postęp,	czego	skutkiem	jest	
„uznanie	przez	człowieka	najwyższych	wartości	i samego	Boga,	jako	ich	twórcy	i celu...	
wiara,	 dar	 Boży,	 przyjęty	 przez	 ludzi	 dobrej	 woli,	 oraz	 jedność	 wszystkich	w miłości	
Chrystusa,	który	nas	wzywa,	abyśmy	po	synowsku	uczestniczyli	w życiu	Boga	żywego,	
Ojca	wszystkich	ludzi”	(Populorum progressio,	21).	

Świat potrzebuje duchowych wartości

Przypuszczalnie	nigdy	świat	nie	miał	tak	wielkiej	potrzeby	wartości	duchowych,	jak	
to	ma	miejsce	dzisiaj,	i –	jesteśmy	o tym	przekonani	–	nigdy	nie	był	tak	dobrze	usposo-
biony	do	przyjęcia	chrześcijańskiego	orędzia.	Bowiem	również	narody,	którym	powodzi	
się	najlepiej	na	świecie,	same	zaczynają	odkrywać,	że	szczęście	nie	polega	na	posiadaniu	
licznych	dóbr.	Uczą	się	z gorzkiego	„doświadczenia	pustki”,	jak	bardzo	prawdziwe	są	sło-
wa	Pana:	„Nie	samym	chlebem	żyje	człowiek,	ale	każdym	słowem,	które	pochodzi	z ust	
Bożych”	(Mt 4,4).	

Powinniśmy	wciąż	powtarzać	ludziom,	że	„klucz,	centrum	i cel	całej	historii	ludz-
kiej	znajduje	się	w Chrystusie,	naszym	Panu	i Nauczycielu”	(KDK	10). Powinniśmy	im	
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powiedzieć,	że	jest	to	prawdą	nie	tylko	dla	wierzących,	ale	odnosi	się	do	wszystkich	ludzi,	
za	których	Chrystus	umarł	i których	ostatecznym	powołaniem	jest	odpowiedź	na	plan	
Chrystusa,	„aby	wszystko	na	nowo	zjednoczyć	w sobie	jako	Głowie,	to,	co	w niebiosach	
i to,	co	na	ziemi”	(Ef	1,10).	

Powinniśmy	 zachęcać	 wszystkich	 ludzi,	 by	 przyłączyli	 się	 do	 Ludu	 Bożego,	 do	
Kościoła,	owej	społeczności	przepełnionej	ciągle	rosnącą	nadzieją,	zdolnej	do	patrzenia	
z ufnością	w przyszłość,	bez	tracenia	z oczu	teraźniejszości.	Co	więcej,	odkrywa	ona,	że	
teraźniejszość	ma	sens	właśnie	dlatego,	że	jest	związana	z tą	przyszłością	i dlatego	może	
angażować	się	w teraźniejszość	z coraz	większą	energią	i przekonaniem.	

„Nie	wstydzimy	 się	 Ewangelii”	 (Rz 1,16).	 Papież	 i  wasi	 biskupi	 nie	wstydzą	 się	
również	żebrać	o wsparcie,	umożliwiające	szerzenie	Ewangelii.	Nie	powinno	was	zatem	
dziwić	ani	gorszyć,	jeśli	w tym	Światowym	Dniu	Misyjnym	ujrzycie	ich	z wyciągniętą	
ręką,	proszących	o waszą	jałmużnę	z miłości	do	Chrystusa	i do	bliźniego.	

Czyż	sam	Chrystus	nie	prosił	często	tych,	którzy	się	do	Niego	zbliżali	o środki	służą-
ce	do	czynienia	dobra?	Czyż	nie	nakarmił	rzesz	kilkoma	chlebami,	które	dał	Mu	pewien	
chłopiec	 spośród	 tłumu?	Czy	nie	prosił	 o użyczenie	Mu	 rybackiej	 łodzi,	 by	móc	gło-
sić	ludowi	Słowo	Życia?	Czy	nie	przyjął	chętnie	materialnej	pomocy,	ofiarowanej	Jemu	
i uczniom	przez	zamożne	kobiety?	Czy	nie	pożyczył	osła,	którego	dosiadł,	by	udać	się	na	
miejsce	swojej	męki?	I czyż	nie	uzależnił	się	od	bogatego	człowieka,	odstępującego	Mu	
własny	grób,	w którym	dokonało	się	zmartwychwstanie?

Chcemy	wyznać	wam,	wszystkim	wierzącym	–	naszym	współpracownikom	w reali-
zacji	Bożego	polecenia,	by	głosić	Dobrą	Nowinę	–	jedną	rzecz,	która	jest	dla	nas	powo-
dem	zawstydzenia	i zamieszania.	Nie	jesteśmy	w stanie	w adekwatny	sposób	zaradzić	po-
trzebom	misjonarzy	Kościoła	i udzielić	odpowiedniego	wsparcia,	podejmowanym	przez	
nich	ustawicznie	wielu	dobrym	dziełom	religijnym	oraz	dziełom	miłosierdzia.	

Misjonarze	ci	poświęcili	się	Ewangelii	„na	całe	życie”.	Oni,	w naszym	imieniu,	wy-
pełniają	nakaz	Mistrza,	by	„głosić	Ewangelię	wszelkiemu	stworzeniu”	(Mk	16,15).	Nic	
z tego,	co	moglibyśmy	im	dać	od	siebie,	nie	jest	w stanie	spłacić	naszego	długu	wdzięcz-
ności	wobec	tych	mężczyzn	i kobiet.	Powinniśmy	więc	przynajmniej	zapewnić	im	chleb	
powszedni	i zaspokoić	potrzeby,	jakich	wymagają	prowadzone	przez	nich	dzieła.	

Dla	wielu	z nas,	którzy	nie	możemy	osobiście	nieść	Dobrej	Nowiny	narodom	zie-
mi,	 jest	 to	często	 jedyny	sposób,	by	wypełnić	obowiązek	misjonarski	 spoczywający	na	
wszystkich	chrześcijanach.	Nasze	nieustanne	modlitwy	wypraszają	łaskę	Bożą	dla	przed-
sięwzięć	podejmowanych	przez	naszych	misjonarzy,	a podejmowane	dobrowolnie	ofiary	
oraz	przyjmowane	przez	nas	z radością	cierpienia,	otwierają	im	wiele	dotąd	zamkniętych	
drzwi. 

Potrzebujemy misjonarzy

Do	tych	duchowych	pomocy	powinniśmy	dodać	hojne	jałmużny,	gdyż	w obecnych	
uwarunkowaniach	naszej	ziemskiej	egzystencji	pomoc	materialna	jest	również	konieczna.	
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Od	ponad	150	lat	organizacja	tej	pomocy	ze	strony	wiernych	powierzona	została	in-
stytucji	charytatywnej	znanej	jako	Papieskie	Dzieła	Misyjne	(czasem	nazywanej	również	
pomocą	Papieża	dla	Misji).	Za	sprawą	Papieskich	Dzieł	w każdym	kraju,	pod	kierow-
nictwem	gorliwych	dyrektorów	krajowych	mianowanych	przez	biskupów,	każdego	roku	
zbierane	są	ofiary	ludu	Bożego,	przede	wszystkim	podczas	kolekt	parafialnych	w Świato-
wy	Dzień	Misyjny.	

Ofiary	 te	 gromadzone	 są	 w  jednym	 funduszu,	 a  następnie	 rozdzielane	 misjom.	
W ten	sposób	wasz	spontaniczny	i hojny	wkład,	będący	odpowiedzią	na	wezwanie	pa-
pieża,	zostaje	szybko	spożytkowany,	zaspokajając	codzienne	potrzeby	naszych	misjonarzy	
oraz	wspomagając	budowę	kościołów,	szkół,	szpitali,	seminariów	i nowicjatów.	Pozwala	
on	również	karmić	głodnych,	nieść	ulgę	w cierpieniach	i pomoc	w nagłych	wypadkach.	

Trzeba	niestety	przyznać,	że	Papieskie	Dzieła	Misyjne	mogą	dziś	odpowiedzieć	jedy-
nie	na	niewielką	część	z licznych	próśb	o pomoc.	Nie	oznacza	to	jednak,	że	nasze	dary	są	
niewystarczająco	hojne.	Taka	sytuacja	wynika	raczej	z szybkiego	postępu	dzieła	ewangeli-
zacji	i coraz	większej	liczby	przedsięwzięć	na	rzecz	rozwoju	społecznego,	podejmowanych	
przez misjonarzy. 

My	 jednak,	 czujemy	 się	 zobowiązani,	by	wezwać	wszystkich	wiernych	katolików	
i każdego	z osobna	do	 jeszcze	większych	ofiar	dla	wiary.	Nie	dotyczy	 to	 jedynie	 tych,	
którym	się	dobrze	powodzi,	ale	również	tych,	którzy	–	podobnie	jak	wychwalana	przez	
Chrystusa	wdowa	–	muszą	dawać	nie	z tego,	co	im	zbywa,	lecz	„ze	swego	niedostatku”	
(Mk 12,44).	Postępując	w ten	sposób,	będziemy	bardziej	przypominać	wspólnotę	pierw-
szych	chrześcijan,	o których	mówiono,	iż	„żaden	nie	nazywał	swoim	tego,	co	posiadał,	ale	
wszystko	mieli	wspólne”	(Dz	3,32).

Wspólnota wiary, nadziei i miłości 

Tak	jak	wspólnota	nawróconych	była	w czasie	owej	wiosny	chrześcijaństwa	jednym	
sercem	i jednym	duchem,	tak	i dzisiaj	powinna	wyglądać	wspólnota	wierzących.	Ma	ona	
być	nie	tylko	wspólnotą	nadziei,	ale	także	wspólnotą	wiary	i miłości.	Przede	wszystkim	
zaś	powinniśmy	się	czuć	jedno	z naszymi	misjonarzami	–	apostołami	dzisiejszych	czasów,	
którzy	w naszym	imieniu	udają	się	na	krańce	ziemi,	by	ukazać	wszystkim,	jaki	jest	opatrz-
nościowy	„tajemniczy	plan,	ukryty	przed	wiekami	w Bogu”	(Ef	3,9)	oraz	„przeogromne	
bogactwo	Jego	łaski	względem	nas,	w Chrystusie	Jezusie”	(Ef	2,7).	

Powinniśmy	być	blisko	nich	i solidaryzować	się	z nimi	w potrzebie	chrześcijańskie-
go	 apostolatu,	 aby	mogli	 „z	 wielką	mocą	 świadczyć	 o  zmartwychwstaniu	 Pana	 Jezusa”	
(Dz 3,33).	Wówczas	my	również	bez	wątpienia	zrealizujemy	to,	czego	każde	chrześcijańskie	
serce	powinno	zawsze	gorąco	pragnąć	dla	swoich	braci:	aby	mogli	„poznać	miłość	Chry-
stusa,	przewyższającą	wszelką	wiedzę”	i aby	„zostali	napełnieni	całą	Pełnią	Boga”	(Ef	3,19).	

Najdrożsi	synowie	i córki,	wyrażając	wobec	was	wszystkich	te	nasze	myśli,	wypra-
szamy	jednocześnie	dla	was	łaskę	i moc	Pana,	abyście	pozostali	wierni	waszemu	powoła-
niu	w Jego	misyjnym	Kościele.	Wam	zaś,	nasi	umiłowani	misjonarze,	rozsiani	po	całym	
świecie,	przesyłamy	specjalne,	najserdeczniejsze	pozdrowienie	w Jezusie	Chrystusie,	któ-
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remu	służycie	z miłością,	poświęceniem	i radością.	Wam	wszystkim,	współpracownikom	
w budowaniu	Jego	królestwa	–	„królestwa	prawdy	i życia,	świętości	i łaski,	sprawiedli-
wości,	miłości	i pokoju”	(Prefacja	z Uroczystości	Chrystusa	Króla) –	udzielamy	z całego	
serca,	w tym	Światowym	Dniu	Misyjnym,	naszego	apostolskiego	błogosławieństwa.	

Paweł VI, papież

Watykan, dnia 25 czerwca 1971 r. 



1972

Trzy rocznice (1622-1972; 1822-1972; 1922-1972)

Do	wszystkich	naszych	Braci	i Dzieci	Kościoła	katolickiego!

Kierując	do	was	to	orędzie	na	najbliższy	Światowy	Dzień	Misyjny	w październiku	
1972 r.,	w duchu	wdzięczności	Bogu,	pragniemy	przypomnieć	o przypadającym	w tym	
roku	trzykrotnym	jubileuszowym	wspomnieniu.	

Trzy rocznice 

Trzysta	pięćdziesiąt	lat	temu,	w 1622 r.,	w czasie	pontyfikatu	papieża	Grzegorza	XV,	
ustanowiono	w Rzymie	 Świętą	Kongregację	Propaganda Fide	 (Rozkrzewiania	Wiary),	
która	zapoczątkowywała	nową	epokę	w historii	misji.	Była	to	epoka	charakteryzująca	się	
głębokim	poczuciem	jedności	i katolickości	w odniesieniu	do	dyrektyw	i struktur	aposto-
latu	misyjnego,	znaczącym	odrodzeniem	apostolskim	starych	zakonów,	powstawaniem	
nowych	instytutów	oddanych	ewangelizacji	świata	niechrześcijańskiego	i rozwijającej	się	
wciąż	współpracy	wiernych	na	rzecz	misji.	

Owocem	tego	misyjnego	odrodzenia,	zapoczątkowanego	przez	Świętą	Kongregację	
Propaganda Fide, jest w znacznym stopniu rozkwit inicjatyw współpracy misyjnej w ca-
łym	XIX	w.	

W	1822 r.,	a więc	150	lat	temu,	dzięki	misjonarskiej	gorliwości	i miłości	do	Ko-
ścioła	młodej	Francuzki,	Pauliny	Jaricot,	powstało	w Lyonie	Dzieło	Rozkrzewiania	Wiary	
nazywane	także	Związkiem	Lyońskim,	z jasnym	programem	niesienia	duchowej	i mate-
rialnej	pomocy	dla	wszystkich	misji.	

Wiek	później,	w 1922 r.	Pius	XI,	idąc	za	myślą	Benedykta	XV,	przekształcił	Dzieło	
Rozkrzewiania	Wiary	w „organ	własny	Stolicy	Apostolskiej”	(Romanorum Pontificum),	
w  celu	niesienia	pomocy	wszystkim	misjom	katolickim,	uznając	 również	 za	Papieskie	
Dzieło	Świętego	Piotra	Apostoła	dla	Tubylczego	Kleru	oraz	Dzieło	Świętego	Dziecięctwa.	
Papież	polecił	 biskupom,	by	popierali	 je	w  swoich	diecezjach	 za	pośrednictwem	Unii	
Misyjnej	Duchowieństwa	(Tamże). 

Pragniemy,	by	dla	uczczenia	tych	trzech	wydarzeń,	tegoroczny	Światowy	Dzień	Mi-
syjny	stanowił	akt	gorącego	uznania,	wdzięczności,	ale	też	i pomocy	dla	Świętej	Kongre-
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gacji Propaganda Fide,	nazywanej	teraz	Kongregacją	Ewangelizacji	Narodów,	ze	względu	
na	jej	ogromny	wkład	w rozwijanie	działalności	misyjnej	Kościoła.	Niech	to	będzie	też	
wyraz	naszego	podziękowania	Papieskim	Dziełom	Misyjnym,	które	wśród	całego	Ludu	
Bożego	krzewiły	ducha	prawdziwie	powszechnego	i misyjnego,	ułatwiając	w dużej	mierze	
wspomnianej	Kongregacji	realizację	jej	apostolskich	planów.	

Pragniemy,	 by	 w  tym	 roku	 Światowy	 Dzień	 Misyjny	 oznaczał	 dla	 całego	 Ludu	
Bożego	decydujący	krok	naprzód	w zrozumieniu	 jego	misyjnych	obowiązków,	a  także	
w jego	współpracy	z tymi	dziełami	o znaczeniu	powszechnym,	które	zwąc	się	papieskimi,	
są	zresztą	również	prawdziwie	biskupimi.	

W	przypadku	niemałej	liczby	katolików,	istnieje	niebezpieczeństwo	zupełnego	bra-
ku	troski	o ewangelizacyjną	działalność	Kościoła	wśród	ludów	niechrześcijańskich.	Dla	
realizacji	tego	zadania	–	tłumaczą	się	oni	–	papież	ma	do	swojej	dyspozycji	odpowiednią	
dykasterię,	a poza	tym	istnieją	specjalne	instytuty	misyjne,	które	mają	swoich	współpra-
cowników i protektorów. 

To	prawda,	że	nie	od	wszystkich	chrześcijan	wymaga	się,	by	szli	i głosili	Ewangelię	
narodom.	Do	tego	zadania	Pan	wybiera	określoną	liczbę	kapłanów,	zakonników,	zakon-
nic	i świeckich,	którzy	później	wysyłani	są	na	misje	przez	prawowitą	władzę.	Trzeba	jed-
nak	pamiętać,	że	są	oni	„posłani”	w imieniu	całego	Ludu	Bożego,	a „dzieło	ewangelizacji,	
należące	do	całego	Kościoła,	podejmują	jako	własną	powinność”	(DM	23). 

Znaczenie i aktualność problemu misji 

Nie	można	 jednak	 zapominać	o  częstych	 i uroczystych	wypowiedziach	ostatnich	
papieży	o znaczeniu,	potrzebie	i powszechności	obowiązku	misyjnego,	które	w sposób	
szczególny	podkreślił	Sobór	Watykański	II.	

Stwierdza	on	bowiem,	że	Lud	Boży,	„ustanowiony	przez	Chrystusa	dla	komunii	ży-
cia,	miłości	i prawdy,	używany	jest	również	przez	Niego	jako	narzędzie	zbawienia	wszyst-
kich	i jest	posłany	do	całego	świata	jako	światłość	świata	i sól	ziemi	(por.	Mt 5,13-16)”	
(KK 9)	oraz	że	Kościół	 jest	misyjny	ze	swojej	natury	i z obowiązku	(por.	DM	2,	35).	
Stąd	obowiązek	misyjny	dotyczy	wszystkich	razem	i każdego	z osobna	oraz	wszystkich	
Kościołów	i wspólnot	lokalnych	(por.	KK	9).	

Obowiązek	ten	dotyczy	przede	wszystkim	i bezpośrednio	papieża	i biskupów	(por.	
DM	29,	38),	a w sposób	szczególny	kapłanów,	zakonników	i zakonnic,	ze	względu	na	ich	
całkowite	poświęcenie	się	służbie	Bogu	i Kościołowi	(por.	DM	39,	40).	Jednak	żaden	wier-
ny	chrześcijanin	nie	może	uważać	się	za	zwolnionego	z tego	obowiązku,	gdyż	przez	chrzest	
został	włączony	w Kościół,	ze	swojej	istoty	misyjny	(por.	DM	36).	Rzeczywiście,	wszyscy	
chrześcijanie	są	zobowiązani	do	współpracy	na	rzecz	misji,	w zależności	od	swoich	moż-
liwości:	jedni	mogą	to	czynić	słowem,	drudzy	piórem,	inni	poprzez	wsparcie	finansowe,	
własnoręcznie	wykonywaną	pracę,	a jeszcze	inni	poświęcają	misjom	swój	czas.	Wszyscy	
natomiast	mają	możliwość	ofiarowania	misjom	swoich	modlitw,	trosk,	cierpień	i radości.	
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Owa	 powszechność	 obowiązku	 misyjnego	 jest	 tak	 oczywista,	 że	 Sobór,	 mówiąc	
o inicjacji	chrześcijańskiej	katechumenów,	nakazuje,	by	–	zanim	przyjmą	oni	chrzest	–	
uczyli	się	„wydatnie	współdziałać	w ewangelizacji	i budowaniu	Kościoła”	(DM	14).

„Najważniejsze i najświętsze zadanie Kościoła”

Odnośnie	młodych	Kościołów,	które	generalnie	są	bardzo	ubogie	personalnie	i ma-
terialnie,	Sobór	dodaje,	iż	pożądane	jest,	„by	młode	Kościoły	jak	najszybciej	włączyły	się	
w dzieło	na	rzecz	powszechnej	misji	Kościoła...	Łączność	z Kościołem	powszechnym	zo-
stanie	bowiem	w pewien	sposób	dopełniona,	kiedy	i one	wezmą	aktywny	udział	w dzia-
łalności	misyjnej	wśród	innych	narodów”	(DM	20).	

W	związku	z corocznym	orędziem	na	Światowy	Dzień	Misyjny,	ktoś	mógłby	pomy-
śleć,	że	ten	obowiązek	współdziałania	w dziele	misyjnym	należy	wypełniać	tylko	w ten	
jeden	dzień	w roku.	Wręcz	przeciwnie.	Nie	chodzi	tutaj	o jakieś	drugorzędne	zalecenie,	
ale	o podstawową	powinność	Ludu	Bożego,	dotyczącą	samej	natury	bycia	chrześcijani-
nem	(por.	DM	36),	o „najważniejsze	i najświętsze	zadanie	Kościoła”	(DM	29).

Łączność członków mistycznego ciała

Podobnie	jak	proces	oddychania	nie	może	zostać	zatrzymany,	gdyż	inaczej	groziłaby	
nam	śmierć,	tak	również	troska	o misje	–	jeśli	nie	chcemy	narażać	na	niebezpieczeństwo	
przyszłości	Kościoła	i samej	naszej	chrześcijańskiej	egzystencji	–	nie	może	ograniczać	się	
do	jednego	tylko	dnia	w roku,	kiedy	to	obchodzony	jest	Światowy	Dzień	Misyjny.	Z tego	
powodu,	w ważnym	dokumencie	posoborowym	Ecclesiae Sanctae (III,	3),	który	ukazuje,	
jak	wcielać	w praktykę	duszpasterską	normy	soborowe,	pada	stwierdzenie,	że	Światowy	
Dzień	Misyjny	 powinien	 być	 spontanicznym	wyrazem	 ducha	misyjnego,	 nieustannie	
ożywianego	poprzez	modlitwy	i codzienne	ofiary.	Czyż	źródłem	swoistego	duchowego	
otępienia,	w które	dzisiaj	popadają	liczne	jednostki	i instytucje	w łonie	Kościoła	katolic-
kiego,	nie	jest	właśnie	długotrwały	brak	autentycznego	ducha	misyjnego?	

Czasem	bezpośrednio	dotykające	nas	problemy,	o bardzo	ograniczonym	odniesie-
niu	transcendencji,	sprawiają,	że	zapominamy	o znaczącym	problemie	powszechnej	misji	
Kościoła.	

Ileż	wewnętrznych	napięć,	które	osłabiają	 i  rozdzierają	niektóre	 lokalne	Kościoły	
i instytucje,	zniknęłoby	w obliczu	niezachwianego	przekonania,	że	zbawienie	lokalnych	
wspólnot	osiąga	się	przez	współdziałanie	w dziele	misyjnym,	aby	rozszerzało	się	ono	aż	
po	krańce	ziemi!	(por.	DM 37).

Jest	 takie	 stwierdzenie	Soboru	Watykańskiego	 II,	 które	pragniemy	przypomnieć,	
zachęcając	do	uważnej	refleksji	nad	nim:	„Tak	wielki	jest	w tym	ciele	związek	i zespolenie	
członków,	że	należy	stwierdzić,	iż	członek,	który	nie	działa	według	swej	miary	dla	wzrostu	
ciała,	nie	jest	pożyteczny	ani	dla	Kościoła,	ani	dla	siebie”	(DA	2). 

Istnieje	pewna	okoliczność,	która	 sprawia,	 że	 ta	misyjna	odpowiedzialność	Ludu	
Bożego	staje	się	jeszcze	bardziej	nagląca.	Mamy	tu	na	myśli	niezliczone	możliwości,	jakie	
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daje	nam	współczesny	świat,	by	orędzie	ewangeliczne	w tym	samym	czasie	i w powszech-
nym	wymiarze	przenikało	codzienność.	Jesteśmy	świadkami,	 jak	historyczna	obecność	
Kościoła	wśród	wszystkich	narodów	szczęśliwie	staje	się	rzeczywistością.	Chociaż	są	kraje,	
które	świadomie	zamykają	się	na	Ewangelię,	to	faktem	oczywistym	jest,	że	wszystkie	na-
rody	dążą	do	coraz	intensywniejszych	wzajemnych	kontaktów	i stąd	nawiązują	również	
relacje	z Kościołem.	

Ta	nowa,	opatrznościowa	sytuacja	Kościoła	w świecie	uświadamia	nam	wielkie	obo-
wiązki	i korzyści,	jakie	pojawiają	się	na	polu	współpracy	misyjnej,	dla	szerzenia	na	skalę	
światową	ideału	misyjnego	i w celu	niesienia	szerokiej,	wielowymiarowej	pomocy	wszyst-
kim	misjom	Kościoła.	

Nasz	poprzednik,	Pius	XI,	wykazał	się	niezwykłą	intuicją,	ustanawiając	w 1926 r.	
Światowy	Dzień	Misyjny.	Inicjatywa	ta	przerodziła	się	z czasem	w znaczącą	i nieodzowną	
pomoc	dla	misji,	podlegających	Kongregacji	Ewangelizacji	Narodów.	

Papieskie Dzieła Misyjne

Wszystkie	dzieci	Kościoła	 i wszystkie	 jego	instytucje	wezwane	są	do	współdziała-
nia	w przygotowaniu	 tego	wielkiego	Dnia	Misyjnego:	kapłani	diecezjalni,	misjonarze,	
zakonnicy	i zakonnice,	oraz	należący	do	wszelkiego	rodzaju	dzieł	apostolatu	świeckich.	
Jednakże	w sposób	szczególny	dotyczy	to	Papieskich	Dzieł	Misyjnych,	które	–	 jak	 już	
powiedzieliśmy	–	możemy	również	uważać	za	przedsięwzięcia	prawdziwie	biskupie,	a są	
to:	Dzieło	Rozkrzewiania	Wiary,	Dzieło	Świętego	Piotra	Apostoła	dla	Tubylczego	Kleru,	
Dzieło	Świętego	Dziecięctwa	i Unia	Misyjna	wszystkich	osób	konsekrowanych,	będące	
duszą	pierwszych	trzech	dzieł.	

Chociaż	do	popularyzowania	 i organizowania	Dnia	Misyjnego,	pod	przewodnic-
twem	Stolicy	Apostolskiej	i biskupów,	powołane	jest	szczególnie	Dzieło	Rozkrzewiania	
Wiary, to jednak cały papieski aparat misyjny aktywnie współdziała w jego przygotowa-
niu.	Kapłani	diecezjalni	 i zakonni,	zakonnice	 i bracia	 laicy	zrzeszeni	w Unii	Misyjnej,	
dzieci	 należące	 do	Dzieła	 Świętego	Dziecięctwa,	młodzi	 studenci,	 animatorzy	Dzieła	
Świętego	Piotra	Apostoła,	mimo	iż	zgodnie	z własnymi	zasadami,	obchodzą	w ciągu	roku	
dni	specjalnie	im	poświęcone,	powinni	jednak	uważać	Światowy	Dzień	Misyjny	za	kul-
minacyjny	moment	swojej	nieprzerwanej	działalności	misyjnej.	

Pięćdziesiąt	 lat	 po	 ustanowieniu	 Papieskich	Dzieł	Misyjnych	 chcemy	 okazać	 im	
wyrazy	naszego	szczerego	przywiązania	i głębokiej	wdzięczności	za	służbę	na	rzecz	Stolicy	
Apostolskiej	oraz	całego	Kościoła,	i jeszcze	raz	podkreślić,	że	są	one	podstawowym	na-
rzędziem	Stolicy	Świętej	i kolegium	biskupów	na	polu	współpracy	misyjnej,	„gdyż	–	jak	
podkreśla	Sobór	–	stanowią	one	zarówno	środki	napełniające	katolików	już	od	dzieciń-
stwa	prawdziwie	misyjnym	i powszechnym	zmysłem,	jak	i pobudzające	do	skutecznego	
zbierania	pomocy	materialnej	dla	dobra	wszystkich	misji,	odpowiednio	do	potrzeb	każ-
dej	z nich”	(DM	38).	Zresztą,	w odniesieniu	do	tych	Dzieł,	tak	drogich	naszemu	sercu,	
już	w pierwszym	orędziu	na	Światowy	Dzień	Misyjny	1963 r.,	stwierdziliśmy,	że	„chociaż	
nie	wykluczają	innych	inicjatyw	pomocy	misjom	oraz	tych	powstałych	dla	szczególnych	
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celów,	wszystkie	je	w oczywisty	sposób	przerastają,	gdyż	są	bezpośrednim	wyrazem	troski	
Najwyższego	Pasterza	Bożej	owczarni	o wszystkie	Kościoły”.	

Właściwa	organizacja	misyjnej	współpracy,	która	powinna	odbywać	się	na	poziomie	
krajowym	i diecezjalnym	pod	przewodnictwem	biskupów,	musi	więc	liczyć	się	ze	szcze-
gólną	papiesko-biskupią	strukturą	tych	Dzieł	 i z koniecznością	koordynowania	z nimi	
praw	oraz	inicjatyw	instytutów	zakonnych	i lokalnych	dzieł	misyjnych.	

Uniwersalizm apostolski 

Dzieła	 te,	od	samego	początku	 ich	powstania,	charakteryzowały	 się	najczystszym	
uniwersalizmem	misyjnym,	 i właśnie	 ta	 szczególna	 cecha	 była	 głównym	 argumentem	
uznania	 ich	 za	 „oficjalne	narzędzie”	 Stolicy	Piotrowej	w niesieniu	pomocy	wszystkim	
misjom	(Romanorum Pontificum).

„Właśnie	 dlatego,	 że	 jesteśmy	 katolikami	 –	 oświadczył	 pierwszy	 przewodniczący	
Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary	150	lat	temu,	w tym	samym	roku,	gdy	Dzieło	to	zostało	
założone	przez	Paulinę	Jaricot	–	nie	chcemy	wspierać	tej	czy	tamtej	misji	w szczególności,	
ale	wszystkie	misje	świata”.

Uniwersalizm	misyjny	powinien	być	także	dominującym	powodem,	który	ożywia	
wszystkie	przedsięwzięcia	organizacyjne	związane	z obwieszczanym	przez	nas	Światowym	
Dniem	Misyjnym.	

Chcemy	na	koniec	nadmienić,	że	Dzień	ten,	na	mocy	dokumentu	o jego	ustano-
wieniu,	ma	również	na	celu	popieranie	Papieskich	Dzieł	Misyjnych,	a zwłaszcza	Dzieła	
Rozkrzewiania Wiary. 

Wiemy	o trudnościach,	na	jakie	na	swojej	drodze	napotykają	te	Dzieła,	szczególnie	
w naszych	czasach.	Pociesza	nas	jednak	myśl,	że	–	mimo	wszystko	–	te	Papieskie	Dzieła	
Misyjne	nie	tylko	nie	zwalniają	tempa	rozwoju,	ale	w niektórych	krajach	poprawiły	swoje	
wcześniejsze	osiągnięcia.	

Prośmy	 Pana,	 aby	 Papieskie	 Dzieła	 Misyjne,	 odnowione	 w  swoich	 strukturach,	
zgodnie ze wskazaniami duszpasterskimi Soboru Watykańskiego II i pod przewodnic-
twem	pokornego	Zastępcy	Chrystusa	oraz	biskupów,	mogły	zapoczątkować	w obecnym	
1972	roku	nową	erę	pełni	i rozwoju,	realizując	swój	program	skutecznego	i świadomego	
włączania	całego	Ludu	Bożego	w misyjne	dzieło	Kościoła.	

Żywiąc	 tę	nadzieję,	udzielamy	wszystkim	naszym	braciom	w biskupstwie,	kapła-
nom	i zakonnikom,	zakonnicom	i wiernym	świeckim,	naszego	apostolskiego	błogosła-
wieństwa,	w dowód	głębokiej	wdzięczności	i gorącej	zachęty	do	wspaniałomyślnej	współ-
pracy. 

Paweł VI, papież

Watykan, dnia 25 maja 1972 r.



1973

Troska o powołania 

Uroczystość	Zesłania	Ducha	Świętego	jest	dla	nas	zawsze	okazją	do	skierowania	do	
pasterzy	i wiernych	orędzia	na	Światowy	Dzień	Misyjny,	w przekonaniu,	że	właśnie	ta	data	
jest	najbardziej	znacząca	i odpowiednia,	by	zwrócić	uwagę	na	problem	głoszenia	Ewange-
lii,	będącego	pierwszą	i podstawową	misją	Kościoła.	Uważaliśmy	bowiem	i nadal	uważa-
my,	że	w dniu	poświęconym	Duchowi	Świętemu	nasze	serca	i umysły	są	bardziej	otwarte	
i gotowe	na	przyjęcie	Jego	Boskiego	tchnienia,	gdyż	tylko	ono	jest	w stanie	obudzić	i oży-
wiać	misyjny	zapał.	Jeśli	nawet	w tym	samym	dniu	zapoczątkowany	został	w Kościołach	
lokalnych	duchowy	ruch	Roku	Świętego,	którego	kulminacja	nastąpi	w Rzymie	w Roku	
Świętym	1975,	to	przedmiotem	naszej	troski	nie	przestaje	być	sprawa	misji,	dla	której	cele	
tego	ważnego	wydarzenia	religijnego	nie	są	ani	czymś	dalekim,	ani	obcym.	

Temat	odnowy	i pojednania	ludzi	z Bogiem	i między	sobą	powinien	odtąd	skupiać	
zainteresowanie,	pobudzać	do	refleksji	 i  inicjatywy	zarówno	Kościoły	o długiej	 tradycji	
chrześcijańskiej,	jak	i Kościoły	młode,	istniejące	w krajach	misyjnych.	Powinien	on	być	
przedmiotem	wspólnych	poszukiwań,	punktem,	w którym	zbiegają	się	wszystkie	wysił-
ki,	 drogą	wskazującą	 kierunek,	 skupiającą	 energię	 i  zachęcającą	 do	działania.	Odnowa	
z pewnością	niesie	 ze	 sobą	odrodzenie	ducha	misyjnego	Kościoła.	A zresztą,	 czyż	osta-
tecznym	celem	jego	działalności	ewangelizacyjnej	nie	jest	pojednanie?	I czyż	pojednanie	
nie	jest	znaczącym	aspektem,	który	kształtuje,	określa	i ukazuje	zaistniałe	„nawrócenie”?	
Słowa nawrócenie	 nie	 używamy	 tutaj	w przebrzmiałym	 i  niewłaściwym	 sensie	 jakiegoś	
zewnętrznego	 i  triumfalistycznego	osiągnięcia	 czy	powierzchownego	prozelityzmu,	 lecz	
w rozumieniu	autentycznie	ewangelicznym,	 jakim	jest	ukierunkowanie	duszy	na	Boga,	
która	pod	wpływem	wiary	widzi	w Nim	zwieńczenie	całej	rzeczywistości	i autora	porząd-
ku	moralnego.	Co	więcej,	na	mocy	miłości	uznaje	Go	za	kochającego	i miłosiernego	Ojca.	

Niniejsze	orędzie	na	Światowy	Dzień	Misyjny	wpisuje	się	więc	ściśle	w ramy	roz-
poczętego	świętowania	jubileuszu,	a my	mamy	nadzieję,	że	ci,	którzy	będą	go	słuchać,	
zauważywszy	właśnie	owo	tematyczne	współbrzmienie,	podzielą	nasze	niepokoje	i odpo-
wiedzą,	zgodnie	ze	swoimi	konkretnymi	możliwościami,	na	zawarte	w nim	zaproszenie.	
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Zjawisko spadku powołań misyjnych 

Faktycznie,	staje	przed	nami	w tym	roku	pewien	wyjątkowy	problem,	który	bardzo	
leży	nam	na	sercu	i który,	ze	szczególnych	powodów,	domaga	się	troski	Pasterza	Kościoła,	
gdyż	rodzi	się	ze	stwierdzenia	bolesnego	zjawiska,	jakie	od	pewnego	czasu	rozgrywa	się	
na	oczach	wszystkich.	Mamy	na	myśli	zmniejszającą	się	liczbę	powołań	misyjnych,	wy-
stępującą	właśnie	w chwili,	gdy	nasze	misje	najbardziej	potrzebują	dopływu	nowych	sił.	
Jest	rzeczą	zbyteczną	uciekanie	się	teraz	do	liczb	i statystyk.	Nie	chcemy	też	dokonywać	
porównawczych	kalkulacji	 czy	 interpretacji.	Aby	odkryć	 znaczenie	 i ocenić	 zagrożenia	
płynące	z owego	niedostatku	„pracowników”	w sektorze	odgrywającym	zasadniczą	rolę	
w rozwoju	wiary	i wzrastaniu	Kościoła,	wystarczy	nam	samo	dostrzeżenie	zaistniałej	sy-
tuacji.	Wystarczy	nam	realizm	tego	faktu,	abyśmy	z głębokim	drżeniem	powtórzyli	słowa	
Chrystusa	Zbawiciela:	„Żniwo	wprawdzie	wielkie,	ale	robotników	mało”	(Mt	9,37-38;	
por.	Łk	10,2).	

Nie	brak	oczywiście	powodów	o podłożu	historycznym	i socjologicznym,	które	wy-
jaśniają	ten	niedostatek	powołań.	Ktoś	powie,	że	to	z powodu	kryzysu	religijnego	zlaicy-
zowanego	świata,	że	owo	poważne	zjawisko	wywołała	systematyczna	krytyka	niektórych	
wartości	duchowych	i podważanie	metod,	stosowanych	w przeszłości.	Niemal	wszędzie	
zmniejsza	się	liczba	kapłanów,	a zatem	nie	może	dziwić	fakt,	że	zmniejsza	się	także	liczba	
misjonarzy	i ich	współpracowników.	Czy	mamy	więc	do	czynienia	z zanikiem	wiary	lub	
osłabieniem	przepowiadania	Ewangelii?	Niezdrową	postawą	byłoby	poprzestawanie	na	
odnotowaniu	negatywnych	faktów,	by	potem	zwolnić	się	z osobistego	działania	i odpo-
wiedzialnego	zaangażowania	w poprawę	sytuacji.	Niedostatek	powołań	misyjnych	powi-
nien	być	raczej	zachętą	do	refleksji,	okazją	do	rozbudzania	postawy	wielkoduszności,	do	
przypomnienia	na	nowo	całej	wspólnocie	kościelnej	wezwania	Chrystusa,	abyśmy	prosili	
Pana	żniwa,	by	posłał	robotników	na	swoje	żniwo	(Tamże).	

Relacje pomiędzy misjonarzami miejscowymi i pochodzącymi z innych krajów 

Jest	takie	stwierdzenie	Soboru	Watykańskiego	II,	które	oświeca	nas	w poruszanym	
temacie	i pomaga	w uświadomieniu	sobie	naszych	obowiązków	w odniesieniu	do	misji:	
„Aby	móc	przekazać	wszystkim	misterium	zbawienia	i otrzymane	od	Boga	życie,	Kościół	
powinien	się	włączać	we	wszystkie	grupy	ludzkie,	kierując	się	tą	samą	intencją,	z jaką	sam	
Chrystus	przez	swoje	wcielenie	podporządkował	się	określonym	warunkom	społecznym	
i kulturowym,	z którymi	się	stykał”	(DM	10).	Również	w tym	Jezus	 jest	naszym	Mi-
strzem,	ukazując	nam,	jaką	drogą	mamy	pójść,	aby	misja	była	skuteczna	i owocna:	ma	to	
być	droga	bliskiego	kontaktu,	psychologicznego	pobratymstwa,	liczenia	się	ze	sposobem	
życia	i zwyczajami	ludów,	do	których	misjonarz	niesie	Jego	Ewangelię.	

Trzeba	przyznać,	że	od	początku	ery	chrześcijańskiej	aż	po	dzień	dzisiejszy,	misjo-
narze	dokonywali	nadzwyczajnych	wysiłków,	głosząc	Ewangelię	z uwzględnieniem	men-
talności	i języka	ludzi,	do	których	byli	posłani.	Położyli	oni	fundamenty	pod	istnienie	
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i niezależność	młodych	Kościołów,	których	pierwotną	i podnoszącą	na	duchu	witalność	
mogliśmy	podziwiać	my	sami,	podczas	naszych	podróży	do	Afryki,	Azji	i Oceanii.	

Dzisiaj	jednak,	wobec	wielu	naglących	przemian	społecznych	i kulturalnych,	nie-
mało	jest	misjonarzy,	którzy	z niepokojem	w sercu	zadają	sobie	pytanie:	jaki	będzie	dalszy	
rozwój	dzieła	przez	nas	rozpoczętego?	Oczywiście,	ewangeliczne	ziarno	przyniosło	plon	
i,	w porównaniu	z  tym,	co	było	dawniej,	miejscowi	misjonarze	głoszący	Ewangelię	 są	
liczniejsi,	ale	jeszcze	przez	długi	czas	kraje	afrykańskie	i azjatyckie	będą	potrzebowały	po-
wołań,	tzn.	kapłanów,	sióstr	zakonnych	i świeckich,	by	odpowiedzieć	na	wymogi	ewan-
gelizacji.	Ciągle	słyszymy	głos	wielu	biskupów,	którzy	powtarzają	zaproszenie:	„Drodzy	
misjonarze!	Przybywajcie	do	nas	z waszych	krajów,	bo	potrzebujemy	waszej	pomocy!”.

Proporcjonalny	 wzrost	 liczby	 rodzimych	 misjonarzy,	 którzy	 wypełniają	 misyjne	
posłannictwo,	 zbiega	 się	 tym	 samym	 z  widocznym	 spadkiem	 liczebności	 misjonarzy	
europejskich,	 amerykańskich	 i  kanadyjskich,	 decydujących	 się	 na	 opuszczenie	 swoich	
rodzinnych	krajów.	Do	tego	dochodzi	równie	niepokojący	fakt	starzenia	się	misjonarzy	
obcokrajowców.	Obecnie	połowa	obsady	zagranicznego	pochodzenia	jest	już	zaawanso-
wana	wiekowo,	podczas	gdy	niewielu	jest	młodych,	którzy	mogliby	ich	zastąpić.	

Co	 czynić	 w  tej	 sytuacji?	 Chcemy	 przede	 wszystkim	 zwrócić	 uwagę	 na	 fakt,	 że	
istnieje	 kadra	 tubylczych	 misjonarzy,	 powołanych	 do	 pełnienia	 coraz	 ważniejszej	 roli	
w ewangelizacji	swoich	pobratymców.	Istnieje	też	spora	grupa	misjonarzy	wywodzących	
się	 z  innych	Kościołów,	którzy,	ożywieni	 szczerym	duchem	 służby,	powinni	kontynu-
ować	swoje	misjonarskie	zadania.	Nie	jest	to	tylko	kwestia	swoistej	równowagi.	Wspól-
na	sprawa	królestwa	Bożego	ściśle	jednoczy	oba	zastępy	ewangelicznych	posłańców	we	
wzajemnej	współpracy,	która	jest	ciągle	niezbędna	i bez	wątpienia	owocna.	Nie	mówimy	
zatem	o zwykłym	stosunku	„sił	w pracy”,	ale	raczej	o ich	harmonijnej	koordynacji,	która	
jest	również,	a raczej,	powinna	być,	wzorcowym	wyrazem	kościelnej	komunii.	Dlatego	
ponawiamy	wobec	naszych	braci	w biskupstwie	naglącą	zachętę	do	rozważenia,	czy	ich	
diecezje	nie	mogą	i nie	powinny	popierać	wysyłania	kapłanów	do	miejsc,	gdzie	ich	bra-
kuje,	tak	by	liczba	księży	bardziej	równomiernie	rozkładała	się	na	różne	Kościoły.	Na	tym	
polega	dzieło	duszpasterskiego	planowania,	które	dzisiaj	wymaga	już	wykraczania	poza	
granice	narodowe	czy	regionalne.	Znajdzie	ono	swoje	odbicie	w przyszłym	prawodaw-
stwie	kościelnym.	

Troska o rodzime powołania 

Ten	sam	apel	kierujemy	również	w odniesieniu	do	rodzimych	powołań,	aby	otrzy-
mywały	one	odpowiednią	 formację	 i nigdy	nie	były	gaszone	czy	 tłumione	 z przyczyn	
ekonomicznych	bądź	środowiskowych.	Żadne	powołanie	nie	może	zostać	zmarnowane,	
żadne	nie	może	pozostawać	w niepewności,	żadnemu	powołaniu	nie	powinno	zabrak-
nąć	możliwości	dojrzewania	z powodu	braku	środków!	Dotykamy	tutaj	innego	aspektu	
problemu.	Młode	Kościoły	w ogromnej	większości	znajdują	się	w tak	samo	niepewnej	
sytuacji	materialnej	i ubóstwie,	jak	społeczności	i narody	wśród	których	pełnią	one	swoją	
misję.	Stąd	obowiązek	wszystkich	chrześcijan	niesienia	pomocy	i oddawania	sprawiedli-
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wości	kapłanom,	zakonnikom,	zakonnicom	oraz	katechetom,	którzy	pracują	dla	dobra	
swoich	rodaków	dysponując	bardzo	skromnymi	środkami	lub	nie	posiadając	ich	wcale.	
Już	w naszej	encyklice	Populorum Progressio powiedzieliśmy,	że	rozwój	jest	nowym	imie-
niem	pokoju	(76-77).	Nie	należy	więc	zapominać,	że	to	właśnie	misjonarze	są	pierwszy-
mi	współpracownikami	i pomocnikami	w ogromnym	przedsięwzięciu	na	rzecz	rozwoju	
społecznego	i ekonomicznego	nowych	narodów,	gdyż	najlepiej	znają	oni	potrzeby	swoich	
rodaków.	Również	tę	służbę	włączają	oni	w swoje	misyjne	posłannictwo.	To	oni,	na	miarę	
pomocy,	jaką	sami	otrzymują,	przyjmują	chorych	do	szpitali,	kierują	szkołami,	w znacz-
nym	stopniu	popierają	rozwój	swoich	ludów,	często	dokonujący	się	z wielkim	trudem.	
Troszczyć	 się	 o  formację	 tubylczych	 kadr	 misjonarskich	 oznacza	 więc	 służyć	 sprawie	
Ewangelii,	a jednocześnie	sprawie	postępu	i pokoju.

Podstawy naszej nadziei 

W	naszych	dotychczasowych	rozważaniach	wskazaliśmy	na	najbardziej	palące	po-
trzeby	misji.	Aby	jednak	zarysowany	przez	nas	obraz	był	kompletny,	a osąd	jasny,	mu-
simy	również	wspomnieć	o czynnikach,	na	których	opieramy	naszą	ufność.	Za	naszymi	
wysiłkami	stoi	zawsze	Bóg,	gdyż	sprawa	Ewangelii	jest	Jego	sprawą.	Całą	naszą	ufność	
pokładamy	w Nim,	przede	wszystkim	zaś	w odniesieniu	do	pracy	apostolskiej	sufficientia 
nostra ex Deo est	–	„możność	nasza	 jest	z Boga”	(por.	2	Kor	3,4-6).	Pragniemy	jednak	
również	zwrócić	uwagę	na	to,	co	pozytywnego	zarysowuje	się	już	na	horyzoncie	Kościoła	
misyjnego.	Myślimy	przede	wszystkim	z wielką	radością	o wielu	młodych	ze	starych	kra-
jów	chrześcijańskich,	którzy	udają	się,	choćby	tylko	ad tempus („na	jakiś	czas”),	do	parafii	
i miejsc	misyjnych,	ofiarując	całe	bogactwo	swojej	osobowości	 i gromadząc	cenne	do-
świadczenia.	Zapoznają	się	tam	bez	osłonek	i zniekształceń	z prawdziwymi,	konkretnymi	
problemami	hamującymi	 rozwój,	wykorzystują	 tam	swoje	 zdolności	 twórcze,	wnosząc	
pozytywny	wkład	na	płaszczyźnie	organizacyjnej,	kulturalnej	i społecznej.	

Myślimy	 także	o kapłanach,	 zakonnych	 i diecezjalnych,	którzy	 z diecezji	 albo	ze	
swoich	domów	zakonnych	wyruszają	do	różnych	krajów	Ameryki	Południowej	i Afryki,	
nawiązując	i rozwijając	szczególne	relacje	partnerskiej	współpracy	pomiędzy	wspólnota-
mi	żyjącymi	w miejscach	ich	pochodzenia	i tymi,	w których	pracują	na	terenach	misyj-
nych.	Stoją	za	nimi	istniejące	od	dawna	Kościoły	i parafie,	które	wspierają	ich	pracę	i po-
magają,	poprzez	bezpośrednie	zaangażowanie,	w rozwijaniu	 ich	 inicjatyw	apostolskich	
i charytatywnych.	Myślimy	wreszcie	o kontaktach	na	płaszczyźnie	ekumenicznej	między	
misjonarzami	katolickimi	i członkami	innych	wspólnot	kościelnych.	Kontakty	te,	inspi-
rowane	ewangeliczną	miłością,	szczególnie	w dziedzinie	opieki	zdrowotnej	i społecznej,	
jak	też	na	polu	kultury	i rozwoju,	służą	usunięciu	złego	wrażenia	z zaszłości	wynikających	
z  podziałów	w  chrześcijańskiej	 rodzinie	 i  przyśpieszeniu	–	mamy	 taką	nadzieję	 –	 od-
budowy	tej	jedności,	do	której	dążą	jedni	i drudzy,	dając	jednoznaczne	i przekonujące	
świadectwo	wiary.
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Trzeba	było	powiedzieć	również	o tym,	aby	bolesne	zjawisko,	które	było	tematem	
obecnego	orędzia,	zostało	właściwie	naświetlone	i nie	zaciemniało	spojrzenia	na	misyjną	
rzeczywistość.	

Papieskie Dzieła Misyjne narzędziem formowania świadomości misyjnej

Niech	Światowy	Dzień	Misyjny,	który	będziemy	obchodzić	w październiku,	przy-
niesie	ze	sobą	zachętę	i uzdrowienie,	niech	będzie	niczym	ożywczy	podmuch,	który	roz-
pali	 w  sercach	wiernych	misyjny	 dynamizm,	 będący	 nieodłącznym	 elementem	naszej	
wiary.	Ten	odnowiony	duch	misyjny	nie	tylko	przyczyni	się	do	ofiarowania	Bogu	naszych	
modlitw	i uczynków	pokutnych,	ale	sprawi,	że	będą	rodziły	się	nowe	powołania	i napły-
wać	będą	środki,	których	misje	potrzebują	(por.	DM 36).

Raz	 jeszcze,	 na	 zakończenie	 naszych	 rozważań,	 chcemy	 polecić	 Papieskie	Dzieła	
Misyjne,	które	jako	instytucje	będące	w służbie	papieża	i biskupów,	sprzyjają	braterskim	
kontaktom	między	Kościołami	lokalnymi	i są	szczególnie	przystosowane	do	rozbudzania	
ducha	misyjnego	wśród	 całego	Ludu	Bożego.	Głównym	celem	 tych	dzieł	 jest	właśnie	
formowanie	naszej	 świadomości	misyjnej	 (por.	DM	38),	 a nazywane	 są	Dziełami	Pa-
pieskimi	nie	po	to,	by	oderwać	je	od	kontekstu	diecezjalnego,	ale	po	to,	by	dzięki	ich	
posłudze,	Kościół	lokalny	mógł	lepiej	pełnić	swoją	rolę	w kontekście	całego	Kościoła	mi-
syjnego.	Podkreślamy	teraz	ich	znaczenie,	aby	odpowiedzieć	na	deklaracje	Soboru,	który	
przyznał	im	najbardziej	odpowiedzialną	rolę.	Dlatego	zachęcamy	wszystkich	chrześcijan	
do	wspierania	tych	dzieł	i śledzenia	ich	pracy,	która	jest	prawdziwie	uniwersalna,	prosząc	
równocześnie	biskupów	i kapłanów,	by	popierali	je	w podległych	im	Kościołach	i para-
fiach,	nadając	im	odpowiednią	strukturę.	

Niech	Pan	błogosławi	Światowy	Dzień	Misyjny,	w związku	z którym	ponawiamy	to	
pilne	wezwanie.	Chcemy	powierzyć	ten	dzień	szczególnej	opiece	św.	Teresy	od	Dzieciąt-
ka	Jezus,	której	setną	rocznicę	urodzin	świętujemy,	umieszczając	go	w duszpasterskich	
planach	nowego	Roku	Świętego.	Godzina	misji	dla	Kościoła	 jeszcze	nie	minęła,	 a dla	
wielu	ludów	zaczyna	się	ona	dopiero	teraz.	Jakże	aktualne	są	w obecnej	sytuacji	Kościoła	
mądre	słowa	naszego	poprzednika,	Piusa	XI:	Nihil actum, si quid agendum	–	„Nic	nie	jest	
zrobione,	jeśli	tyle	jest	jeszcze	do	zrobienia!”	

Paweł VI, papież

Watykan, dnia 29 czerwca 1973 r., w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła,  
w jedenastym roku naszego Pontyfikatu 



1974

Światowy Dzień Misyjny w świetle Roku Świętego

Wprowadzenie

Po	raz	kolejny,	w świetle	tajemnicy	Zesłania	Ducha	Świętego,	która	naznaczyła	po-
czątek	misyjnej	działalności	Kościoła,	chcemy	wystosować	doroczne	orędzie	na	przypa-
dający	w październiku	Światowy	Dzień	Misyjny.	

Świętowanie	tego	dnia	wpisuje	się	w ramy	Roku	Świętego,	który	podejmując	temat	
odnowy	i pojednania	w Chrystusie,	wyznacza	sobie	cel	o wymiarach	uniwersalnych.	Celu	
tego	nie	da	się	osiągnąć	inaczej,	jak	tylko	w tej	mierze,	w jakiej	ludzkość	pozna	i uzna	
Chrystusa.	Ewangelizowanie,	 jako	działanie	przyczyniające	 się	do	poznania	Chrystusa	
przez	narody	i zmierzające	do	ich	odnowienia	oraz	pojednania	z Nim	i w Nim,	oznacza	
rozszerzanie	przestrzeni	dla	poznania	i przyjęcia	Jego	Osoby	i Orędzia,	oznacza	też	krze-
wienie	pojednania	na	drodze	sprawiedliwości	i miłości.	

Jak	 stwierdziliśmy	w bulli	Apostolorum Limina, ogłaszającej	Rok	Święty	1975,	 te	
podstawowe	założenia	 Jubileuszu	domagają	 się,	 jako	niezbędnego	następstwa,	bardziej	
ożywionej	działalności	apostolskiej	i misyjnej	Kościoła:	„Trzeba	więc,	aby	podczas	Roku	
Świętego,	rozbudziło	się	na	nowo	wielkoduszne	zaangażowanie	w popieranie	ewangeli-
zacji,	którą	niewątpliwie	należy	uznać	za	pierwszy	punkt	do	zrealizowania	w ramach	tej	
działalności.	Kościół	bowiem	pielgrzymujący	«posłany	przez	Boga	do	narodów,	aby	być	
powszechnym	sakramentem	zbawienia»,	 jest	ze	swej	natury	misyjny	 i na	tyle	odnawia	
się	w swojej	historycznej	wędrówce,	na	ile	jest	gotów	przyjmować	i pogłębiać	w wierze	
Ewangelię	Jezusa	Chrystusa,	Syna	Bożego,	a jednocześnie	głosić	zbawcze	orędzie	słowem	
i świadectwem	życia”.	

Jeśli	powiedzieliśmy	o Roku	Świętym,	że	„ma	on	odzwierciedlać	powszechny	cha-
rakter	powołania	do	Ewangelii”	i że	„ma	nadawać	sercu	Kościoła	wymiary	całego	świata”,	
to	 czyż	może	 być	 lepsza	 okazja	 do	 urzeczywistnienia	w  konkretny	 sposób	 tego	 zada-
nia,	 niż	 świętowanie	 Światowego	Dnia	Misyjnego,	 który	 już	 jego	 pierwsi	 organizato-
rzy	nazwali	 „prawdziwym	 świętem	apostolskości	 i wielkim	dniem	katolickości?”	 (por.	
List	kard.	van	Rossum,	ówczesnego	prefekta	Świętej	Kongregacji	Rozkrzewiania	Wiary,	
z dnia	8 sierpnia	1927 r.).	



209II. Orędzia Pawła VI (1963-1978) 

Misyjne znaczenie nawrócenia i pojednania 

Nawrócenie,	 jakiego	wymaga	 chrzest,	 nie	 ukazuje	 jedynie	negatywnego	 aspektu,	
odrzucenia	grzechu	i odcięcia	się	od	niego,	ale	również	–	i przede	wszystkim	–	aspekt	po-
zytywny,	zawarty	niejako	w samym	słowie	„nawrócenie”,	zwrócenia	się	do	Boga,	zbliże-
nia	się	do	Niego	i,	w Jego	imię,	do	bliźniego.	Dla	prawdziwego	chrześcijanina	oddawanie	
chwały	Bogu,	miłość	do	Niego	i nadejście	Jego	królestwa	na	ziemi,	powinny	stanowić	
podstawowy	cel	jego	życia,	doskonale	harmonizujący	z najważniejszymi	prośbami	zawar-
tymi	w modlitwie	Ojcze nasz. To	właśnie	dzięki	działalności	misyjnej	Kościoła	„Bóg	do-
znaje	pełnej	chwały,	kiedy	ludzie	świadomie	i całkowicie	przyjmują	Jego	zbawcze	dzieło	
dokonane	w Chrystusie.	W ten	sposób	dopełnia	się	przez	nią	plan	Boży,	któremu	Chry-
stus	w posłuszeństwie	i miłości	służy	ku	chwale	Ojca,	który	Go	posłał,	aby	cały	rodzaj	
ludzki	utworzył	jeden	Lud	Boży,	zrósł	się	w jedno	Ciało	Chrystusa	i scalił	się	w budowie	
jednej	świątyni	Ducha	Świętego;	a ponieważ	wszystko	to	prowadzi	rzeczywiście	do	bra-
terskiej	zgody,	odpowiada	najgłębszym	pragnieniom	wszystkich	ludzi”	(DM	7).	

To	powszechne	braterstwo,	 jako	że	 jesteśmy	członkami	 jednej	 rodziny	z  Jezusem	
Chrystusem,	będącym	naszym	starszym	Bratem,	i mamy	tego	samego	Ojca,	który	jest	
w niebie,	wymaga	nawrócenia,	otwarcia	się	i zbliżenia	do	wszystkich	naszych	braci.	Na-
wrócenie	zobowiązuje	nas	w pierwszym	rzędzie	do	poznania	ich,	gdyż	powinniśmy	ich	
kochać,	a także	współdzielić	z nimi	zarówno	dobra	materialne,	jak	i moralne	i duchowe.	
Nie	można	 bowiem	wyobrazić	 sobie	 rodziny,	 w  której	 jedni	 jej	 członkowie	 umierają	
z głodu,	a inni	opływają	w dobra;	w której	jedni	żyją	wystawieni	na	zimno	i słotę,	a inni	
żyją	w wygodnych	mieszkaniach;	w której	jedni	nie	słyszeli	nigdy	o Jezusie	Chrystusie,	
a  inni	mają	pod	ręką	wszystkie	środki	zbawienia,	 jakie	posiada	Kościół.	Jeśli	z wszyst-
kimi	ludźmi	tworzymy	jedną	rodzinę,	to	braterska	miłość	zobowiązuje	nas	również	do	
pojednania	z braćmi	wszystkich	ras,	języków	i kultur,	niezależnie	od	warunków,	w jakich	
przyszło	im	żyć.	Mamy	na	swoim	„koncie”	naprawdę	wiele	grzechów	zaniedbania	i nie-
sprawiedliwości,	o których	wybaczenie	powinniśmy	prosić	naszych	bliźnich.

Pojednanie	 z braćmi	niesie	 ze	 sobą	zadośćuczynienie	 za	ów	brak	 sprawiedliwości	
i miłości,	będąc	ponadto	najpewniejszym	znakiem	naszego	pojednania	z Bogiem:	„Jeżeli	
miłujemy	się	wzajemnie,	Bóg	trwa	w nas”	(1	J 4,7;	por.	także	Mt	5,25).

Konieczność i znaczenie misyjnej odnowy

Ta	troska	o wszystkich	ludzi,	przejawiająca	się	w odczuwaniu	ich	problemów	jako	
własnych	i w głębokiej	świadomości,	że	„każdy	człowiek	jest	naszym	bratem”,	to	żywe	
pragnienie	zadośćuczynienia	za	egoizm	naszych	krajów	i nas	samych,	są	podstawowymi	
elementami,	umożliwiającymi	zorganizowanie	–	w autentycznie	ewangelicznym	sensie	–	
duszpasterstwa	nawrócenia	 i pojednania,	którego	nieodłącznym	skutkiem	jest	odnowa	
całego	Kościoła.	

Formowanie	autentycznej	świadomości	misyjnej	musi	się	opierać	na	radykalnej	od-
nowie	duchowej:	 żeby	głosić	Ewangelię,	 trzeba	najpierw	nią	żyć!	Pierwszym	orędziem	
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misyjnym	 jest	 życie	 chrześcijanina	 albo	wspólnoty	 (por.	Dz 3,44;	 5,14):	 kto	 sam	nie	
doświadczył,	że	Chrystus	jest	Zbawicielem,	temu	trudno	będzie	odczuć	w sobie	pragnie-
nie,	by	poznali	Go	inni.	Katolickość	bowiem	–	jak	stwierdza	nasz	poprzednik,	Pius	XII,	
w swojej	encyklice	Fidei donum –	jest	„podstawową	cechą	prawdziwego	Kościoła”	(AAS	
49(1957)237).	Owa	katolickość,	która	oznacza	powszechnego	ducha	misyjnego,	powin-
na	być	głównym	elementem	pracy	duszpasterskiej	Kościołów	lokalnych,	gdzie	żyje	i dzia-
ła	sama	istota	Kościoła,	i powinna	dawać	o sobie	znać	w całej	działalności	duszpasterskiej,	
którą	zamierza	się	odnowić.	„Nie	wolno	też	zapominać	–	dodaje	ta	sama	encyklika	–	że	
owa	duchowa	żarliwość	misyjna,	rozbudzona	w waszych	diecezjach,	jest	rękojmią	odno-
wionej	religijnej	żywotności,	od	której	one	zapłoną	(...).	Jeśli	więc	życie	nadprzyrodzone	
polega	na	miłości	i rozwija	się	poprzez	zaangażowanie	w dawaniu	siebie,	można	słusznie	
stwierdzić,	że	katolickie	życie	każdego	kraju	mierzy	się	spontanicznie	podejmowanymi	
ofiarami	i wsparciem	udzielanym	dziełu	misyjnemu”	(Tamże,	s.	243).	

Zasada	 ta	 znajduje	 swoje	 potwierdzenie	w  nauczaniu	 Soboru	Watykańskiego	 II:	
„Łaska	odnowy	nie	może	wzrastać	we	wspólnotach,	jeżeli	każda	z nich	nie	rozszerza	ob-
szarów	miłości	aż	po	krańce	ziemi	i nie	troszczy	się	tak	samo	o tych,	którzy	są	z dala	od	
nich,	jak	o tych,	którzy	są	ich	członkami”	(DM	37).

Nagląca potrzeba ewangelizacji 

Nasze	włączenie	w życie	samego	Chrystusa,	zapoczątkowane	w	chrzcie,	pogłębione	
przez	bierzmowanie	i udoskonalane	przez	Eucharystię,	angażuje	nas	bez	reszty	w Boży	
plan	zbawienia,	który	On	przyszedł	zrealizować	na	ziemi.	Prawdą	jest	bowiem,	że	Bóg	
„pragnie,	by	wszyscy	ludzie	zostali	zbawieni	i doszli	do	poznania	prawdy”	(1	Tm 2,4).	
Ten	stopniowo	objawiany	plan,	ze	swoim	punktem	szczytowym	w osobie	i dziele	Chry-
stusa	Pana,	w którym	całe	objawienie	Najwyższego	Boga	znajduje	swą	pełnię”	(KO	7),	
posiada	dwie	specyficzne	cechy.	Zbawczy	plan	nie	rozciąga	się	jedynie	na	niektórych	lu-
dzi	bądź	na	niektóre	grupy	ludzi,	ale	na	wszystkie	ludy	i narody.	Z drugiej	strony	wezwa-
nie	przez	Boga	do	wiary	i odpowiedź	wierzącego	nie	dokonują	się	w sposób	wyizolowany,	
„z	wyłączeniem	wszelkich	wzajemnych	powiązań”,	lecz	w łonie	ludu,	„który	uznałby	Go	
w prawdzie	i Jemu	święcie	służył”	(KK	9;	por.	DM	2).	

Tym	Ludem	Bożym,	wspólnotowym	podmiotem	wiary	i nadprzyrodzonego	życia,	
jest	Kościół,	któremu	powierzony	został	depozyt	objawienia	nie	po	to,	aby	go	trzymał	
pod	ziemią,	lecz	aby	oddał	go	do	dyspozycji	wszystkich	ludzi	(por.	DM	1,	29,	35;	DA	
2;	KK	13).	Mamy	nadzieję	i ufność,	że	w czasie	Roku	Świętego	wszyscy	wierni	i wszyst-
kie	wspólnoty	uświadomią	sobie	ten	powszechny	misyjny	obowiązek,	który,	wypływając	
z samej	misyjnej	natury	Kościoła	katolickiego,	jest	również	właściwy	wszystkim	Kościo-
łom	i lokalnym	wspólnotom	oraz	każdemu	chrześcijaninowi.	

Uznajemy	ponadto,	że	Duch	Święty,	który	zawsze	działa	w doskonałej	harmonii	ze	
zbawczym	planem	Ojca	 i z zasadniczo	misyjną	naturą	Kościoła,	 realizuje	 jednocześnie	
dwa	 zbieżne	natchnienia:	 z  jednej	 strony	 skłania	 ludy	niechrześcijańskie	ku	Kościoło-
wi,	 a  z drugiej	wzbudza	w duszach	ochrzczonych	ducha	misyjnego.	Chrystus	 z nieba	
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–	stwierdza	Sobór	–	przez	Ducha	Ożywiciela	„działa	ustawicznie	w świecie,	aby	dopro-
wadzić	ludzi	do	Kościoła”	(KK 48).	„Duch	Święty	przez	wszystkie	czasy	jednoczy	Kościół	
(…),	ożywiając	instytucje	kościelne	jak	gdyby	był	ich	duszą	i wsączając	w serca	wiernych	
tego	samego	ducha	misyjnego,	którym	kierowany	był	Chrystus”	(DM 4).

Dzieło	ewangelizacji	jest	potrzebne	i naglące:	przede	wszystkim	jeśli	chodzi	o nad-
przyrodzoną	miłość,	która	jest	jego	najważniejszym	motywem	skłaniającym	do	działania,	
a także	ze	względu	na	to,	że	stanowi	odpowiedź	na	wielkie	duchowe	potrzeby	współcze-
snego	świata.	„Miłość	Chrystusa	przynagla	nas”	(2	Kor 5,14):	od	kiedy	św.	Paweł	podyk-
tował	te	słowa,	religijna	panorama	świata	posiada	cechy,	które	budzą	nasze	zaniepoko-
jenie	i smutek.	Rozwój	misyjnej	działalności	Kościoła	dokonuje	się	zbyt	wolno.	Zwykło	
się	mawiać,	gwoli	usprawiedliwienia,	że	Kościół	powinien	naśladować	cierpliwość	Boga.	
To	prawda,	że	Bóg	jest	cierpliwy.	Jest	bowiem	wieczny.	Bóg	ma	swoją	godzinę,	a my	nie	
możemy,	z powodu	naszego	lęku,	rościć	sobie	pretensji	do	przyśpieszania	Bożej	godziny.	
Zapominamy	jednak,	że	to	my,	z powodu	naszego	egoizmu,	lenistwa	i braku	misyjnej	
gorliwości,	niejako	zmuszamy	Boga,	by	okazywał	nam	cierpliwość	i by	to	On	postępował	
zgodnie	z naszymi	planami.	

Bóg	jest	Miłością	i,	jako	taki,	gorąco	pragnie	dać	się	poznać	ludziom.	Czyż	z Ser-
ca	Jezusa	nie	wypłynęły	te	słowa,	gorące	niczym	wulkaniczna	lawa:	„Przyszedłem	ogień	
rzucić	na	ziemię	 i  jakże	pragnę,	ażeby	 już	zapłonął”?	 (Łk	12,49).	 Jednocześnie	współ-
czesny	świat,	który	poprzez	znaki	naszych	czasów,	zwraca	się	do	Kościoła,	aby	przyszedł	
mu	z pomocą	i udzielił	wyczerpującej	odpowiedzi	na	jego	rosnące	niepokoje	i dążenia,	
podobny	jest	do	owego	Macedończyka	z wizji	św.	Pawła,	zwracającego	się	do	niego	z bła-
ganiem:	„Przepraw	się	do	Macedonii	i pomóż	nam!”	(por.	Dz	16,9-10).	Wszyscy,	jako	
dzieci	Kościoła,	możemy	 i powinniśmy	odpowiedzieć	na	 to	błaganie	 tak,	 jak	Apostoł	
Narodów	 i  powtórzyć	 za	 nim:	 „Nie	 jest	 dla	mnie	 powodem	 do	 chluby	 to,	 że	 głoszę	
Ewangelię.	Świadom	jestem	ciążącego	na	mnie	obowiązku.	Biada	mi	bowiem,	gdybym	
nie	głosił	Ewangelii!”	(1	Kor 9,16).	

Papieskie Dzieła Misyjne jako skuteczne narzędzie ewangelizacji

Obecnie	Kościół	posiada	opatrznościowe	narzędzie,	aby	Lud	Boży	mógł	właściwie	
wypełnić	swój	święty	obowiązek	misyjny.	Tym	narzędziem	są	Papieskie	Dzieła	Misyjne.	
Gdyby	one	nie	istniały,	należałoby	je	stworzyć.	

Pozostając	w bezpośredniej	dyspozycji	wikariusza	Chrystusa,	a wraz	z nim	również	
w dyspozycji	Kolegium	Biskupów,	stanowią	one	podstawowe	i najskuteczniejsze	narzę-
dzie	wychowania	Ludu	Bożego	w autentycznym	duchu	uniwersalizmu	i misyjnej	wrażli-
wości.	Popierają	one,	w swojej	różnorodności,	powołania	misyjne	(nie	wolno	zapominać,	
że	jedno	z tych	dzieł,	Papieska	Unia	Misyjna	Duchowieństwa	jako	zasadniczy	cel	swojego	
istnienia	przyjęła	właśnie	troskę	o powołania	misyjne).	Dzieła	te	służą	również	nieustan-
nemu	rozwijaniu	posługi	miłosierdzia	w dwojakim	wymiarze,	duchowym	i materialnym,	
zawsze	ukazując	jej	powszechny	charakter.
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Jest	naszym	żywym	pragnieniem,	wielokrotnie	wyrażanym	już	przez	naszych	czci-
godnych	poprzedników,	aby	dzieła	te	powstawały,	umacniały	się	i rozkwitały	nie	tylko	
w Kościołach	o długiej	chrześcijańskiej	tradycji,	ale	także	w Kościołach	młodych,	nie	wy-
łączając	tych	nowopowstałych,	jako	wyraźny	znak	kościelnej	komunii	i przyrodzonego	
im	misyjnego	uniwersalizmu.	

Kierującym	 i współpracownikom	wspomnianych	 dzieł,	 rozproszonych	 po	 całym	
świecie,	 lubimy	powtarzać	 słowa,	 skierowane	przez	nas	niedawno	do	 ich	Najwyższych	
Rad	Generalnych,	podczas	spotkania,	jakie	miało	miejsce	w Rzymie:	„Na	was	(…)	spo-
czywa	obowiązek	i zaszczyt	podtrzymywania	w waszych	krajach	tej	żywej	świadomości	
misyjnej	 i  niezmordowanego	wzbudzania	we	wszystkich	warstwach	 opinii	 publicznej,	
a w  szczególny	 sposób	w  parafiach	 i  organizacjach	 katolickich,	 owego	 sensus Ecclesiae 
(zmysł	Kościoła),	który	jako	jedyny	może	zachować	je	wolnymi	od	wszelkiego	partyku-
laryzmu,	podsycając	stale	płomień	świadomej	i radosnej	wielkoduszności,	który	obejmie	
wszystkie	misje.	Niech	zawsze	leży	wam	na	sercu	los	tych	misji,	zdanych	na	dobrą	wolę,	
zapał	i ducha	inicjatywy	dzieci	Kościoła”	(17	maja	1974 r.).

Pragniemy	zakończyć	nasze	orędzie,	powtarzając	modlitwę,	którą	czytamy	w litur-
gii	święta	patrona	misji,	św.	Franciszka	Ksawerego:	„Dozwól,	Panie,	Twemu	Kościołowi	
znaleźć	radość	w głoszeniu	Ewangelii	wszystkim	ludom”.	

W	 imię	Pańskie,	wam	wszystkim,	którzy	 z prawdziwą	gorliwością	pracujecie	dla	
misji	 i  przygotowujecie	 się	 do	 świętowania	najbliższego	Światowego	Dnia	Misyjnego,	
życzymy	głębokiej	wewnętrznej	radości,	jakiej	świat	dać	nie	może:	radości	z odnalezienia	
prawdziwego	sensu	waszego	życia,	przez	uczestnictwo	z Chrystusem	w realizacji	Bożego	
planu	powszechnego	zbawienia.

Paweł VI, papież

Watykan, dnia 29 czerwca 1974 r., w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła,  
w dwunastym roku naszego Pontyfikatu



1975

Do misjonarzy i misjonarek w Roku Świętym

Do	Was	Misjonarze	i Misjonarki	w Roku	Jubileuszowym,	

W	 tym	 roku	 kierujemy	 nasze	 zwyczajowe	 orędzie	 na	 Światowy	 Dzień	 Misyjny	
w  przekonaniu,	 że	 czyniąc	 to	 występujemy	 w  imieniu	 całego	 Kościoła	 katolickiego,	
i w nadziei,	że	wy,	drodzy	synowie	i córki,	rozproszeni	po	całej	ziemi,	by	realizować	wasze	
powołanie,	waszą	„misję”	szerzenia	w świecie	Ewangelii	Jezusa	Chrystusa,	religii	Prawdy	
i zbawienia,	chętnie	nas	wysłuchacie.	Nasze	orędzie	nie	jest	jedynie	dla	was,	misjonarze	
i misjonarki,	ale	przede	wszystkim	do	was!	

1.	Chcemy	przede	wszystkim	przypomnieć	wam,	że	ten	rok	jest	Rokiem	Świętym,	
Rokiem	Jubileuszowym,	rokiem	pokuty,	nawrócenia,	przebaczenia,	oczyszczenia,	powro-
tu	do	Boga,	rokiem	chrześcijańskiej	świadomości,	dobrych	postanowień	i wewnętrzne-
go	pokoju.	Dla	zreasumowania	znaczenia	oraz	celu	 tego	wyjątkowego,	 świętego	 roku,	
nazwaliśmy	 go	 zrozumiale	 i  prosto	 rokiem	odnowy	 i  pojednania.	Mamy	 tu	 na	myśli	
odnowę	 religijną,	 duchową,	 moralną,	 idealną.	 Pojednanie	 zaś,	 co	 jest	 jasne,	 oznacza	
pojednanie	 z Bogiem,	z Chrystusem,	z Kościołem	 i,	na	 ile	 to	możliwe,	 ze	wszystkimi	
ludźmi,	a więc	z naszym	bliźnim,	z osobami	nieprzyjaznymi	i budzącymi	naszą	odrazę,	
z wszelkiego	 rodzaju	wrogami	 (oczywiście,	 rzecz	 bardzo	 trudna,	 ale	 tego	 chce	 od	nas	
Pan	–	por.	Mt	5,44;	6,12;	18,35;	Rz	12,14;	1	Kor 4,12;	Dz	7,60	itd.).	Pragniemy	zatem,	
abyście	również	wy,	dzieci,	od	których	dzieli	nas	daleka	przestrzeń,	ale	przez	to	jeszcze	
bliższe	naszemu	sercu,	duchowo	zjednoczyły	się	z tym	wydarzeniem,	jakim	jest	świado-
me	i pełne	zapału	przebudzenie	religijne,	dokonujące	się	w wierze	i w łasce.	Dla	nas	wy	
wszyscy	jesteście	tutaj	obecni.	

2.	Tak,	również	dlatego,	że	wśród	pielgrzymów,	przybywających	do	Rzymu	z okazji	
Jubileuszu	Roku	Świętego,	mogliśmy	zauważyć,	z ogromnym	zadowoleniem	i głębokim	
wzruszeniem,	tłumy	wiernych	z waszych	terenów	misyjnych.	Ileż	radości	i nadziei	wlali	
w nasze	serca	ci	nowi	chrześcijanie,	żywi	świadkowie	waszego	misyjnego	zaangażowania!	
Wychwalaliśmy	Pana,	 że	 swoje	 królestwo	 rozszerzył	 na	wasze	 ziemie,	 o  zacni	 i mężni	
misjonarze.	Jesteśmy	wam	bardzo	wdzięczni	za	te	owoce	waszego	apostolatu.	Niech	Pan	
was	wspiera	i błogosławi!	
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3.	W ten	sposób	nasza	troska	o waszą	działalność	misyjną	stała	się	jeszcze	żywsza.	
Często	myślimy	o nowej	i trudnej	sytuacji,	w jakiej	nierzadko	się	znajdujecie.	Dawniej	
wielką	trudnością,	która	przeszkadzała	w dziele	misyjnym,	było	samo	dotarcie	do	miejsc,	
ludów	i narodów,	żyjących	w słabo	dostępnych	miejscach,	w nieprzyjaznych	warunkach,	
często	 nieufnych,	 wrogich	 i  niebezpiecznych	 dla	 mało	 doświadczonych	 i  nie	 zawsze	
rozważnych	misjonarzy.	Dzisiaj	 do	 tych	 trudności	dołącza	 się	 kolejna,	 być	może	 jesz-
cze	poważniejsza,	jaką	jest	dalsze	pozostawanie	w rejonach,	które,	stawszy	się	świadome	
rodzimej	kultury	i tradycji,	jakakolwiek	by	ona	nie	była,	nie	szanują	już	obecności	i dzia-
łalności	obcych	misjonarzy,	pochodzących	z  innych	krajów.	Przypisuje	się	 im	kolonia-
lizm,	traktując	ich	przy	tym	jako	wyzyskiwaczy	i krzewicieli	obcej,	dominującej	kultury.	
Świadomość	narodowa	narodziła	się	także	w wielu	miejscach,	gdzie	pracują	misjonarze	
i gdzie	nie	traktuje	się	ich	już	jako	osoby	pożądane,	jak	gdyby	to,	co	sobą	reprezentują	
sprzeciwiało	się	tak	zwanej	autentyczności	tradycyjnych	zwyczajów	i religii	zamieszkują-
cych	tam	ludzi.	Stąd	zdecydowany	sprzeciw	i bolesne	stwierdzenia	w rodzaju:	misjonarze	
są	niepotrzebni,	misjonarze	są	już	niepotrzebni!	Ta	trudność	przybiera	najbardziej	pod-
stępne	i radykalne,	a dla	misjonarza	bardzo	bolesne	formy,	bazujące	na	uprzedzeniach	
i doktrynerstwie.	Wyrażane	są	one	często	w języku	pogańskim	i heretyckim,	a najczęściej	
w sposób	nieprzyjemny,	niewdzięczny	i wrogi.	„Ewangelia	nas	nie	dotyczy”	–	twierdzą	
tubylcy,	mieszkańcy	niektórych	regionów.	„Nie	jest	ona	konieczna,	sprzeciwia	się	naszej	
tradycji,	nie	nadaje	się	dla	naszej	rasy.	Czas	misji	się	skończył!”	

Misjonarz	 jest	bardzo	 zasmucony.	Nie	 tyle	 z powodu	odrzucenia	 jego	osoby,	 ale	
z powodu	odrzucenia	Chrystusa!	Pojawiają	się	wątpliwości,	czy	aby	podjęte	przez	niego	
wyrzeczenie	 się	 siebie,	prywatnego	życia,	 rodziny,	miłości,	 zawodu,	zdrowia,	ziemskiej	
ojczyzny,	nie	było	bezużyteczne	i daremne,	skoro	jest	lekceważone	i odrzucane!	Podważa	
się	zasadność	i rację	bytu	misji,	ich	bezwzględną	potrzebę,	konieczność	odpowiedzi	na	
ludzkie	pragnienie	szczęścia,	które	może	zaspokoić	jedynie	głoszenie	Dobrej	Nowiny.	

4.	 W  tym	 obchodzonym	 corocznie	 Światowym	 Dniu	 Misyjnym,	 chcielibyśmy	
utwierdzić	was	w  tej	 samej	 pewności	waszego	powołania,	 jaką	wy,	 drodzy	misjonarze	
i misjonarki,	nosicie	już	w swoim	sercu:	misja,	czyli	głoszenie	Ewangelii	wszystkim	na-
rodom,	nie	jest	czymś	przebrzmiałym,	zależnym	od	naszej	woli.	U jej	podstaw	leży	Boży	
plan,	 teologia	 zbawienia,	nieustannie	potwierdzany	autorytet	Kościoła,	najnowsze	do-
kumenty	i zawarte	w nich	uroczyste	stwierdzenia	Soboru	Watykańskiego	II.	Nie,	umi-
łowani	i czcigodni	heroldowie	Ewangelii,	którzy	głosicie	ją	ludom	nie	należącym	jeszcze	
do	mistycznego	Ciała	Chrystusa,	jakim	jest	Kościół,	wasza	decyzja	nie	jest	błędem,	wasz	
trud	nie	jest	daremny,	wasza	ofiara,	niezależnie	od	jej	owoców,	nie	jest	klęską.	

5.	Co	więcej,	 chcemy	wam	powiedzieć,	 umiłowani	w Chrystusie	 synowie	 i  cór-
ki,	że	nie	jesteście	sami.	Kościół	jest	z wami!	Mamy	nadzieję,	że	cały	Kościół	katolicki,	
zapoznawszy	się	z tym	naszym	orędziem,	weźmie	je	sobie	do	serca.	Jesteśmy	pewni,	że	
nasz	głos	znajdzie	żywy	oddźwięk	w sercu	każdego	wierzącego,	z korzyścią	dla	naszych	
umiłowanych	misji.	Dlatego	zwracamy	się	teraz	do	naszych	kapłanów,	do	tych,	którzy	
w sposób	szczególny	zajmują	się	duszpasterstwem,	do	proboszczów,	a także	do	wiernych,	
zwłaszcza	tych,	którzy	wykazują	większe	zrozumienie	tajemnicy	świętego	Kościoła	Boże-
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go,	do	modlących	się,	cierpiących,	do	dzieci,	apelując	o ich	solidarność	w sprawach	misji.	
Proszę	ich	o wyrozumiałość,	o poczucie	odpowiedzialności	i wspólnotę	z wami,	bracia	
i  siostry,	którzy,	w  imieniu	całej	wspólnoty	Kościoła,	niesiecie	dalekim	 ludom	i naro-
dom	Imię	 i  zbawienie	Chrystusa.	Prowadzicie	wspaniałą	 i bezinteresowną	działalność,	
niedocenianą	i heroiczną,	której	ceną	jest	bezwarunkowy	dar	z siebie,	niezwykle	cenną	
działalność	misyjną.	

6.	Do	biskupów,	naszych	braci	w urzędzie	pasterskim,	zwracamy	się	w sposób	szcze-
gólny,	 czyniąc	 się	 adwokatami,	pokornymi,	 ale	uprawnionymi,	waszej	 sprawy,	drodzy	
misjonarze	 i misjonarki,	ażeby	swoją	gorącą	modlitwą,	poczuciem	uniwersalnej	odpo-
wiedzialności,	 charyzmatami	 swojego	 nauczania	 i  braterskiej	miłości,	 a  także	 hojnym	
wsparciem	materialnym,	w coraz	większym	stopniu	śpieszyć	będą	wam	z pomocą.	Zna-
ją	oni	 i  rozumieją	obecną	sytuację,	w  jakiej	znajdują	się	misje.	 Jest	 to	sytuacja	 trudna	
i domagająca	się	zdecydowanego	działania.	Wprawdzie	w historii	Kościoła	i cywilizacji	
trudne	momenty	zdarzają	się	zawsze,	ale	dzisiaj	mamy	do	czynienia	z momentem	szcze-
gólnym	i być	może	decydującym	dla	życia	i rozwoju	naszych	misji.	Na	ich	drodze	stają	
nowe	przeszkody,	niekiedy	nie	do	pokonania,	a jednocześnie	otwierają	się,	nawet	bardzo	
szeroko,	nowe	możliwości	dla	 ich	obecności	w sferze	wychowania	 i opieki	 społecznej,	
która	sama	w sobie	jest	ewangelicznym	świadectwem,	a jutro	może	być	posługą	religijną.	

Z	ojcowską	troską	i nieustępliwością	kierujemy	naszą	zachętę	do	przełożonych	mę-
skich	i żeńskich	rodzin	zakonnych,	aby	okazywali	coraz	większe	zainteresowanie	misjami,	
nie	 szczędząc	wam,	 umiłowani	misjonarze	 i misjonarki,	 którzy	 już	 znajdujecie	 się	 na	
najdalej	wysuniętych	przyczółkach	ewangelizacji,	tego,	co	mają	najcenniejszego,	miano-
wicie	nowych	powołań,	nowych	braci	i sióstr,	którzy	przybędą,	by	wesprzeć	was	w waszej	
trudnej	pracy	i uczynić	ją	jeszcze	skuteczniejszą.	

7.	Nie	 rozwiązuje	 to	 jednak	 problemów	misyjnych	 ani	 tych,	 które	 dotyczą	was,	
pełniących	w Kościele	heroiczną	służbę	na	pierwszej	linii	frontu,	ani	tych	naszych,	wystę-
pujących	na	zapleczu,	w miejscach,	gdzie	Kościół	trwa	od	wieków	i żyje	swoją	tradycją.	
Czy	zechcemy	spojrzeć	na	te	dwie	sytuacje,	waszą	i naszą,	z otwartą	przyłbicą	i odwagą	
w sercu?	Obie	one	potrzebują	 tego	 samego:	misyjnej	 świadomości,	którą	Kościół	 roz-
winął	w ostatnich	czasach,	a Sobór	przełożył	na	język	teologii	i współczesności.	Chodzi	
teraz	o pogłębienie	tego	misyjnego	nauczania,	aby	odkryć	w niej	sam	rdzeń	Bożego	planu	
zbawienia.	Jest	to	nauczanie	o istotnym	i żywotnym	znaczeniu,	a nie	tylko	coś,	co	sta-
nowi	jakiś	niezobowiązujący	dodatek	do	głoszonej	doktryny.	To	zwyczajny,	niestrudzony	
wysiłek,	jaki	powinien	podejmować	Lud	Boży,	Kościół,	w celu	zrealizowania	programu,	
który	w jakiś	sposób	go	określa,	definiuje:	być	Kościołem	apostolskim	i powszechnym.	

Nasze	 zadania	oczywiście	 są	 różne.	Wy,	prowadzący	 lokalną	działalność	misyjną,	
musicie	zmierzyć	się	ze	złożonym	problemem	metody,	by	znaleźć	odpowiedź	na	pytanie:	
w jaki	sposób	zakładać	i rozwijać	młode	wspólnoty	kościelne?	My,	którzy	mamy	wspierać	
misje,	stajemy	przede	wszystkim	przed	problemem	ludzi	i środków:	w jaki	sposób	rekru-
tować	 i  formować	misjonarzy?	Jak	zapewnić	 im	utrzymanie	 i dać	możliwość	działania	
oraz	rozwoju?	A zatem	wy,	my,	Kościół,	wszyscy	razem	mamy	świadomość	ogromnych	
problemów,	które	powinniśmy	rozwiązać.	Gdy	jednak	spojrzymy	na	nie	w świetle	Chry-
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stusa,	w którym	przed	nami	stają	 i nieraz	urastają	do	niewiarygodnych	rozmiarów,	 to	
i tak	nie	budzą	w nas	przerażenia,	ale	wlewają	w nas	energię	i pomysły	na	ich	rozwią-
zanie.	Dzieje	się	tak,	gdyż	podtrzymuje	nas	ufność	w Opatrzność,	gdyż	wasz	przykład,	
bracia	i siostry	pracujący	na	misjach,	zachęca	nas	i pobudza	do	aktywności,	i gdyż	tutaj,	
w ugruntowanych	już	wspólnotach,	w naszych	Kościołach,	rozbrzmiewają	niezwykłe	sło-
wa	Pana:	„Wszystko,	co	uczyniliście	jednemu	z tych	braci	moich	najmniejszych	(w	ten	
sposób	Jezus	mówi	o waszych	potencjalnych	wiernych),	Mnieście	uczynili”	(Mt 25,40).	

Drodzy	misjonarze	i misjonarki!	Takie	słowa	(albo	inne	znaczące	to	samo)	zabrzmią	
we	wszystkich	 naszych	Kościołach	 z  okazji	Dnia	Misyjnego.	Kierujemy	 je	 do	was	 ze	
względu	na	wierność	Chrystusowi	Panu	oraz	miłość,	jaką	przynosimy	wam	w Jego	imie-
niu!	Miejcie	ufność!	Kościół	jest	z wami!	A wam	wszystkim	niech	towarzyszy	błogosła-
wieństwo	papieża,	waszego	przyjaciela	i sługi.	

Paweł VI, papież

Watykan, dnia 20 września 1975 r.



1976

50-lecie Światowego Dnia Misyjnego (1926-1976)

Czcigodni	Bracia	i najdroższe	Dzieci!	

Wśród	 najważniejszych	 tegorocznych	 kościelnych	 obchodów	 wyjątkowe	 miejsce	
zajmuje	bez	wątpienia	Światowy	Dzień	Misyjny,	ze	względu	na	jego	głębokie	znaczenie	
duszpasterskie.	Został	 on	ustanowiony	przed	pięćdziesięciu	 laty,	 14	kwietnia	 1926  r.,	
przez	naszego	wielkiego	poprzednika	Piusa	XI,	a obchodzony	będzie,	jak	zawsze,	w przed-
ostatnią	niedzielę	października.	

Dzień	ten,	od	samego	początku	przyjęty	z dużym	zainteresowaniem	i entuzjazmem	
przez	biskupów,	duchowieństwo	diecezjalne	i zakonne,	oraz	wszystkich	wiernych,	przy-
niósł	Kościołowi	pocieszające	i obfite	owoce,	nie	tylko	jeśli	chodzi	o bezpośredni	aposto-
lat	misyjny,	ale	również	o zachowanie	i wzrost	wiary,	zarówno	w Kościołach	o wielowie-
kowej	historii,	jak	i tych	nowo	powstałych.

Zgodnie	 z  zamierzeniem	 jego	 inicjatora,	doroczny	Światowy	Dzień	Misyjny,	ma	
służyć	przede	wszystkim	formowaniu	świadomości	misyjnej	w łonie	Ludu	Bożego,	wśród	
poszczególnych	wiernych	i we	wspólnotach,	a także	zachęcać	do	troski	o powołania	mi-
syjne,	do	coraz	szerszej	współpracy	duchowej	i materialnej	duchowieństwa	i świeckich,	
oraz	do	działalności	misyjnej	w całym	jej	wymiarze	eklezjalnym.	

My	sami,	od	chwili	wyniesienia	na	Najwyższy	Urząd	Pasterski,	idąc	za	przykładem	
naszych	 poprzedników,	 staraliśmy	 się	 naszym	 autorytetem,	 zachętami	 i  radami,	 coraz	
mocniej	podkreślać	znaczenie	tego	dnia,	żywiąc	przekonanie,	że	wypełniamy	nasz	święty	
obowiązek.	W tym	roku	jubileuszowym	pragniemy	wystosować	nasze	doroczne	orędzie	
na	Niedzielę	Misyjną	wcześniej	niż	zazwyczaj,	a mianowicie	dokładnie	w dniu	jej	ustano-
wienia,	co	miało	miejsce	właśnie	14	kwietnia.	

Uniwersalizm misyjny Ludu Bożego 

W	orędziu,	które	w 1972 r.	skierowaliśmy	do	kardynała	Aleksandra	Renarda,	arcy-
biskupa	Lyonu,	z okazji	odbywającego	się	w tym	mieście	Kongresu	Misyjnego,	zwrócili-
śmy	już	uwagę	na	konieczność	nadawania	coraz	większej	rangi	obchodom	tego	wielkiego	
dnia.	Powiedzieliśmy	wtedy:	 „Dni	 te,	przygotowane	 z należytą	powagą,	dają	 chrześci-
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janom	 sposobność	do	nowego	 spojrzenia	na	misje...	 i  do	 rozpatrywania	 ewangelizacji	
na	szczeblu	lokalnym	i ewangelizacji	dokonującej	się	w dalekich	krajach,	jako	połączo-
nych	w  jedno	duszpasterstwo	misyjne,	którego	 jedynym	źródłem	jest	Chrystus” (AAS	
64(1972)732).	

Gorąco	pragniemy,	aby	w 1976 r.	obchody	te	miały	 szczególną	rangę,	za	 sprawą	
pogłębionej	i obszernej	katechezy	o misyjnym	uniwersalizmie	Kościoła.	Ten	niezwykle	
znaczący	temat	stanowi	jeden	z podstawowych	motywów	doktrynalnych	całego	Soboru	
Watykańskiego	II,	jak	też	ostatniego	Synodu	Biskupów,	a także	naszej	adhortacji	apostol-
skiej Evangelii nuntiandi,	będącej	jego	owocem.	

Pierwszym	 i najważniejszym	celem	postawionym	przed	 tym	dniem	było	właśnie	
rozpowszechnienie	wśród	Ludu	Bożego	nauczania	o uniwersalizmie	misyjnym.	Już	na	sa-
mym	początku	wspomniany	dzień	został	w jednym	z publicznych	dokumentów	Kościoła	
nazwany	„Wielkim	Dniem	Katolickości”	(por.	List	kardynała	van	Rossum,	prefekta	Kon-
gregacji Propaganda Fide,	do	Biskupów	włoskich, 1926).	Ten	sam	uniwersalizm	stano-
wił	również	podstawowy	temat	wszystkich	naszych	duszpasterskich	napomnień	i zachęt,	
skierowanych	do	ludu	chrześcijańskiego,	w związku	z dorocznymi	obchodami	misyjnymi	
w październiku.	

Uniwersalizm	misyjny	wyrasta	nieustannie	z Ewangelii.	Nie	budzi	 to	zdziwienia,	
zważywszy	na	to,	że	Ewangelia	jest	zbiorem	czynów	i słów	Syna	Bożego,	posłanego	na	
świat	 przez	 Ojca,	 dla	 zrealizowania	 Jego	 zamysłu	 powszechnego	 zbawienia.	 Dlatego	
wszystko,	co	Chrystus	czynił,	wszystkie	słowa,	 jakie	wypowiedział,	nie	mogą	nie	mieć	
związku	z Jego	misją	Odkupiciela	wszystkich	ludzi.	

W	 każdym	 fragmencie	 Ewangelii	 napotykamy	wciąż	 nowe,	 pełne	 blasku	 i  głębi	
spojrzenie	na	zbawczą	misję	Chrystusa,	przekazaną	założonemu	przez	Niego	Kościołowi.	
Nie	możemy	zapominać,	że	misja	ta	powinna	stanowić	doktrynalne	i dynamiczne	cen-
trum	całej	działalności	duszpasterskiej	Kościoła,	mimo	zmieniających	się	czasów,	okolicz-
ności	historycznych	i środowiskowych.	To	zaś	oznacza,	że	ta	sama	reguła,	o niezmiennym	
i powszechnym	charakterze,	powinna	być	stosowana	w konkrecie	przez	Kościół	w odnie-
sieniu	do	ludzi	każdego	pokolenia.	

W	związku	z tym	należy	przyznać,	że	po	prawie	dwóch	tysiącach	lat	od	założenia	
Kościoła,	 obecna	 sytuacja	 religijna	 ludzkości	 nie	wydaje	 się	 potwierdzać	 skuteczności	
tej	 działalności	 apostolskiej,	 która	 ma	 być	 praktycznym	 zastosowaniem	 otrzymanego	
mandatu.	Już	św.	Paweł	w swoim	czasie	stawiał	pytanie,	dlaczego	wielu	ludzi	nie	wierzy	
w Boga.	Zamiast	jednak	doszukiwać	się	przyczyny	w uporze	pogan	albo	w ich	fałszywych	
wierzeniach,	 wskazywał	 on	 na	 niedostateczne	 zaangażowanie	 apostolskie	 chrześcijan:	
„Jakże	więc	mieli	wzywać	Tego,	w którego	nie	uwierzyli?	Jakże	mieli	uwierzyć	w Tego,	
którego	nie	słyszeli?	Jakże	mieli	usłyszeć,	gdy	im	nikt	nie	głosił?	Przeto	wiara	rodzi	się	
z tego,	co	się	słyszy,	tym	zaś,	co	się	słyszy,	jest	Słowo	Chrystusa” (Rz 10,14	nn).	

Jest	to	jedna	z wielkich	tajemnic,	których	treść	znana	jest	tylko	Panu.	Powołując	nas	
do	uczestnictwa	w Ludzie	Bożym	i kierując	do	nas	swój	powszechny	plan	zbawienia,	Pan	
uczynił	nam	wielki	zaszczyt,	a jednocześnie	nałożył	na	nas	olbrzymią	odpowiedzialność.	
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Ustanawiając	Kościół	 jako	sakrament	zbawienia	wyposażył	go	oczywiście	we	wszystkie	
środki	niezbędne	do	wypełnienia	jego	transcendentnej	misji.	

Jednak	w swoim	niezgłębionym	planie	zdecydował,	że	te	środki	zbawienia,	skutecz-
ne,	ponieważ	Boskie,	w zastosowaniu	zależą	w jakiś	sposób	od	naszej	mniejszej	lub	więk-
szej	gorliwości.	W swojej	sile	oddziaływania	są	uwarunkowane	naszą	mniej	lub	bardziej	
wielkoduszną	gotowością,	naszą	słabą	wolą,	wreszcie	naszymi	grzechami.

Moglibyśmy	również	odpowiedzieć,	że	sytuacja	religijna	współczesnego	świata	była-
by	inna,	gdyby	wszyscy	chrześcijanie	pielęgnowali	w swych	sercach	miłość	do	Chrystusa	
oraz	do	Jego	sióstr	i braci,	naszych	bliźnich,	a także,	gdyby	wszyscy	chrześcijanie	bardziej	
angażowali	się	w szerzenie	Ewangelii	na	całym	świecie,	dochowując	wierności	nakazowi	
Chrystusa.	Możemy	oczywiście	 znaleźć	 na	 przestrzeni	 dziejów	narody,	 które	 rozmyśl-
nie	zamykały	się	na	Ewangelię,	lub	takie,	które	gwałtownie	prześladowały	istniejący	już	
wśród	nich	Kościół.	Liczne	są	jednak	również	karty	historii	–	odnoszące	się	do	wszystkich	
czasów	–	będące	świadectwem	zaniedbań	i egoizmu,	które	opóźniły	i poważnie	zaszko-
dziły	dziełu	ewangelizacji.	

We	wspomnianej	wcześniej	adhortacji	Evangelii nuntiandi wskazaliśmy	w szczegól-
ności	na	„podział	wśród	chrześcijan,	który	–	jak	mówi	Sobór	Watykański	II	–	przynosi	
szkodę	najświętszej	sprawie	głoszenia	Ewangelii	wszelkiemu	stworzeniu	i wielu	zamyka	
dostęp	do	wiary” (DM	6). 

Odpowiedzialność misyjna całego Ludu Bożego

Wszyscy	bez	wyjątku	członkowie	Kościoła	powinni	„mieć	żywą	świadomość	swojej	
odpowiedzialności	wobec	świata,	podtrzymywać	w sobie	samych	ducha	prawdziwie	kato-
lickiego	i poświęcać	siły	dziełu	ewangelizacji” (DM	36). „Zapał	misyjny	i duch	katolicki 
–	jak	stwierdza	ważna	encyklika	Piusa	XII Fidei donum	–	to	jedno	i to	samo.	Powszech-
ność	 jest	 istotną	cechą	Kościoła.	Chrześcijanin	więc	wcale	nie	 jest	oddany	Kościołowi	
ani	z nim	związany,	jeżeli	równocześnie	nie	jest	oddany	ogółowi	wierzących	w Chrystusa	
i z tym	ogółem	wiernych	związany,	a nadto,	jeżeli	gorąco	nie	pragnie,	aby	Kościół	zapu-
ścił	korzenie	i rozwijał	się	wśród	wszystkich	ludów”	(AAS 49(1957)237). Te dwa istotne 
dla	prawdziwie	katolickiego	ducha	warunki	 są	godne	przypomnienia,	w perspektywie	
najbliższego	Światowego	Dnia	Misyjnego,	obchodzonego	w październiku.	

W	naszym	 liście	 apostolskim	Graves et increscentes na	 temat	Papieskiej	Unii	Mi-
syjnej,	 przypomnieliśmy	 wszystkim	 kapłanom,	 zakonnikom	 i  zakonnicom	 na	 całym	
świecie,	 że	„ich	 istotnym	obowiązkiem	jest	pomaganie	Ludowi	Bożemu	w nabywaniu	
prawidłowej	i pełnej	świadomości	Kościoła	jako	żywego	ciała,	które	składa	się	z różnych	
członków,	zjednoczonych	ze	sobą,	aby	nauczyli	się	oni	myśleć	i działać	jako	cząstki,	jako	
dzieci	tej	wspólnoty	kościelnej,	którzy	mają	pełną	świadomość	tajemnicy	Kościoła,	i aby	
w  ten	 sposób	ukształtował	 się	 dynamiczny	duch	misyjny” (Paweł	VI,	Graves et Incre-
scentes:	AAS	58(1966)753-754).	„Rzeczywiście,	nic	z tego,	co	dotyczy	Kościoła,	Matki	
naszej,	nie	jest	i nie	powinno	być	obce	poszczególnym	chrześcijanom.	Tak	jak	ich	wiara	
jest	wiarą	Kościoła	powszechnego,	jak	ich	życie	nadprzyrodzone	jest	własnością	całego	
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Kościoła,	tak	też	radości	i udręki	Kościoła	niech	będą	ich	radościami	i udrękami.	Niech	
również	powszechne	poglądy	i postanowienia	Kościoła	będą	poglądami	i radami	w ich	
codziennym	chrześcijańskim	życiu”	(Pius	XII,	Fidei donum:	AAS	49(1957)238).

Z	drugiej	strony	ta	odpowiedzialność	misyjna	o wymiarze	powszechnym	pozostaje	
w doskonałej	harmonii	z powszechnymi	wymogami	misyjnymi,	które	wyrastają	z jednej	
z charakterystycznych	cech	Kościoła,	jaką	jest	katolickość.	Odpowiedzialność	ta	wyrasta	
także	z naszego	chrztu	i bierzmowania,	z liturgii,	a zwłaszcza	z celebracji	eucharystycz-
nej,	 z wielkiej	 odpowiedzialności	misyjnej	papieża	 i  biskupów,	 z obszernego,	 częstego	
i jasnego	nauczania	papieskiego	na	temat	obowiązku	współpracy	w działalności	misyjnej	
Kościoła.	I wreszcie,	wyrasta	ona	z dokumentów	Soboru	Watykańskiego	II.	

Priorytet powszechnej współpracy misyjnej

Ta	współpraca	o charakterze	powszechnym	jest	nie	tylko	obowiązkiem	całego	Ludu	
Bożego,	ale	obowiązkiem	priorytetowym	w porównaniu	do	wszelkich	innych	form	współ-
działania	na	szczeblu	lokalnym.	Obejmuje	ona,	oprócz	poszczególnych	członków	Mistycz-
nego	Ciała,	również	wszystkie	wspólnoty	i instytucje	kościelne.	Odwołując	się	do	analogii,	
można	by	powiedzieć,	że	jest	ona	niczym	pierwotna	i nieodparta	potrzeba	każdej	komórki	
żywego	organizmu,	jaką	jest	przyczynianie	się	do	utrzymania,	rozwoju	i doskonalenia	całej	
istoty	żyjącej.	Tylko	w tym	współdziałaniu	na	rzecz	pełnej	realizacji	całości,	każdy	członek	
odnajdzie	gwarancję	swojego	zbawienia,	wzrastania	i doskonalenia.	

Dekret	 soborowy	Ad gentes divinitus,	mówiąc	o wzajemnej	pomocy	misyjnej	po-
szczególnych	Kościołów	 lokalnych,	 aprobuje	 ją	 i  zaleca.	Dodaje	 jednak	ważną	uwagę:	
„Rzeczą	najbardziej	korzystną	będzie	(o	ile	tylko	nie	zaniedba	się	powszechnego	dzieła	
misyjnego),	zachowywanie	łączności	z misjonarzami	wywodzącymi	się	z tej	samej	wspól-
noty	albo	z jakąś	parafią	lub	diecezją	misyjną,	tak	aby	łączność	pomiędzy	wspólnotami	
uwidaczniała	się	i przyczyniła	się	do	wzajemnego	zbudowania” (DM	37;	por.	EN	61-64).

Światowy Dzień Misyjny jako wyraz stałej ewangelizacji 

Wielu	 chrześcijan	 uważa,	 że	 dla	 wypełnienia	 obowiązku	 misyjnego	 wystarczy	
w Niedzielę	Misyjną	odmówić	jakąś	modlitwą	i złożyć	ofiarę.	Świadczyłoby	to	o niedo-
statecznym	zrozumieniu	znaczenia	tych	obchodów,	gdyż	chodzi	tutaj	o obowiązek,	który	
wyrasta	 z  samej	natury	Kościoła	 i  ciąży	nieustannie	na	naszym	 sumieniu	–	podobnie	
jak	codziennie	mamy	obowiązek	praktykowania	miłości	bliźniego	–	mimo	że	w sposób	
szczególny	poświęca	się	mu	tylko	jeden	dzień	w roku.	

W motu proprio Ecclesiae Sanctae, ustanawiającym	pastoralne	przepisy	wykonawcze	
do	niektórych	dekretów	soborowych,	umieściliśmy	już	tę	ważną	wzmiankę	odnoszącą	się	
do	wspomnianego	dnia:	„W	celu	ożywienia	ducha	misyjnego	w ludzie	chrześcijańskim,	na-
leży	zachęcać	do	codziennych	modlitw	i ofiar,	tak	aby	doroczne	obchody	Światowego	Dnia	
Misyjnego	były	spontaniczną	manifestacją	tego	ducha” (Paweł	VI,	Ecclesiae Sanctae,	III,	3). 
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Papieskie Dzieła Misyjne – podstawowy i trwały wyraz misyjnej współpracy  
całego Ludu Bożego 

Na	 zakończenie	 po	 raz	 kolejny	 chciałbym	ukazać	Papieskie	Dzieła	Misyjne	 jako	
przekazicieli	 owego	 uniwersalizmu	misyjnego,	 który	 obowiązuje	wszystkich	 członków	
Kościoła	w wymiarze	osobistym	i wspólnotowym.	

To	właśnie	uniwersalizm	misyjny	wyróżniał	je	od	samego	początku	i to	właśnie	on	
skłonił	Stolicę	Apostolską,	by	podnieść	je	do	rangi	Dzieł	Papieskich.	Oznacza	to,	że	są	
one	 oficjalnym	narzędziem	Kościoła	w  dziedzinie	współpracy	misyjnej	 Ludu	Bożego.	
Tenże	sam	uniwersalizm	i to	miano	przyczyniły	się	do	tego,	że	Sobór	Watykański	II	na-
zwał	je	również	podstawowym	narzędziem	biskupów	w ich	działalności	duszpasterskiej	
na rzecz misji. 

Zatem	fakt,	że	Papieskie	Dzieła	Misyjne	winny	mieć	pierwszeństwo	przed	partyku-
larnymi	formami	współpracy	misyjnej,	nie	wynika	z przywileju	łaskawie	udzielonego	im	
przez	hierarchię	kościelną,	ale	wyrasta	z ich	samej	natury	i specyficznego	celu.	Chodzi	
o dzieła,	które	powstały,	uformowały	się	i rozwinęły	w ściśle	określonym	celu	współpracy	
w całej	działalności	misyjnej	Kościoła,	zgodnie	z jej	licznymi	potrzebami,	zaradzając	im	
w oparciu	o jasny	i przejrzysty	plan	będący	całościową	wizją	napotykanych	problemów.	
Dlatego	mają	one	pełne	prawo	do	otrzymywania	pomocy	od	całego	Ludu	Bożego,	za-
równo	od	poszczególnych	wiernych,	jak	i od	rozmaitych	instytucji.	

„Taki	system	współpracy	w działalności	misyjnej	Kościoła	obejmuje	wszystkich	jego	
członków,	poczynając	od	Papieża,	który	teraz	do	was	przemawia,	aż	po	ostatniego	z wier-
nych	(...).	Każdy	biskup,	kapłan	i wierny,	chociaż	na	gruncie	osobistym	realizuje	jakąś	
bezpośrednią	lub	pośrednią	formę	apostolatu	misyjnego,	powinien	również	współuczest-
niczyć	 w  działaniach	 Kościoła	 o  ogólnym	 zasięgu,	 czyli	 współpracować	 z  Papieskimi	
Dziełami	Misyjnymi,	które	będąc	w gestii	Papieża,	są	jednocześnie	dziełami	wszystkich	
biskupów	i całego	ludu	Bożego”	(Paweł	VI,	Orędzie	na	Światowy	Dzień	Misyjny	1968).

Dzieła	te	starają	się	z gorliwością	urzeczywistniać	niezwykle	znaczącą	dewizę	jedne-
go	z najaktywniejszych	propagatorów	uniwersalizmu	misyjnego	w XX	wieku,	o.	Paweł	
Manna,	która	została	wykuta	na	jego	nagrobku:	Cały Kościół dla całego świata. 

Sam	powszechny	cel	tych	dzieł	przynagla	je	również,	by	wykorzystać	wszystkie	środ-
ki,	 które	mogą	być	przydatne	do	 „wychowania	Ludu	Bożego	w autentycznym	duchu	
uniwersalizmu	i misyjnej	wrażliwości.	Popierają	one,	w swojej	różnorodności,	powołania	
misyjne.	Dzieła	te	służą	również	nieustannemu	rozwijaniu	posługi	miłosierdzia	w dwo-
jakim	wymiarze,	duchowym	i materialnym,	zawsze	ukazując	jej	powszechny	charakter”	
(Paweł	VI,	Orędzie	na	Światowy	Dzień	Misyjny	1974).

Właśnie	 jedno	 z  tych	 dzieł,	 mianowicie	 Papieskie	 Dzieło	 Rozkrzewiania	Wiary,	
zasłużyło	 się	 tym,	 że	w  1926  r.	 przedstawiło	 papieżowi	 Piusowi	XI	 udaną	 inicjatywę	
ogłoszenia	corocznie	obchodzonego	dnia	poświęconego	działalności	misyjnej	Kościoła.	
Dzieło	to	otrzymało	ponadto	niełatwe	zadanie	propagowania	i organizowania	tego	dnia,	
przy	współpracy	z pozostałymi	Dziełami	Papieskimi	i pod	kierownictwem	wskazanych	
biskupów.	Jemu	też	przypadł	odpowiedzialny	obowiązek	sprawiedliwego	podziału	wśród	
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poszczególnych	misji	ofiar	zebranych	na	tę	okoliczność	w całym	katolickim	świecie,	a bę-
dących	wyrazem	miłości	bliźniego	i autentycznej	troski	o misje.	

Wyrażamy	gorące	pragnienie,	aby	w tym	roku,	w którym	obchodzimy	pięćdziesię-
ciolecie	Światowego	Dnia	Misyjnego,	Papieskie	Dzieła	Misyjne	zanotują	znaczący	wzrost	
zarówno	 w  Kościołach	 o  wielowiekowej	 tradycji	 chrześcijańskiej,	 jak	 i  w  Kościołach	
niedawno	założonych.	Dzięki	 tym	dziełom	każdy	biskup,	w sposób	łatwy	 i  skuteczny,	
osiągnie	 to,	 że	 cała	 jego	diecezja,	 „z	którą	 tworzy	 jedno” (DM	38) stanie	 się	bardziej	
świadoma	 swojej	 odpowiedzialności	w dziedzinie	współdziałania	w powszechnej	misji	
Kościoła,	a jednocześnie	dzieła	te	staną	się	niezawodną	gwarancją	głębokiej	odnowy	życia	
chrześcijańskiego.	

Z	nadzieją,	 że	nasz	 apel	 spotka	 się	 z  żywym	odzewem	u wszystkich	naszych	braci	
i sióstr	rozproszonych	po	całym	świecie.	Wyrażamy	im	naszą	ojcowską	wdzięczność,	a jako	
zadatek	niebieskich	darów,	udzielamy	im	szczodrze	apostolskiego	błogosławieństwa.	

Paweł VI, papież

Watykan, dnia 14 kwietnia 1976 r., w pięćdziesiątą rocznicę ustanowienia Światowego Dnia Misyjnego,  
w trzynastym roku naszego Pontyfikatu 



1977

Formacja misyjna

Umiłowani	Bracia	i Dzieci	Kościoła	katolickiego!	

Świadomi	obowiązku	popierania	ewangelizacji,	kierujemy	do	was,	jak	zwykle,	nasze	
orędzie	z okazji	zbliżającego	się	Światowego	Dnia	Misyjnego.	Zaczynamy	je	w tym	roku	
od	wspomnienia	postaci	niezwykłej	kobiety,	od	której	Kościół	otrzymał	 i nadal	otrzy-
muje,	potężny	impuls	misyjny.	Chodzi	o św.	Teresę	z Lisieux,	która	właśnie	pięćdziesiąt	
lat	 temu	 została	 ogłoszona,	wraz	 ze	 św.	Franciszkiem	Ksawerym,	 szczególną	patronką	
misji	katolickich	(por.	Dekret	Kongregacji	Rozkrzewiania	Wiary,	Quam laeto, 14	grudnia	
1927  r.,	 AAS	 20(1928)147).	W  tym	 czasie	 zrodziły	 się	 niezliczone	 powołania	misyj-
ne	i rozwinęła	się	 intensywna	współpraca	na	rzecz	pierwszoplanowego	dzieła	szerzenia	
Ewangelii,	ubogacana	towarzyszącym	jej	ofiarom	licznych	wiernych.	

W	całych	dziejach	misji	można	zauważyć,	że	punktem	wyjścia	dla	ożywienia	apo-
stolskiej	gorliwości	była	zawsze	obecność	jakiegoś	świętego.	To	właśnie	ów	ideał	 i pra-
gnienie	jego	ożywienia,	jest	powodem,	dla	którego	przywołujemy	postać	tej	znamienitej	
i świętej	karmelitańskiej	zakonnicy.	

Czy	 stajemy	 dzisiaj	 na	 progu	 nowej	 epoki?	 Czy	mamy	 przed	 sobą	 kolejny	 etap	
dzieła	ewangelizacji?	W adhortacji	apostolskiej	Evangelii nuntiandi,	ogłoszonej	tuż	przed	
zakończeniem	Roku	Świętego,	mówiliśmy	o  tym,	że	pozwolił	on	nam	„pojąć	w pełni	
potrzeby	 i wołania	wielu	braci...	oczekujących	od	Kościoła	Słowa	zbawienia”.	Dlatego	
zachęcamy	do	opracowania	„odpowiedniego	programu	działalności	pastoralnej...	w tych	
naszych	 czasach,	 które	 ukazują	 nam	 już	 z  bliska	 nowy	wiek”,	 nie	 zapominając,	 że	 jej	
„trzon	 stanowi	 ewangelizacja”	 (por.	EN	81).	Tak,	 u progu	 trzeciego	 tysiąclecia	 chrze-
ścijaństwa,	mamy	prawo	oczekiwać	nowego	etapu	w głoszeniu	Ewangelii,	etapu	nazna-
czonego	wymogami	autentyczności,	 jedności,	prawdy,	wierności	 i apostolskiej	miłości:	
„Świat,	który	pomimo	niezliczonych	znaków	zaprzeczenia	Boga,	jednak	–	co	jest	para-
doksem	–	szuka	Go	po	drogach	nieoczekiwanych	i boleśnie	odczuwa	Jego	potrzebę,	żąda	
głosicieli	Ewangelii,	którzy	by	mówili	o Bogu	znanym	sobie	i bliskim,	jakby	Go	niewi-
dzialnego	widzieli”	(EN	76). Dlatego	„należy	ewangelizować	i to	nie	od	zewnątrz,	jakby	
się	dodawało	jakąś	ozdobę	czy	kolor,	ale	od	wewnątrz,	od	centrum	życiowego	i korzeni	
życia	–	czyli	należy	przepajać	Ewangelią	kultury,	a także	kulturę	człowieka,	w najszerszym	
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i najpełniejszym	znaczeniu,	 jakie	te	wyrazy	mają	w Konstytucji	Gaudium et spes”	(EN	
20). Jak	powiedzieliśmy,	„Kościół	nie	tylko	ma	głosić	Ewangelię	w coraz	odleglejszych	
zakątkach	ziemi	i coraz	większym	rzeszom	ludzi,	ale	także	mocą	Ewangelii	ma	dosięgnąć	
i  jakby	przewracać	kryteria	oceny,	hierarchię	dóbr,	postawy	i nawyki	myślowe,	bodźce	
postępowania	i modele	życiowe	rodzaju	ludzkiego,	które	stoją	w sprzeczności	ze	słowem	
Bożym	i planem	zbawczym”	(EN	19).	

Potrzeba formacji misyjnej 

Jeśli	taki	ma	być	dzisiaj	poziom	ewangelizacji,	jeśli	tak	ma	wyglądać	jej	wszczepianie	
we	współczesny	kontekst	kulturowy,	 to	w związku	z  tegorocznym	Światowym	Dniem	
Misyjnym	 pragniemy	 zwrócić	 szczególną	 uwagę	 na	 pilną	 potrzebę	 formacji	misyjnej. 
W cytowanej	adhortacji	zauważyliśmy:	„Wszystkim	pracownikom	w ewangelizacji	ko-
nieczne	jest	pieczołowite	przygotowanie”	(EN	73),	a dotyczy	to	każdego	członka	Ludu	
Bożego,	gdyż	„cały	Kościół	jest	misyjny,	a dzieło	ewangelizacji	stanowi	podstawowy	obo-
wiązek	 Ludu	Bożego”	 (DM	35).	 Jedynie	 z  takiej	 formacji	może	wypływać	 skuteczna	
współpraca,	wyrażająca	 się	na	 rozmaite	 sposoby:	modlitwa,	ofiara,	pomoc	materialna,	
osobiste	zaangażowanie,	uczestnictwo	w gestach	i inicjatywach	podejmowane	w zróżni-
cowanym	stopniu	i wymiarze	czasowym,	całkowite	i stałe	poświęcenie	życia.	

Niekiedy	mamy	 do	 czynienia	 z  niewłaściwym	 zastosowaniem	 słowa	 „misja”,	 do	
tego	stopnia,	że	misją	nazywa	się	każde	dobre	i pozytywne	działanie,	przede	wszystkim	
o charakterze	socjalnym.	Chociaż	bowiem	cała	apostolska	działalność	Kościoła	wypływa	
z misji	Chrystusa,	to	jednak	nie	należy	zapominać	o podstawowym	aspekcie	tej	misji,	
jakim jest posłanie ad gentes	–	„do	narodów”	(Mt	28,19;	Mk	16,15;	Łk	24,47).	W tym	
względzie	obowiązuje	 spójne	 z  tradycją	nauczanie	Soboru	Watykańskiego	 II:	 „Właści-
wym	celem	tej	działalności	misyjnej	jest	ewangelizowanie	i zaszczepianie	Kościoła	pośród	
ludów	albo	grup,	wśród	których	nie	jest	on	jeszcze	zakorzeniony”	(DM	6).	Działalność	
misyjna	nie	jest	więc	porównywalna	czy	równoznaczna	z jakąkolwiek	działalnością	pro-
wadzoną	w tzw.	„trzecim	świecie”.	Gdyby	tak	było,	utraciłaby	ona	swój	specyficzny	cha-
rakter	i byłaby	również	historycznie	nietrwała,	gdyż	wiele	krajów,	gdzie	Kościół	jeszcze	
się	nie	zakorzenił,	nie	należy	albo	już	nie	długo	nie	będzie	należeć	do	„trzeciego	świata”.	

Dlatego	potrzebni	są	apostołowie	uformowani	specjalnie	dla	misji	ad gentes, według 
kryteriów	przedstawionych	w dekrecie	soborowym	pod	takim	właśnie	tytułem.	Jeśli	będą	
oni	przygotowani	do	tego	specyficznego	zadania	z wyraźnym	poczuciem	powszechności	
swojej	misji,	będącym	owocem	głębokiej	ludzkiej	i kościelnej	wrażliwości,	wówczas	bę-
dziemy	mieli	nowych	apostołów,	którzy	nawet	z  trudności	będą	umieli	wydobyć	tyleż	
samo	korzyści	dla	ewangelizacji.	Tylko	pogłębiona	formacja,	która	uzdalnia	do	wielko-
dusznego	daru	z siebie,	może	stworzyć	warunki	dla	rozkwitu	nowej	epoki	misyjnej.	Jest	
to	cel,	którego	nie	można	zaimprowizować,	ale	musi	być	on	wypracowywany	w procesie	
modlitwy,	studium,	refleksji,	dialogu	i zaangażowania.	Jest	to	również	cel,	na	który	chce-
my	zwrócić	uwagę	wszystkich,	nie	 tylko	przyszłych	misjonarzy	 i misjonarek,	ale	 także	
kapłanów,	zakonników	i zakonnic,	kleryków	oraz	osób	świeckich.	
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Wskazania dla współczesnej formacji misyjnej 

Chcąc	 udzielić	 jakichś	 wskazówek	 w  tak	 ważnej	 dziedzinie,	 zachęcamy	 przede	
wszystkim	do	uważnej	lektury	najnowszych	dokumentów	na	temat	misji	i ewangeliza-
cji,	 szczególnie	 cytowanego	 wielokrotnie	 soborowego	 dekretu	 o  misyjnej	 działalności	
Kościoła	Ad gentes	i naszej	adhortacji	Evangelii nuntiandi.	Tutaj	bowiem	znaleźć	można	
bogaty	materiał	dla	lepszego	zrozumienia	charakteru	i celów	formacji	misyjnej,	opartej	
na	misyjnej	naturze	Kościoła	i skoncentrowanej	na	właściwie	rozumianej	ewangelizacji.	

Przedkładając	 te	 teksty	 Urzędu	 Nauczycielskiego	 Kościoła,	 pragniemy	 również	
dodać,	że	sama	formacja	chrześcijańska,	od	pierwszej	katechezy	o sakramentach	aż	po	
studium	 teologii,	 powinna	być	ujęta	w powszechnej	 perspektywie	misyjnej,	 która	nie	
jest	 tylko	 jakimś	 ozdobnikiem	 czy	 dodatkowym	 bądź	 marginalnym	 elementem,	 ale	
konstytutywnym	wymiarem	katolickiej	wiary.	I nie	mamy	tu	na	myśli	jedynie	formacji	
teoretycznej: konieczne jest raczej takie ukierunkowanie procesu przygotowawczego, by 
doprowadził	on	do	wyrażającego	się	w konkretny	sposób	poświęcenia	się	osób	i wspólnot	
chrześcijańskich	sprawie	ewangelizacji.	Formację,	oprócz	tego,	że	powinna	być	ona	wdra-
żana	poprzez	konferencje,	szkoły,	książki	i kursy,	należy	pielęgnować	również	na	drodze	
spotkań	modlitewnych,	a w szczególności	poprzez	żywy	kontakt	z czynnymi	misjonarza-
mi,	którzy	znają	z własnego	doświadczenia	potrzeby	i problemy	misji.	

Z	 takiej	 formacji	 wyrośnie	większa	 liczba	 powołań	misyjnych,	 a  ponadto	 lepsze	
rozeznanie	ich	jakości	i dającej	nadzieję	na	przyszłość	stałości.	Dlatego	nie	powinno	jej	
zabraknąć	 w  ośrodkach	 formacyjnych,	 seminariach,	 domach	 zakonnych,	 nowicjatach	
i parafiach.	Kryteriami	autentyczności	tej	formacji	powinny	być	wielkoduszność	w ewan-
gelicznej	posłudze	i otwartość	na	chrześcijański	uniwersalizm.	

Szczególnym,	ale	równie	ważnym	do	osiągnięcia	celem	jest	natchnienie,	powiedzie-
libyśmy	nawet	przepojenie,	duchem	misyjnym	powołań	kapłańskich	i różnych	form	życia	
konsekrowanego.	Do	tego	właśnie	dąży	Papieska	Unia	Misyjna,	która	–	jak	powiedzieliśmy	
w liście	apostolskim	Graves et increscentes	z 5	września	1966 r.	–	jest	„duszą	Papieskich	Dzieł	
Misyjnych”.	Gdyby	zabrakło	tego	elementu	w przygotowaniu	osób,	na	których	spoczywa	
największa	odpowiedzialność,	jakimi	są	kapłani	i ci,	którzy	przez	śluby	zobowiązują	się	do	
życia	doskonałego,	bardzo	trudno	byłoby	o formację	misyjną	Ludu	Bożego.

Pragniemy	ponadto,	aby	podejmowana	była	praca	nad	zdobyciem	tej	formacji	również	
za	pośrednictwem	badań	historycznych	i specjalizacji	w misjologii.	Nauki	te	mogą	bowiem	
okazać	się	bardzo	przydatne	w zapoznaniu	się	z wieloma	postaciami	wielkich	misjonarzy	i po-
głębieniu	podstawowych	zasad,	leżących	u podstaw	apostolskiej	gorliwości.	Mamy	wreszcie	
nadzieję,	że	nie	zabraknie	wartościowych	inicjatyw,	powołujących	do	życia	lub	wzmacniają-
cych	już	istniejące	ośrodki	studiów	i krzewienia	ducha	misyjnego,	w celu	rozpowszechniania	
publikacji	i zastosowania	nowoczesnych	narzędzi	komunikacji	społecznej.

Dzisiaj,	 w  większym	 stopniu	 niż	 dawniej,	 odczuwalna	 jest	 potrzeba	 odważnych	
apostołów,	którzy	nie	dadzą	się	wciągać	w bezproduktywne	dyskusje	lub	w jałowe	spory,	
lecz	poświęcą	całe	swoje	życie	powszechnej	misji,	podając	„nie	zdania	wątpliwe	i niepew-
ne...,	ale	przekonania	pewne,	oparte	na	Słowie	Bożym”	(EN	79).
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Takiej	właśnie	formacji	oczekujemy	z ufnością	od	tych,	którzy	przygotowują	się	do	
apostolatu	misyjnego	bądź	 już	 są	w ten	apostolat	 zaangażowani.	Wszystkim	kandyda-
tom	na	misjonarzy,	jak	i samym	misjonarzom	oraz	wszystkim	dzieciom	Kościoła,	którzy	
wspierają	ich	modlitwą	i ofiarami,	z serca	udzielamy	apostolskiego	błogosławieństwa.	

Paweł VI, papież

Watykan, dnia 29 maja 1977 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego,  
w czternastym roku naszego Pontyfikatu 



1978

Współpraca misyjna 

Do	wszystkich	naszych	Braci,	Synów	i Córek	w Chrystusie!

Pośród	 trosk	 towarzyszących	naszej	 apostolskiej	posłudze,	 szczególne	miejsce	 zaj-
mują	dbałość	o  rozwój	 i potrzeby	misji	oraz	uważna	analiza	 ich	problemów,	zarówno	
ze	względu	na	istotne	znaczenie	misji	w życiu	Kościoła,	 jak	też	ze	względu	na	rosnącą	
wrażliwość	i hojność,	okazywane	im	przez	cały	Lud	Boży.	

Dlatego,	w związku	ze	Światowym	Dniem	Misyjnym,	chętnie	powracamy	do	tego	
niewyczerpanego	 tematu,	 gdyż	 jesteśmy	 również	 przekonani,	 że	 nasze	 spostrzeżenia	
i wskazówki	staną	się	przedmiotem	starannej	refleksji	ze	strony	kapłanów,	zakonników	
i zakonnic,	oraz	wszystkich	współpracowników	katolickich	misji.	

Tematem,	na	który	pragniemy	zwrócić	uwagę,	jest	właśnie	współpraca,	rozumiana	
jako	bezpośrednia	i ściśle	określona	pomoc,	okazywana	ewangelizacji	w miejscach	prowa-
dzenia	działalności	misyjnej.	Mamy	nadzieję,	że	dzięki	temu	jaśniejsze	i bardziej	naglące	
staną	się	motywy	i kryteria	kościelnego	zaangażowania	na	tym	polu.	

Pomoc w ewangelizacji

Mówiąc	o misyjnej	współpracy,	 trzeba	przede	wszystkim	mieć	 jasną	 świadomość	
głównego	celu	działalności	Kościoła,	jakim	jest	głoszenie	i szerzenie	Ewangelii	jego	bo-
skiego	Założyciela.	Dlatego	 pomocy	 okazywanej	 ewangelizacji	 nie	można	 sprowadzać	
jedynie	 do	 działania	 na	 rzecz	 ludzkiej	 cywilizacji	 albo	 –	 jak	 zauważyliśmy	w  orędziu	
z ubiegłego	 roku	–	do	popierania	 rozwoju	„trzeciego	 świata”.	Pomoc	wiernych	winna	
być	ukierunkowana	w pierwszym	rzędzie	na	ewangelizację	w ścisłym	rozumieniu,	na	tzw.	
pierwszą	ewangelizację,	tak	aby	w każdej	ludzkiej	wspólnocie,	za	sprawą	Kościoła,	który	
jest	„powszechnym	sakramentem	zbawienia”	(DM	1),	ukazały	się	wyraźnie	 i utrwaliły	
znaki	zbawczej	obecności	Jezusa	Chrystusa.	

Sobór	Watykański	II	podkreśla	bowiem,	że	„właściwym	celem	działalności	misyjnej	
jest	 ewangelizowanie	 i  zaszczepianie	Kościoła	pośród	 ludów	albo	grup,	wśród	których	
nie	jest	on	jeszcze	zakorzeniony”	(DM	6).	A zatem	niezbędna	pomoc,	której	oczekuje	
się	 od	wszystkich	 chrześcijan,	 powinna	być	 postrzegana	 z  tej	 perspektywy.	Zdarza	 się	
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jednak	często,	że	działalności	ewangelizacyjnej	muszą	towarzyszyć	inicjatywy	wynikające	
z naglących	potrzeb,	nakierowanych	na	rozwój	materialny	i kulturalny	osób	i narodów	
będących	na	drodze	rozwoju.	Jednakże	również	w tych	przypadkach	konieczne	jest	dawa-
nie	pierwszeństwa	przepowiadaniu	Ewangelii	i zakładaniu	lokalnych	Kościołów,	tak	aby	
pomoc	techniczna	i ekonomiczna	jawiła	się	jako	logiczna	konsekwencja	głoszenia	prawa	
miłości,	przyswojonego	w szkole	Chrystusa.	Pomoc	udzielana	misjom	ukaże	się	wówczas	
w postaci	wielkodusznego	braterskiego	oddania,	dzięki	 czemu,	 także	 tam,	 gdzie	 Jezus	
Chrystus	jeszcze	nie	objawił	się	w swojej	transcendentnej	pełni,	ziarno	zostanie	zasiane,	
a brama	dla	przyszłego	przepowiadania	stanie	otworem.	

Dla	realizacji	tego	planu	działania,	potrzeba	współodpowiedzialności	całego	Ludu	
Bożego.	Na	 tym	polega	 pilne	 zadanie	 tych,	 którzy	 przewodniczą	 każdej	 ze	wspólnot,	
z których	składa	się	Kościół.	Pierwszymi	wezwanymi	do	współpracy	są	kapłani,	zakon-
nicy,	zakonnice	i świeccy,	którzy	chcą	żyć	w zgodzie	ze	swoim	powołaniem	chrzcielnym.	
Bez	tego	wymiaru	misyjnego	pomoc	docierająca	z Kościołów	o wielowiekowej	historii	
do	poszczególnych	jednostek	oraz	będących	w potrzebie	narodów	mogłaby	utracić	tę	ce-
chę	wdzięczności	Bogu	za	nieoceniony	dar	wiary	i autentycznej	miłości	bliźniego,	jakiej	
pragną	sami	ofiarodawcy.	

Pomoc młodym Kościołom

Przepowiadanie	Ewangelii	 nie	może	ograniczać	 się	do	 formalnego	głoszenia	Sło-
wa	Bożego,	ale	powinna	również	zmierzać	do	ustanowienia	chrześcijańskiej	wspólnoty,	
stwarzając	jej	warunki,	„aby	sama	mogła,	na	ile	to	możliwe,	zaspokoić	swoje	potrzeby”	
(DM	15),	do	których	zalicza	się	w pierwszym	rzędzie	stały	wzrost	powołań	kapłańskich	
i  zakonnych,	powstawanie	 i  rozwój	odpowiednich	 inicjatyw	 religijnych,	kulturalnych,	
socjalnych	itd.	Pomoc	misyjna	wiernych	powinna	więc	być	ukierunkowana	na	te	nowo	
powstałe	Kościoły	partykularne,	które	zważywszy	na	ich	krótkotrwałą	historię,	potrzebu-
ją	ciepła	prawdziwej	wspólnoty	i konkretnej	pomocy	siostrzanych	Kościołów.

Owo	pierwszeństwo	nurtu	charytatywnego,	nie	zapominające	jednak	o innych	ist-
niejących	na	świecie	instytucjach	misyjnych,	jest	gwarancją	objawiającej	się	za	jego	spra-
wą	wielkodusznej	opieki	Boskiej	Opatrzności.	

Spośród	form	pomocy	młodym	Kościołom	wspomnieć	należy	dość	popularne	dzi-
siaj	„partnerstwo”,	które	trzeba	ocenić	 jako	zjawisko	oryginalne	i pozytywne,	pod	wa-
runkiem,	że	nie	zapomina	się	przy	tym	o podstawowym	celu	współpracy,	zmierzającej	
do	zaspokajania	naglących	potrzeb	Kościoła	misyjnego.	Faktem	jest	jednak,	że	niektóre	
Kościoły,	mimo	 iż	 potrzebują	 pomocy,	 okazują	 pewne	wahanie	wobec	 „partnerstwa”,	
jak	gdyby	obawiały	się	przyjmować	pomoc	od	jakiegoś	konkretnego	Kościoła	lokalnego,	
preferując	pełną	szacunku	i anonimową	pomoc	pochodzącą	od	Kościoła	powszechnego.	
Następstwem	takiej	postawy	może	być	to,	że	niektóre	młode	Kościoły	mogą	zostać	za-
pomniane. 

Dlatego	 pragniemy	potwierdzić	 zasadę,	 że	 każdy	Kościół	 lokalny,	 niezależnie	 od	
tego,	czy	istnieje	od	wieków,	czy	też	został	założony	całkiem	niedawno,	powinien	odczu-
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wać	potrzebę	bycia	Kościołem	ewangelizującym,	to	znaczy	aktywnym	i żywym	w budze-
niu	i rozwijaniu	inicjatyw	apostolatu.	W tym	kontekście	każdy	młody	Kościół,	oprócz	
tego,	że	powinien	wyrazić	swoją	wdzięczność	wspólnocie,	która	przychodzi	mu	z pomo-
cą,	sam	nie	będąc	żadną	miarą	ograniczany	w swoim	wzroście,	powinien	także	odczuwać	
potrzebę	wielkodusznej	współpracy	na	rzecz	wzrostu	Kościoła	na	całym	świecie.	

Trzeba	również	w związku	z tym	zauważyć,	że	postęp	ekonomiczny	w niektórych	
regionach,	gdzie	chrześcijaństwo	zakorzenione	 jest	od	dawna,	umożliwia	powstawanie	
i rozkwit	instytucji	wyspecjalizowanych	w niesieniu	pomocy	potrzebującym	i w dobro-
czynności.	Odpowiedzialni	za	te	struktury	nie	zawsze	są	jednak	w stanie	wyodrębnić	spo-
śród	korzystających	z ich	pomocy	tych,	którzy	jej	najbardziej	potrzebują.	Czasami	zdarza	
się,	że	dobroczynne	działanie,	ze	względu	na	brak	dostatecznego	porozumienia	pomiędzy	
instytucją	niosącą	pomoc	a wspieranymi	wspólnotami,	nie	przynosi	oczekiwanego	skut-
ku	w postaci	wzrastającego	poczucia	odpowiedzialności	za	tworzenie	własnych	struktur.	

Właśnie	po	to,	aby	zapobiec	sytuacji,	w której	pomoc	mogłaby	się	okazać	partyku-
larystyczna	i nieuporządkowana,	oczywista	jest	konieczność	istnienia	nadrzędnego	orga-
nizmu	koordynującego	różne	formy	wsparcia	i pomocy	Kościołom	w potrzebie.

Pomoc misjom za pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych 

Duch	 ofiarnej	 pomocy,	 do	 której	 chcemy	 zachęcać	 i  którą	 chcemy	 popierać,	 to	
właśnie	 ten	 duch,	 jaki	 ożywia	 Papieskie	 Dzieła	 Misyjne.	 Ich	 znaczenie	 wielokrotnie	
podkreślaliśmy	w naszych	wystąpieniach.	Dzieła	 te	bowiem	zrodziły	 się	w  samym	 ło-
nie	wspólnoty	chrześcijańskiej,	w celu	umacniania	misyjnej	 świadomości	całego	Ludu	
Bożego,	a powodem	nazwania	ich	przez	naszych	poprzedników	papieskimi	była	właśnie	
ich	powszechna,	a dosłownie,	katolicka	natura.	Dzięki	 tej	nazwie,	która	nie	 jest	 tylko	
zwykłym	wyróżnikiem	 czy	 jakimś	 ozdobnikiem,	Papieskie	Dzieła	Misyjne	 dają	wyraz	
swojej	wierności	i świadczą	o pełnej	gotowości	niesienia	pomocy	Temu,	który	„przewodzi	
w powszechnej	miłości”.	Zważywszy	na	ich	papieski	charakter,	należy	zauważyć,	że	są	to	
również	dzieła	biskupie,	to	znaczy	pozostające	w dyspozycji	kolegium	biskupów	oraz	każ-
dego	poszczególnego	biskupa,	będącego	niejako	zasadą	i gwarantem	jedności	w swoim	
Kościele	lokalnym,	a jednocześnie	odpowiedzialnym	za	ewangelizację	w powszechnym	
wymiarze.	Dzieła	te	są	więc,	w zakresie	misyjnej	współpracy,	uprzywilejowanym	narzę-
dziem	służącym	całemu	Ludowi	Bożemu.

Chociaż	 pierwszeństwo	 w  działalności	 misyjnej	 przyznaje	 się	 instytucjom	 pod	
kierownictwem	 biskupów	Kościołów	 lokalnych,	 to	w misyjnej	 współpracy	wspólnota	
chrześcijańska	powinna	przyznać	je	Papieskim	Dziełom	Misyjnym.	Dlatego,	rozważyw-
szy	wszystko,	Sobór	Watykański	II	stwierdził,	że	„tym	dziełom	słusznie	należy	przyznać	
pierwsze	miejsce,	gdyż	stanowią	one	zarówno	środki	napełniające	katolików	już	od	dzie-
ciństwa	prawdziwie	misyjnym	i powszechnym	zmysłem,	jak	i pobudzające	do	skutecz-
nego	zbierania	pomocy	materialnej	dla	dobra	wszystkich	misji,	odpowiednio	do	potrzeb	
każdej	z nich”	(DM	38).
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Głoszenie	i szerzenie	Ewangelii	wymagają	dzisiaj,	bardziej	niż	kiedykolwiek	dotąd,	
szeroko	zakrojonego,	zrozumiałego	i dalekowzrocznego	programu,	z udziałem	wszystkich	
katolickich	sił,	podczas	gdy	konieczna	synteza	wszystkich	działań	–	jako	wyraz	służby	po-
wszechnego	prymatu	Najwyższego	Pasterza	wraz	z kolegium	biskupów	–	powierzona	ma	
być	Kongregacji	odpowiedzialnej	za	misje,	która	ma	„kierować	zarówno	samym	dziełem	
misyjnym	na	całym	świecie,	jak	i koordynować	współpracę	misyjną”	(DM	29). 

Dlatego	 pożądane	 jest,	 aby	 w  programie	 odnowy	 duszpasterskiej,	 który	 realizo-
wany	jest	w różnych	krajach	i diecezjach,	uznano	potwierdzoną	przez	Sobór	Watykań-
ski II	i przez	nas	samych	pierwszoplanową	rolę	Papieskich	Dzieł	Misyjnych,	skupionych	
w Kongregacji	Ewangelizacji	Narodów.	W ten	sposób	nie	nastąpi	przerwanie	ciągłości	
jakościowej	 i  ilościowej	 pomocy	 sprawie	 Ewangelii,	 zarówno	 ze	 względu	 na	 wysoką	
sprawność	techniczno-organizacyjną	osób	odpowiedzialnych	za	dzieła,	jak	i ze	względu	
na	rosnące	poczucie	odpowiedzialności	ze	strony	wiernych.	

Ożywieni	tymi	myślami,	umiłowania	Bracia	i Siostry	w Jezusie	Chrystusie,	wypra-
szamy	dla	was	i dla	waszej	pracy	misyjnej	nieustanną	pomoc	Boskiej	Opatrzności	oraz	
całym	sercem	udzielamy	wam	apostolskiego	błogosławieństwa.	

Paweł VI, papież

Rzym, Bazylika św. Piotra, 14 maja 1978 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego,  
w piętnastym roku naszego Pontyfikatu 



III
Orędzia Jana Pawła II  

(1979-2005)





Wprowadzenie

Jan	Paweł	 II,	którego	pontyfikat	przebiegał	w  latach	1978-2005,	 został	nazwany	
„Misjonarzem	świata”.	To	pierwszy	papież,	który	na	tak	szeroką	skalę	rozpoczął	 i pro-
wadził	działalność	misyjną.	Po	raz	pierwszy	w historii	papież	mógł	osobiście	nauczać	na	
wszystkich	kontynentach.	Podczas	 swoich	104	pielgrzymek	 apostolskich	 (1978-2004)	
bardzo	dobrze	zapoznał	się	problemami	Kościołów	i krajów,	które	odwiedził3.	Należy	za-
znaczyć,	że	w większości	z nich	Kościół	prowadzi	misje	ad gentes. Geografia	pielgrzymek	
apostolskich	jest	 imponująca	i prowadzi,	oprócz	Europy,	prawie	do	wszystkich	krajów	
Ameryki,	większości	krajów	afrykańskich	oraz	 licznych	w Azji	 i Oceanii.	Niezmiernie	
ważne	były	pielgrzymki	na	 tereny	krajów	 zamkniętych	do	niedawna	dla	Stolicy	Apo-
stolskiej,	takich	jak:	Kuba,	Kazachstan,	Albania,	Azerbejdżan.	To	specyficzna,	niezwykle	
ważna	posługa	papieska	–	posługa	misjonarska68.

Inauguracja	 pontyfikatu	 Jana	 Pawła	 II	 przypadła	 w  niedzielę,	 22	 października	
1978 r.	Dzień	ten	przeżywano	w całym	Kościele	jako	Światowy	Dzień	Misyjny.	Z pew-
nością	nie	był	to	przypadek,	ale	szczególny	dar	Opatrzności,	na	który	papież	odpowie-
dział,	przekazując	światu	program	swej	papieskiej	posługi	i zaznaczając,	że	głęboko	leży	
mu	na	sercu	sprawa	głoszenia	Ewangelii	i „szerzenia	Królestwa	Bożego	wśród	narodów	
niechrześcijańskich”,	 tak	aby	„słowa	 i życie	Jezusa	Chrystusa	dotarły	do	każdego	czło-
wieka	i zostały	przezeń	przyjęte	jako	orędzie	nadziei,	zbawienia	i prawdziwego	wyzwo-
lenia”69.	Począwszy	od	tej	inauguracji,	Jan	Paweł	II	nie	ustawał	w wysiłkach,	by	docierać	
z Dobrą	Nowiną	do	wszystkich	zakątków	świata	i otwierać	dla	Chrystusa	drzwi	ludzkich	
serc,	kultur,	granic	państw	i systemów	politycznych70. 

Szczególnym	wyrazem	troski	papieża	o misyjne	dzieło	Kościoła	były	bez	wątpie-
nia	orędzia	na	Światowy	Dzień	Misyjny.	Przez	dwadzieścia	siedem	lat	papież	ukazywał	
w nich	źródła	i cele	pracy	misyjnej.	Dziś	stanowią	one	prawdziwą	lekcję	teologii	misji,	au-
tentyczną	misyjną	katechezę,	a zarazem	praktyczne	wskazanie	dotyczące	posługi	i współ-

 68 Por. J. Górski, Jan Paweł II Misjonarz świata,	Katowice	2006,11-13.
 69	 Paweł	VI,	Encyklika	Populorum progressio,	16;	Jan	Paweł	II,	Orędzie	misyjne	1979 r.
 70 Por. bp W. Skworc, Wstęp do orędzi na Światowy Dzień Misyjny, w: Jan Paweł II, Dzieła 
Zebrane,	t.	IV,	Kraków	2007,	391.
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pracy misyjnej71.	Nawiązywał	w nich	do	aktualnych	sytuacji	i problemów	Kościoła	oraz	
świata,	czerpiąc	ze	swoich	doświadczeń,	nabytych	w czasie	pielgrzymek	apostolskich72.

Dziewiętnaście	 orędzi	 misyjnych	 zostało	 podpisanych	 w  uroczystość	 Zesłania	
Ducha	Świętego,	dwa	orędzia	w uroczystość	Najświętszego	Serca	Pana	 Jezusa	oraz	po	
jednym	w uroczystość	Bożego	Ciała	i Krwi	Chrystusa,	uroczystość	Najświętszej	Trójcy,	
święto	Chrztu	Pańskiego	i święto	Katedry	św.	Piotra	Apostoła.	Tylko	dwa	orędzia	z roku	
1996	i 2004	nie	mają	specjalnej	okoliczności.	Orędzie	misyjne	na	2005 r.	było	ostatnim	
dokumentem	papieskim	ogłoszonym	za	jego	życia.	

Papieskie	orędzia	misyjne	zawierają	bogatą	naukę	Kościoła	o jego	misyjnej	naturze.	
Papież	w orędziach	posługuje	się	wieloma	dokumentami,	zamieszczone	są	tam	fragmenty	
dokumentów	i wypowiedzi	Jana	Pawła	II	oraz	innych	papieży.	I tak	w orędziach	znajdu-
jemy	cytaty:	10	encyklik,	2	bulli,	6	listów	apostolskich,	5	adhortacji,	4	orędzi	(misyjnych,	
do	kapłanów	i młodzieży).	Ponadto	są	cytowane	dokumenty	Soboru	Watykańskiego	II,	
Katechizmu	Kościoła	Katolickiego,	Kodeksu	Prawa	Kanonicznego,	Mszału	rzymskiego,	
statutów	Papieskich	Dzieł	Misyjnych	oraz	dokumenty	papieskich	Komisji	i Rad73. 

Analiza	orędzi	pozwala	dostrzec	 istotne	wskazania	dotyczące	budzenia	 i kształto-
wania	odpowiedzialności	za	sprawy	misji	u wszystkich	wierzących.	Papieskie	orędzia	są	
uniwersalnym	przesłaniem	pogłębiającym	i ożywiającym	działalność	misyjną	Kościoła.	
Jednocześnie	 stanowią	 swoistego	 rodzaju	pomoc	w pogłębianiu	 świadomości	misyjnej	
i zrozumieniu,	czym	jest	to	dzieło	w Kościele.	Wskazują	także	 istotne	aspekty	wycho-
wania	do	odpowiedzialności	za	misje.	Są	okazją	do	uświadomienia	sobie	obowiązku	mi-
syjnego	i do	przypomnienia	wszystkim	członkom	Kościoła,	jakakolwiek	by	nie	była	ich	
funkcja	i stanowisko,	że	mają	oni	udział	w tym	obowiązku	(por.	Orędzie	1981 r.)74. 

Orędzia	misyjne	ukazują	najpierw	misyjną	służbę	papieża,	następnie	wskazani	 są	
biskupi,	którzy	odpowiedzialni	za	ewangelizację	świata,	ukazują	obowiązek	misyjny	ka-
płanów.	Papież	z mocą	podkreśla,	że	wszyscy	członkowie	Kościoła	powinni	włączyć	się	
w pracę	na	rzecz	powołań	kapłańskich	i misjonarskich	oraz	w głoszenie	Ewangelii,	po-
nieważ	wszyscy	uczestniczą	w działalności	misyjnej	Kościoła.	Obowiązek	ten	jest	zakorze-
niony	w pierwszym	sakramencie	wiary	–	chrzcie	świętym,	na	mocy	którego	wszyscy	zo-
stali	powołani	i wezwani	do	rzeczywistego	apostolstwa.	Chrześcijanie	wszczepieni	przez	
chrzest	święty	w Chrystusa,	stają	się	uczestnikami	Jego	potrójnego	urzędu:	kapłańskiego,	
prorockiego	i królewskiego.	Bierzmowanie	utwierdza	ich	mocą	Ducha	Świętego,	a Eu-
charystia	wpaja	w nich	i podsyca	ową	miłość	do	Boga	i do	ludzi,	która	jest	duszą	całego	
apostolstwa	(por.	Orędzie	1987 r.).	Nie	wszyscy	są	powołani,	aby	pracować	na	misjach.	
Istotne	jest	jednak	pytanie	nie	„gdzie”,	ale	„jak”	można	być	skutecznym	i prawdziwym	
apostołem,	także	pozostając	w murach	własnego	domu,	w miejscu	pracy,	w szpitalnym	

 71	 Tamże.
 72	 Por.	J.	Górski,	art.cyt.,	13.
 73	 Zestawienie	cytowanych	dokumentów	zawiera	Aneks	3.
 74 Por. W. Baranowska, Wychowanie do odpowiedzialności za misje w świetle Orędzi Jana Pawła II na 
Światowy Dzień Misyjny (1979-1999),	Poznań	2001,	58-62	(praca	magisterska	napisana	na	UAM).
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łóżku,	w klasztornej	klauzurze.	Ważne	jest,	aby	serce	płonęło	Bożą	miłością,	która	jedyna	
zdolna	jest	przekształcić	nie	tylko	cierpienie,	ale	nawet	zwykły	codzienny	trud	w źródło	
światła,	żaru	i nowego	życia	dla	całego	Ciała	Mistycznego,	żyjącego	na	najdalszych	krań-
cach	ziemi	(por.	Orędzie	1997 r.)75.

Stąd	papież	niejednokrotnie	przypomina,	że	wychowanie	do	odpowiedzialności	za	
misje	należy	rozpocząć	od	najmłodszych	lat	oraz	rozwijać	w wieku	młodzieńczym,	po-
nieważ	także	ludzie	młodzi	mają	swój	wkład	w dzieło	misyjne.	Papież	pokłada	w nich	
nadzieję.	Od	nich	bowiem	zależy	przyszłość	Kościoła,	czyli	ewangelizacja	w ciągu	naj-
bliższych	kilkudziesięciu	lat.	Wychowanie	do	odpowiedzialności	za	misje	powinno	więc	
zmierzać	do	ukształtowania	postawy	otwartej	na	ewangelizację	świata	poprzez	modlitwę,	
dary	materialne,	 dar	 z  samego	 siebie	 –	 odkrycie	własnego	 powołania	misjonarskiego.	
Sprawa	wychowania,	 to	 jednak	 długoterminowy	 proces	 i  zajmują	 się	 nim	 różnorakie	
instytucje.	Wśród	nich	duży	wkład	w wychowanie	do	odpowiedzialności	za	misje	ma:	
parafia,	rodzina	i Papieskie	Dzieła	Misyjne76.

W	swoich	orędziach	Jan	Paweł	II	często	podkreśla	rolę	i zadania	rodziny,	będącej	
pierwszym	środowiskiem,	w którym	dojrzewa	wiara	 i płynące	z niej	powołanie	misjo-
narskie.	Rodzina	w trojaki	sposób	uczestniczy	w życiu	i misji	Kościoła:	wewnątrz	samej	
rodziny,	we	wspólnocie,	do	której	należy,	i w Kościele	obecnego	w świecie	współczesnym.	
Misyjna	świadomość	według	papieża	powinna	więc	być	odczuwana	i pobudzana	w śro-
dowisku rodzinnym77.

Wielokrotnie	 Jan	Paweł	 II,	 korzystając	 z  soborowej	 teologii	misji,	wskazywał	 na	
znaczenie	Niedzieli	Misyjnej	 jako	wyjątkowego	 dnia	 dla	misji	 powszechnej	 Kościoła.	
Przejawy	dojrzałej	odpowiedzialności	za	misje	ad gentes	papież	widział	w modlitwie	i ofie-
rze,	które	w sposób	istotny	określają	wiarę	ochrzczonego.	Głównym	narzędziem	współ-
pracy	misyjnej	 w Kościele	 powszechnym	 i  w Kościołach	 partykularnych	 są	 Papieskie	
Dzieła	Misyjne,	którym	wielokrotnie	poświęcił	papież	należne	im	miejsce78. Spoczywa 
na	nich	specyficzna	odpowiedzialność	budzenia	ducha	misyjnego	w Ludzie	Bożym.	Pa-
pieskie	Dzieła	Misyjne	są	uprzywilejowanym	narzędziem	współpracy	misyjnej	w służbie	
misji	powszechnej.	Ich	pierwszoplanowa	rola	to:	ożywianie	ducha	misyjnego	i misyjna	
formacja.

W	swych	orędziach	papież	z wielką	wdzięcznością	odnosi	się	do	misjonarzy	–	„he-
roldów	Ewangelii”,	którzy	w Kościele	otrzymali	znamię	specjalnego	powołania	do	posłu-
gi	ewangelizacyjnej	ad gentes.	Oni	„na	pierwszej	 linii”	za	cenę	niewyobrażalnych	trud-
ności	i poświęceń	oddają	swoje	najlepsze	siły,	skutecznie	przyczyniając	się	do	szerzenia	
królestwa	Bożego.	Niejednokrotnie	ich	praca	wymaga	najwyższego	świadectwa	–	ofiary	
życia.	Misjonarze	–	według	słów	papieża	–	są	wiarygodnym	i widzialnym	znakiem	Bożej	

 75	 Por.	Tamże.
 76	 Por.	Tamże.
 77	 Por.	Tamże.
 78 Por. J. Piotrowski, Światowy Dzień Misyjny w orędziach misyjnych Benedykta XVI – wyzwania 
teologiczne i praktyczne,	„Światło	Narodów”	4(2007)96-106.
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miłości	i żywą	nadzieją	Kościoła.	Jan	Paweł	II	nazywa	ich	„chlebem	łamanym	za	życie	
świata”.

Pod	koniec	każdego	z orędzi	papież	odwołuje	się	do	Matki	Bożej.	Jej	powierza	dzie-
ło	głoszenia	Ewangelii	na	całym	świecie.	Ona	przoduje	w wierze	i w powszechnej	misji	
Kościoła.	Maryja	jest	„Gwiazdą	ewangelizacji”	i Matką	wszystkich	narodów.	Jest	wzorem	
misyjnego	oddania.	Razem	z Maryją	 zostanie	przygotowany	nowy	Adwent	Misyjny	–	
nauczał Jan Paweł II.

Pontyfikat	 Jana	Pawła	 II	pozostawił	nam	nie	 tylko	27	orędzi	misyjnych,	nie	 tyl-
ko	encyklikę	Redeptoris missio,	katechezy	 i przemówienia	z pielgrzymek	po	wszystkich	
kontynentach,	ale	przede	wszystkim	pozostawił	świadectwo	wiary,	świętości,	ducha	uni-
wersalizmu	chrześcijańskiego	i umiłowanie	Eucharystii,	bez	czego	misja	Kościoła	zatraca	
sens.	To	moc	tego	świadectwa	wraz	z misyjnym	nauczaniem	Jana	Pawła	II	będzie	rodziła	
wielkich	misjonarzy	i budziła	świadomość	misyjną79. 

 79 Por. K. Czermak, Misjonarz na miarę pontyfikatu,	„Światło	Narodów”	4(2005)56-68.



1979

Solidarny zapał misyjny do budowania „nowej cywilizacji” 

Do	wszystkich	moich	Braci	i Dzieci	w Chrystusie!

W	 czasie	 inauguracji	 posługiwania	 apostolskiego,	 w  niedzielę,	 22	 października	
ubiegłego	roku	–	w dniu,	który	szczęśliwie	zbiegł	się	ze	Światowym	Dniem	Misyjnym	
Kościoła	katolickiego	–	nie	mogłem	pominąć,	wśród	głównych	intencji,	które	nurtowały	
w mojej	duszy	w tej	uroczystej	okoliczności,	uwzględnienia	zawsze	aktualnego	i pilne-
go	problemu	szerzenia	królestwa	Bożego	wśród	narodów	niechrześcijańskich.	 Istotnie,	
zwracając	się	do	wszystkich	wiernych	rozproszonych	w świecie,	wspomniałem,	jak	w tym	
dniu	Kościół	modlił	 się,	 rozważał	 i  działał,	 ażeby	 słowa	 i  życie	Chrystusa	 dotarły	 do	
wszystkich	 ludzi,	by	były	przez	nich	przyjęte	 jako	orędzie	nadziei,	 zbawienia,	pełnego	
wyzwolenia	 (por.	 Jan	Paweł	 II,	Przemówienie	wygłoszone	na	 rozpoczęcie	pontyfikatu,	
22 października	1978 r.	AAS	70(1978)947).

Ta	myśl	powstała	we	mnie	ponownie,	kiedy	układałem	pierwszą	encyklikę	i pisałem	
na	temat	misji	Kościoła	w służbie	człowieka;	i teraz	wraca	ona	jeszcze	bardziej	natarczy-
wie,	wobec	Dnia	Misyjnego,	który	odbędzie	 się	 jesienią	br.	W  tym	względzie	wydaje	
mi	się	rzeczą	stosowną	podjąć	i rozwinąć	stwierdzenie,	które	we	wspomnianej	encyklice	
mogłem	tylko	wypowiedzieć,	kiedy	pisałem,	że	„misja	nie	jest	nigdy	burzeniem,	ale	na-
wiązywaniem	 i nowym	budowaniem”	 (RH	12).	 Istotnie,	 to	wyrażenie	może	 stanowić	
temat	dla	naszego	wspólnego	rozważania.

Misja nie jest burzeniem wartości

Jak	liczne	i jakie	są	wartości	obecne	w człowieku?	Przypominam	szybko	specyficzne	
wartości	jego	natury,	jak:	życie,	duchowość,	wolność,	towarzyskość,	zdolność	do	oddania	
się	i miłości;	wartości	pochodzące	z kontekstu	kulturalnego,	w którym	się	znajduje,	jak:	
język,	formy	ekspresji	religijnej,	etycznej,	artystycznej;	wartości	wywodzące	się	z jego	obo-
wiązku	i z jego	doświadczenia	w sferze	osobistej	i rodzinnej,	pracy	i stosunków	społecznych.	

Otóż	z tym	to	światem	wartości,	więcej	lub	mniej	autentycznych	i nierównych,	wcho-
dzi	w kontakt	misjonarz	w swojej	pracy	ewangelizacyjnej:	wobec	nich	będzie	musiał	zająć	
postawę	uważnego	i pełnego	szacunku	namysłu,	troszcząc	się	o to,	aby	nigdy	nie	tłumić,	
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ale	zachować	i rozwijać	te	dobra	nagromadzone	w ciągu	wiekowej	tradycji.	Trzeba	uznać	
stałe	studium,	z którego	praca	misyjna	czerpie	i powinna	czerpać	inspirację	w przyjmowa-
niu	tych	wartości	świata,	w którym	się	dokonuje.	Zasadniczą	postawą	tych,	którzy	niosą	
radosną	nowinę	Ewangelii	ludom,	jest	proponować,	a nie	narzucać	prawdę	chrześcijańską.

Wymaga	 tego	przede	wszystkim	godność	osoby	 ludzkiej,	 której	Kościół	 za	przy-
kładem	Chrystusa	zawsze	bronił	przed	wszelką	błędną	formą	przymusu.	Rzeczywiście,	
wolność	 jest	 podstawowym	 i  niezbywalnym	warunkiem	 tej	 godności	 (por.	DWR	 2).	
Wymaga	 tego	 także	 sama	natura	wiary,	 która	może	powstawać	 tylko	 z dobrowolnego	
przyzwolenia	(por.	DWR	10).

Szacunek	dla	człowieka	i poważanie	„dla	tego,	co	już	on	sam	w głębi	swojego	du-
cha	wypracował	w  zakresie	 spraw	najgłębszych	 i najważniejszych”	 (RH	12),	pozostają	
podstawowymi	 zasadami	 dla	wszelkiej	 słusznej	 działalności	misyjnej,	 rozumianej	 jako	
roztropny,	odpowiedni,	czynny	zasiew	ewangeliczny,	a nie	jako	wykorzenienie	tego,	co	
będąc	autentycznie	ludzkie,	ma	wewnętrzną	i pozytywną	wartość.

Misja jest nawiązywaniem do wartości

„Nowe	Kościoły	–	czytamy	w dekrecie	Ad gentes	–	czerpią	ze	zwyczajów	i tradycji,	
z mądrości	i wiedzy,	ze	sztuki	i umiejętności	swoich	ludów	to	wszystko,	co	może	się	przy-
czynić	do	wyznawania	chwały	Stwórcy,	do	zobrazowania	łaski	Zbawiciela	i właściwego	
ukształtowania	życia	chrześcijańskiego”	(DM	22).	Dlatego	działalność	ewangelizacyjna	
winna	dbać	o to,	aby	uwypuklać	i rozwijać	to,	co	ważnego	i zdrowego	obecne	jest	w czło-
wieku	będącym	przedmiotem	ewangelizacji,	jak	i w kontekście	społeczno-kulturalnym,	
do	którego	należy.	Baczną	 i dyskretną	metodą	wychowania	(w	etymologicznym	sensie	
„wyprowadzania	na	zewnątrz”),	przyczyniać	się	będzie	do	wyłaniania	się	i dojrzewania,	
po	oczyszczeniu	z naleciałości	i osadów	nagromadzonych	w czasie,	autentycznych	warto-
ści	duchowości,	religijności,	miłości,	które	jako	„ziarna	Słowa”	i „znaki	obecności	Bożej”	
otwierają	drogę	do	przyjęcia	Ewangelii.

Czyniąc	swoim	„bogactwo	narodów,	które	oddane	są	Chrystusowi	w dziedzictwo”	
(DM	22),	 a  rozjaśniając	 słowem	Mistrza	ową	 sumę	zwyczajów,	 tradycji	 i myśli,	 które	
stanowią	dziedzictwo	duchowe	narodów,	Kościół	będzie	przyczyniał	się	w ten	sposób	do	
budowania	nowej	i uniwersalnej	cywilizacji,	która	nie	zmieniając	fizjonomii	i typowych	
aspektów	różnych	kontekstów	etniczno-społecznych,	nabierze	doskonałości,	zdobywając	
najwyższe	treści	ewangeliczne.	Czyż	nie	świadczą	o tym	wiadomości,	jakie	dochodzą	do	
nas	 z wielu	krajów	misyjnych	 (myślę	na	przykład	o Kościołach	w Afryce),	 gdzie	moc	
Ewangelii	świadomie	i dobrowolnie	przyjętej,	daleka	od	anulowania,	wzmogła	dążenia	
i najlepsze	aspekty	kultur	lokalnych	i sprzyja	ich	dalszemu	rozwojowi?

„Dobra	nowina	Chrystusowa	–	przypomina	jeszcze	Sobór	na	pięknej	karcie	kon-
stytucji Gaudium et spes	–	odnawia	ustawicznie	życie	i kulturę	upadłego	człowieka	oraz	
zwalcza	 i  usuwa	 błędy	 i  zło,	 płynące	 z  ciągle	 grożącego	 człowiekowi	 zwodzenia	 przez	
grzech.	Nieustannie	oczyszcza	i podnosi	obyczaje	ludów,	skarby	i przymioty	ducha	każ-
dego	ludu	czy	wieku,	niejako	użyźnia	od	wewnątrz	bogactwami	z wysoka,	umacnia,	uzu-
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pełnia	i naprawia	w Chrystusie.	W ten	sposób	wypełniając	własne	zadanie,	tym	samym	
pobudza	i nakłania	do	kultury	życia	osobistego	i społecznego...”	(KDK	58).

Misja jest nowym budowaniem

Działalność	 ewangelizacyjna,	 zmierzająca	 do	 przekształcenia	 „od	wewnątrz”	 każ-
dego	człowieka,	wprowadza	do	sumień	ferment	odnowieńczy,	zdolny	do	„dosięgnięcia	
i  niejako	wstrząśnięcia	mocą	 Ewangelii	 kryteriami	 sądów,	 decydującymi	wartościami,	
punktami	 zainteresowania,	 kierunkami	 myśli,	 źródłami	 natchnienia	 i  wzorami	 życia	
ludzkości,	które	są	sprzeczne	ze	słowem	Bożym	i z planem	zbawienia”	(EN	19).	Pona-
glana	tym	bodźcem	wewnętrznym	jednostka	wiedziona	jest	do	coraz	lepszego	uświado-
mienia	 sobie	 swojej	 rzeczywistości	 jako	 „chrześcijanina”,	 to	 jest	 godności,	 jaka	 jest	 jej	
właściwa	jako	istocie	ludzkiej,	stworzonej	na	obraz	i podobieństwo	Boże,	uszlachetnionej	
w samej	naturze	przez	fakt	Wcielenia	Słowa,	przeznaczonej	dla	ideału	życia	wyższego.

Znajdujemy	tutaj	podstawy	owego	„humanizmu	chrześcijańskiego”,	w którym	war-
tości	 naturalne	 łączą	 się	 z wartościami	 objawionymi:	 z  łaską	 przybranego	 dziecięctwa	
Bożego,	braterstwa	z Chrystusem,	uświęcającego	działania	Ducha	Świętego.

Możliwe	staje	się	więc	narodzenie	„nowego	stworzenia”,	ubogaconego	jednocześnie	
wartościami	ludzkimi	i Boskimi:	oto	„nowy	człowiek”,	podniesiony	do	wymiaru	trans-
cendentnego,	z którego	czerpie	nieodzowną	pomoc	dla	panowania	nad	namiętnościami	
i dla	praktykowania	najtrudniejszych	cnót,	jak	przebaczenie	i miłość	bliźniego,	który	stał	
się	bratem.

Wyrosły	w szkole	Ewangelii	„nowy	człowiek”	dostrzega	obowiązek	stania	się	obrońcą	
sprawiedliwości,	miłości	i pokoju	w kontekście	społeczno-politycznym,	do	którego	należy,	
i  staje	 się	 twórcą	 lub	przynajmniej	współpracownikiem	owej	„cywilizacji	nowej”,	która	
w Kazaniu	na	Górze	ma	swoją	magna charta.	Dlatego	staje	się	rzeczą	jasną,	że	odnowa	
przeprowadzona	przez	działalność	ewangelizacyjną,	chociaż	w swej	istocie	jest	duchowa,	
wchodzi	prosto	w serce	poważnej	i dręczącej	kwestii	niesprawiedliwości	i nierówności	eko-
nomicznych	i społecznych,	trapiących	wielką	część	ludzkości	i może	przyczynić	się	do	jej	
rozwiązania.	Ewangelizacja	i promocja	ludzka,	krótko	mówiąc,	pozostając	wprawdzie	do-
kładnie	rozróżnione	(por.	EN	35),	są	między	sobą	połączone	w nierozerwalnym	związku,	
który	znajduje	znacząco	swoją	spójność	w najwyższej	cnocie	chrześcijańskiej:	w miłości.	
„Dokąd	 przybywa	Ewangelia,	 przybywa	miłość”,	 stwierdzał	mój	 poprzednik	 Paweł	VI	
w orędziu	na	Dzień	Misyjny	w 1970 r.	I rzeczywiście,	misjonarze	nigdy	nie	zaniedbywali	
tego	podstawowego	obowiązku,	 starając	 się	zawsze	uzupełniać	 swoją	 specyficzną	 służbę	
„dla	 sprawy	 zbawienia”	 zdecydowaną	 i  konstruktywną	 działalnością	 na	 rzecz	 rozwoju.	
Wspaniałym	tego	dowodem	jest	rozkwit	we	wszystkich	krajach	misyjnych	szkół,	szpitali,	
instytutów,	do	których	dołącza	się	cały	szereg	inicjatyw	na	polu	technicznym,	opiekuń-
czym,	kulturalnym,	będących	owocem	twardych	ofiar	osobistych	ze	strony	samych	misjo-
narzy,	jak	również	ukrytych	wyrzeczeń	wielu	ich	braci	mieszkających	gdzie	indziej.

Budując	 nową	 ludzkość,	 przejętą	 Duchem	 Chrystusowym,	 działalność	 misyjna	
przedstawia	 się	 jednocześnie	 jako	zdatne	 i  skuteczne	narzędzie	dla	 rozwiązania	niejed-
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nego	zła	w świecie	współczesnym:	niesprawiedliwości,	ucisku,	wyzysku,	osamotnienia.	
Jest	to	dzieło	–	jak	każdy	widzi	–	ogromne	i wzniosłe,	którego	każdy	chrześcijanin	jest	
powołany	wnieść	swój	wkład.

Współpraca i Papieskie Dzieła Misyjne

W	 rzeczywistości	 szerzenie	 orędzia	 zbawienia,	 dalekie	 od	 tego,	 by	 być	 przywile-
jem	misjonarzy,	jest	poważnym	obowiązkiem,	który	ciąży	na	całym	Ludzie	Bożym,	jak	
przypomniał	autorytatywnie	Sobór:	„Wszyscy	wierni,	jako	członki	żywego	Chrystusa...	
zobowiązani	są	do	współpracy	w szerzeniu	i w rozwoju	Jego	Ciała”	(DM	36).	Dlatego	nie	
mogę	nie	zatrzymać	się	nad	tym	obowiązkiem	na	zakończenie	moich	słów.

Ci,	którzy	otrzymawszy	dar	wiary,	cieszą	się	nauką	Chrystusa	 i uczestniczą	w sa-
kramentach	 Jego	Kościoła,	właśnie	mocą	przykazania	miłości	–	 i powiedziałbym	–	 ze	
względu	na	solidarność	miłości,	nie	mogą	nie	troszczyć	się	o miliony	braci,	którym	nie	
została	jeszcze	zaniesiona	Dobra	Nowina.	Winni	oni	uczestniczyć	w działalności	misyjnej	
przede	wszystkim	przez	modlitwę	i ofiarę	swoich	cierpień.	Jest	to	sposób	współpracy	naj-
skuteczniejszy	od	chwili,	kiedy	właśnie	przez	mękę	i krzyż	Chrystus	dokonał	swojego	od-
kupieńczego	dzieła.	Winni	następnie	wspierać	ją	szczodrą,	konkretną	pomocą,	ponieważ	
w krajach	misyjnych	ogromne	i niezliczone	są	potrzeby	porządku	materialnego.	Te	po-
moce,	zebrane	przez	Papieskie	Dzieła	Misyjne	–	centralny	i oficjalny	organ	Stolicy	Świę-
tej	dla	animacji	i współpracy	misyjnej	–	będą	następnie	rozdzielane	według	sprawiedli-
wości	i stosowności,	między	młode	Kościoły.	„Tym	Dziełom	–	zauważa	Sobór	–	słusznie	
należy	się	pierwszeństwo,	ponieważ	są	środkiem	do	wpajania	katolikom	od	dzieciństwa	
ducha	prawdziwie	powszechnego	i misyjnego...”	(DM	28).	One	to	zapewniają	skuteczną	
koordynację	w ogólnym	ujęciu	oczekiwań	i potrzeb;	od	nich	to	rozchodzi	się	w rozga-
łęzieniach	delikatna	 sieć	miłosierdzia	misyjnego.	Ale	 racja	 ich	 istnienia	nie	 sprowadza	
się	tylko	do	funkcji	organizacyjnej.	W rzeczywistości	one	są	powołane	do	pełnienia	roli	
aktywnego	pośrednictwa	 i  łączności	międzykościelnej,	 sprzyjając	 częstym	 i braterskim	
kontaktom	między	różnymi	Kościołami	lokalnymi,	między	Kościołami	dawnej	tradycji	
chrześcijańskiej	i Kościołami	niedawno	założonymi.	I ta	funkcja	jest	o wiele	wznioślejsza,	
ponieważ	bezpośrednio	odzwierciedla	i popiera	cyrkulację	miłości.

Wyrażając	 szczerą	wdzięczność	wszystkim,	którzy	 z otwartym	sercem	przyjmą	 to	
orędzie,	modlę	się	o pełnię	łask	niebieskich	dla	czcigodnych	braci	w biskupstwie,	dla	ich	
wspólnot	diecezjalnych,	jak	i nade	wszystko	dla	poszczególnych	misjonarzy	i misjonarek	
i dla	ich	instytutów,	podczas	gdy	w dowód	trwałej	czułości	udzielam	wszystkim	apostol-
skiego błogosławieństwa.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 14 czerwca 1979 r., w uroczystość Bożego Ciała i Krwi Chrystusa,  
w pierwszym roku mojego Pontyfikatu



1980

Wychodzić naprzeciw ludziom naszych czasów 

Czcigodni	Bracia	i najdroższe	Dzieci	Kościoła!

Moja	niedawna	podróż	po	kontynencie	afrykańskim	podkreśliła	jeszcze	bardziej	ko-
nieczność	i pilną	potrzebę	służby	misyjnej,	której	podstawowym	zadaniem	jest	głoszenie	
całemu	światu	zbawienia	człowieka	w Jezusie	Chrystusie,	który	umarł	i zmartwychwstał,	
aby	być	Panem	żywych	i umarłych	(por.	Rz	14,9).	W oparciu	o bezpośrednie	doświad-
czenie,	 pragnę	więc	 poświęcić	 to	 orędzie	 w  dorocznym	Dniu	Misyjnym	wznowieniu	
refleksji	nad	stałą	potrzebą	pracy	misyjnej.

Przede	wszystkim	należy	zadać	pytanie:	jaka	jest	obecnie	sytuacja	Kościoła	na	świe-
cie?	O sytuacji	Zachodu,	gdzie	bardziej	niż	gdziekolwiek	indziej	prowadzona	jest	w róż-
nym	formach	praca	antyewangelizacyjna,	mówiłem	w homilii	przed	rokiem	z tej	samej	
okazji.	Obecnie	chcę	ograniczyć	 się	do	świata	misyjnego	w powszechnym	tergo	słowa	
rozumieniu.	Patrząc	na	ten	świat,	widzi	się	w sposób	oczywisty,	że	po	dwóch	tysiącach	
lat	chrześcijaństwa	integralna	nauka	Ewangelii	ciągle	jeszcze	nie	jest	dostatecznie	znana	
i rozpowszechniona	pośród	wszystkich	ludzi.	Oczywiście,	sytuacja	ta	wynika	z różnych	
przyczyn,	 związanych	 często	 z warunkami	 społeczno-politycznymi	w  rozmaitych	 kra-
jach;	pośród	tych	przyczyn	nie	można	pominąć	zbyt	małej	liczby	osób	zaangażowanych	
w dzieło	ewangelizacji.	Niestety,	do	dziś	pozostaje	aktualna	opinia	św.	Franciszka	Ksa-
werego, księcia misjonarzy,	że:	„Wielu	ludzi	nie	staje	się	chrześcijanami	tylko	dlatego,	że	
brakuje	tych,	którzy	by	ich	chrześcijanami	uczynili” (Epist.,	I,	Roma	1994,	s.	166).

1. Kościół – „misją wcieloną”, dynamicznie otwartą na świat

Wobec	 tak	 oczywistego	 niedostatku	 Kościół	 nie	 może	 spokojnie	 spoczywać	 ani	
milczeć,	nie	może	 lekceważyć	potrzeb	wielu	milionów	braci,	 czekających	na	głoszenie	
orędzia	zbawienia.	Przypomina	nam	św.	Paweł,	że	„Bóg	chce,	aby	wszyscy	ludzie	poznali	
prawdę	i byli	zbawieni”	(1	Tm	2,4).	Prawdą	jest	Chrystus,	Odkupiciel	świata,	Ten,	któ-
ry	„dotknął	w sposób	 jedyny	 i niepowtarzalny	 tajemnicy	człowieka”	 i który	musi	 stać	
się „jedyną	orientacją	ducha,	 jedynym	kierunkiem	umysłu,	woli	 i  serca”, ponieważ	za	
wszystkich	przelał	On	swoją	krew	na	krzyżu,	ponieważ	„każdy	jest	ogarnięty	tajemnicą	
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Odkupienia”	(RH	7,	8,	13).	Bierna	postawa	Kościóła	byłaby	tu	sprzeczna	z powierzo-
ną	mu	misją	ukazywania	światu	Chrystusa	i skierowywania	świadomości	ludzi	ku	Jego	
tajemnicy,	„pomagając	wszystkim	ludziom	obcować	z głębią	Odkupienia”	(tamże,	10).

Nakaz	dany	uczniom	przez	Chrystusa	zmartwychwstałego:	„Idźcie	i nauczajcie	...”	
(por.	Mk	16,15;	Mt	28,19),	określając	 skutecznie	 funkcję	Kościoła	pielgrzymującego,	
wyraża	zawarty	w jego	charakterze	dynamizm	misyjny.	Kościół	nieustannie	pobudzany	
przez	Ducha	jest	stale	„posyłany”	do	ludzi,	aby	przekazywać	niewyczerpane	zdroje	wody	
żywej,	płynącej	ze	słowa	i dzieła	Boga.	Słowo	„misja”	–	jak	podkreślił	już	mój	czcigodny	
poprzednik	Paweł	VI	w orędziu	misyjnym	z 1964 r.	–	przywodzi	na	myśl	obraz	ruchu,	
który	charakteryzuje	życie	Kościoła:	„to	życie	wywodzi	się	z Chrystusa,	przez	Niego	jest	
dane,	pobudzane	i On	nad	nim	czuwa;	ono	niesie	z sobą	Chrystusa,	ogłasza	Go,	mówi	
o Nim,	przekazuje	Go,	za	jego	pośrednictwem	Chrystus	przybywa	do	ludzi,	przekracza	
granice krajów i czasów”.

Ewangelizacja,	czyli	działalność	misyjna,	odpowiada	więc	specjalnemu	powołaniu	
Kościoła,	który	–	zawsze	pełen	szacunku	dla	wolności	–	wychodzi	naprzeciw	 ludziom	
naszych	czasów,	którzy	ciągle	jeszcze	in umbra mortis sedent – „mieszkają	w cieniu	śmier-
ci”	(Łk	1,79).	Można	więc	powiedzieć,	że	Kościół	jest	misją	wcieloną.	Nie	bez	powodu	
Sobór	wyraźnie	stwierdził:	„Kościół	pielgrzymujący	jest	misyjny	ze	swej	natury,	ponieważ	
swój	początek	bierze,	wedle	planu	Ojca,	z posłania	Syna	i z posłania	Ducha	Świętego” 
(DM	2).

Kościół,	który	 jest	 szafarzem	Dobrej	Nowiny,	nie	może	milczeć,	 lecz	przeciwnie,	
dzisiaj,	podobnie	jak	w przeszłości,	musi	wysyłać	apostołów	i misjonarzy,	którzy	potrafią	
powiedzieć	 ludziom	 o  transcendentnym	 i wyzwalającym	 zbawieniu	 i  którzy	 –	wierni	
Duchowi	Świętemu	–	skierują	ich	do	poznania	prawdy.	Poprzez	sakramenty,	poczynając	
od	„bramy”	chrztu	św.,	misjonarze	mają	włączać	ludzi	w Chrystusa	w żywej	wspólnocie	
Jego	Mistycznego	Ciała;	apostołowie	ci	mają	nauczyć	autentycznego	znaczenia	godności	
stworzenia,	uczynionego	na	obraz	i podobieństwo	Boże	i co	za	tym	idzie	–	wyjaśniać,	
jaki	jest	prawdziwy	sens	istnienia	na	świecie.	W taki	to	właśnie	sposób	Kościół	pracuje	
skutecznie	dla	realizacji	zbawczych	planów	Bożych.

2. Misje, sposoby ewangelizacji i ośrodki doskonalenia ludzkiego

W	świetle	tych	rozważań	widać,	do	jakiego	stopnia	jeszcze	dzisiaj	misje	są	koniecz-
ne	i niezastąpione.	Bez	nich	nie	byłaby	możliwa	realizacja	Bożego	planu	zbawienia	ani	
rozwój	królestwa	aż	po	krańce	ziemi;	bez	nich	nie	mogłaby	się	narodzić	i rozwijać	nowa	
cywilizacja,	 oparta	 –	 pod	 znakiem	Chrystusa	 –	na	 sprawiedliwości,	 pokoju	 i miłości,	
ponieważ	w misji	kształtuje	się	nowy	człowiek,	świadom	swojej	godności	i nadprzyro-
dzonego przeznaczenia, jako istoty zbawionej.

W	misjach,	które	są	ośrodkami	ewangelicznego	fermentu,	bije	serce	Kościoła	po-
wszechnego,	pełne	troski	o prawdziwe	i całkowite	dobro	człowieka.	Misje	są	jednocześnie	
ośrodkami	doskonalenia	ludzkiego,	ponieważ	Kościół,	z jednej	strony,	mocą	ożywiające-
go	go	miłosierdzia	nie	przestaje	nigdy	być	wrażliwy	na	potrzeby	materialne	braci;	z dru-
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giej,	głosząc	Ewangelię	i dopomagając	w tym,	by	człowiek	zrozumiał	w Chrystusie	siebie	
samego,	rozwija	świadomość	obywatelską	i przyczynia	się	do	postępu	społecznego.	Jest	
przeto	słuszne	w najwyższym	stopniu	stwierdzenie	końcowego	dokumentu	Konferencji	
w Puebla,	że:	„ewangelizacja	jest	najlepszą	przysługą	wyświadczoną	bratu,	gdyż	pomaga	
mu	stać	się	dzieckiem	Bożym,	uwalnia	go	od	niesprawiedliwości	i przywraca	całą	jego	
godność”	(Puebla,	1145).

Nawet	tam,	gdzie	głoszeniu	Słowa	Bożego	stawiane	są	przeszkody,	sama	obecność	
misjonarza,	 dawane	przez	 niego	 świadectwo	ubóstwa,	miłosierdzia	 i  świętości	 już	 jest	
skuteczną	formą	ewangelizacji	i staje	się	często	początkiem	twórczego	dialogu.

Chcę	 skorzystać	 z  tej	okazji,	 aby	 raz	 jeszcze	wyrazić	moje	uznanie	 i wdzięczność	
misjonarzom,	którzy	z bezgranicznym	poświęceniem	i pośród	wszelkiego	rodzaju	trud-
ności	sieją	ziarno	Słowa,	z którego	wyrasta	Kościół	i zapuszcza	korzenie	w ziemię	świata.	
Najbardziej	posieszającym	owocem	tej	bohaterskiej	i niestrudzonej	pracy	jest	wspaniały	
rozkwit	młodych	i żarliwych	wspólnot	chrześcijańskich,	z których	wywodzą	się	powoła-
nia	kapłańskie	i zakonne,	które	są	nadzieją	Kościoła	przyszłości.

Tak,	misjonarze	są	niezastąpionymi	robotnikami	w Winnicy	Pańskiej.	Także	młode	
Kościoły	lokalne	z własnym,	miejscowym	duchowieństwem	wciąż	jeszcze	odczuwają	po-
trzebę	misjonarzy	i ich	energii,	ażeby	czerpać	z przynoszonej	przez	nich	wielowiekowej	tra-
dycji	i dojrzałości	Kościoła	starożytnego.	W ten	sposób	dokonuje	się	pomiędzy	nimi	owoc-
na	wymiana	idei,	inicjatyw	i dzieł,	jak	gdyby	płodna	osmoza	w Kościele	powszechnym.

3. Współpraca i Papieskie Dzieła Misyjne

Z	tych	względów	pragnę	wyrazić	moje	uznanie	dla	każdej	formy	współpracy	mi-
syjnej,	którą	wspólnoty	kościelne	potrafią	wynaleźć	i przeprowadzić	w duchu	hojności	
apostolskiej.	Wiem	dobrze,	że	w wielu	diecezjach	popiera	się	aktywnie	tę	formę	współ-
pracy,	która	była	bardzo	polecana	przez	mego	poprzednika,	świętej	pamięci	Piusa	XII,	
w encyklice	Fidei donum.	Dobrodziejstwo	tego	kapłańskiego	zobowiązania	ad tempus jest 
dwojakie:	księża,	którzy	je	podejmują,	oddają	oczywistą	przysługę	Kościołom	misyjnym,	
następnie	zaś	wracając	do	swoich	diecezji,	wnoszą	skarb	ich	doświadczeń,	w ten	sposób	
przyczyniając	się	do	ożywienia	pośród	wiernych	świadomości	misyjnej	i chęci	wspierania	
sprawy	ewangelizacji.

I	jeszcze	w związku	z tematem	współpracy:	nie	trzeba	chyba	tu	powtarzać,	że	byłoby	
poważnym	błędem	utożsamianie	jej	wyłącznie	z pomocą	materialną,	aczkolwiek	koniecz-
ną	dla	zaspokojenia	wielkiej,	czasem	wręcz	nie	do	opisania	nędzy	wielu	naszych	braci.	
Jako	niezbędne	założenie	trzeba	przyjąć,	że	z pomocą	materialną	iść	musi	w parze	pomoc	
modlitewna.	Trzeba	modlić	się	o powołania,	modlić	się	za	misjonarzy,	za	tych	braci,	po-
śród	których	ma	być	głoszona	Ewangelia,	o to,	aby	kraje	cieszące	się	wysokim	stopniem	
rozwoju	 cywilizacji	 i  dobrobytu	otwarły	 serca	na	potrzeby	narodów	mniej	 uprzywile-
jowanych	i by	we	wspólnym	porozumieniu	i kierując	się	podstawowymi	zasadami	po-
wszechnej	solidarności,	realizowały	rozsądnie	programowaną	i planowaną	pomoc,	która	
przyczyniłaby	 się	do	usunięcia	poważnych	dyskryminacji,	 różnic	 i niesprawiedliwości,	
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stanowiących	jedno	z wielkich	zgorszeń	naszych	czasów.	Do	modlitw	przyłączyć	się	musi	
ofiara	własnych	cierpień,	znoszonych	w jedności	z Chrystusem	dla	dobra	braci,	ten	dar	
bezcenny,	ofiara	skutecznie	trafiająca	do	Bożego	Serca.

Na	zakończenie	pragnę	przypomnieć	znaczenie,	jakie	dla	współpracy	mają	Papieskie	
Dzieła	Misyjne.	Do	rozważania	ich	roli	we	wspólnocie	całego	Kościoła	jako	ośrodków	
ożywiających	wrażliwość	misyjną	Ludu	Bożego	(por.	DM	38),	co	będzie	przedmiotem	
refleksji	przyszłorocznego	Dnia	Misyjnego	–	zaproszeni	są	wszyscy.

Misjonarzom	i wszystkim,	którzy	w różny	sposób	i w różnych	formach	przyczyniają	
się	do	szerzenia	Ewangelii,	udzielam	z wdzięcznością	serdeczną	apostolskiego	błogosła-
wieństwa.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 5 maja 1980 r., w uroczystość Zielonych Świąt,  
w drugim roku mojego Pontyfikatu



1981

Powinność głoszenia Dobrej Nowiny

Drodzy	Bracia	i Siostry	w Chrystusie!

Światowy	Dzień	Misji	jest	ważnym	wydarzeniem	w życiu	Kościoła.	Można	by	po-
wiedzieć,	że	jego	doniosłość	nieustannie	wzrasta.

Bodaj	nigdy	 zadanie	powierzone	Kościołowi	przez	 jego	Założyciela:	 „Idźcie	więc	
i nauczajcie	wszystkie	narody”	(Mt	28,19;	por.	Mk	16,15),	nie	było	tak	powszechne	i tak	
pilne	jak	dziś.	Bardziej	niż	kiedykolwiek	Kościół	musi	uznać	za	własne	słowa	Apostoła:	
„Biada	mi,	gdybym	nie	głosił	Ewangelii”	(1	Kor	9,16).

1. O Kościół misyjny

Światowy	Dzień	Misji	jest	w najwyższym	stopniu	okazją	do	uświadomienia	sobie	
obowiązku	misyjnego	 i do	przypomnienia	wszystkim	członkom	Kościoła,	 jakakolwiek	
by	nie	 była	 ich	 funkcja	 i  stanowisko,	 że	mają	 oni	udział	w  tym	obowiązku.	Wszyscy	
powinni	 rozmyślać	nad	pełnymi	mocy	 tekstami	Soboru	Watykańskiego	 II,	w których	
stwierdza	się,	że	cały	Kościół	jest	misyjny,	że	dzieło	ewangelizacji	stanowi	podstawowy	
obowiązek	Ludu	Bożego	(por.	DM	35)	i że	na	każdym	uczniu	Chrystusa	spoczywa	część	
obowiązku	rozkrzewiania	wiary	(por.	KK	17).	Trzeba	nieustannie	podejmować	naukę	So-
boru,	wyrażoną	w tylu	jego	dokumentach,	pogłębioną	przez	Synod	Biskupów	w 1974 r.	
i streszczoną	przez	papieża	Pawła	VI	w jego	adhortacji	apostolskiej	Evangelii nuntiandi 
z 8	grudnia	1975 r.	Jeśli	więc	jeszcze	raz	zapraszam	was,	byście	powrócili	do	tych,	tak	
często	 cytowanych	 dokumentów,	 to	 dlatego,	 że	 jestem	przekonany	 o  ich	 doniosłości,	
która	musi	być	stale	pogłębiana.

Światowy	Dzień	Misji	 jest	dla	każdego	okazją	do	rachunku	sumienia	w tej	dzie-
dzinie	 oraz	 do	 przedstawienia	 Ludowi	 Bożemu	 nauki	Kościoła:	 chodzi	 tutaj	 bowiem	
o przyszłość	ewangelizacji	świata.	Gdyby	wszyscy	chrześcijanie	byli	przekonani	o swoich	
misyjnych	obowiązkach,	trudności	nie	byłyby	tak	duże.

W	tym	sensie	powodem	wielkiej	nadziei	jest	stwierdzenie,	że	mnożą	się	w świecie	
małe	wspólnoty	 chrześcijańskie,	 dynamiczne	 i  otwarte,	 które	 pojęły	własną	 odpowie-
dzialność	za	głoszenie	Ewangelii	jako	rękojmię	osiągnięcia	lepszego	świata.
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Innym	zjawiskiem,	które	raduje	nas	i za	które	musimy	dziękować	Bogu,	jest	naro-
dzenie	się	ruchu	misyjnego	w młodych	Kościołach,	które	z ewangelizowanych	stają	się	
ewangelizującymi.	W wielu	krajach	misyjnych	rośnie	z dnia	na	dzień	liczba	misjonarzy,	
którzy	udają	się	z orędziem	ewangelicznym	do	niechrześcijan,	czy	to	w inne	regiony	wła-
snego	kraju,	czy	do	innych	krajów,	czy	wreszcie	na	inne	kontynenty.	Na	każdym	konty-
nencie	znajdują	się	obecnie	misjonarze,	którzy	przybyli	tam	ze	wszystkich	krajów	świata.

Młode	Kościoły,	które	stały	się	z kolei	misjonarskie,	dają	dowód	swej	dojrzałości	
w wierze.	Zrozumiałe,	że	poszczególne	Kościoły,	które	nie	stały	się	misjonarskie,	nie	są	
w pełni	katolickie.	Istotnie,	skoro	cały	Kościół	jest	misyjny,	podobnie	winno	być	w przy-
padku	poszczególnych	Kościołów.	Są	one	ukształtowane	na	obraz	Kościoła	powszechne-
go.	To	w nich	i poczynając	od	nich	istnieje	jeden	jedyny	Kościół	(por.	KK	23).	Kościół	
zamknięty	w sobie,	bez	otwarcia	się	ku	misjom,	byłby	Kościołem	niepełnym	lub	Kościo-
łem	chorym.	Przykład	rozbudzenia	misyjnego	w młodych	Kościołach	może	tę	prawdę	
przypomnieć	starym	Kościołom,	które	po	godnym	podziwu	wysiłku,	zdają	się	poddawać	
zniechęceniu	i wątpliwościom	co	do	swego	misyjnego	obowiązku.

2. Służba misyjna papieża

Do	papieża	należy	przypominanie	o tym	obowiązku	misyjnym	wszystkim	braciom	
w Chrystusie.	Jako	najwyższy	pasterz	Kościoła	w pełni	misyjnego,	winien	on	być	pierw-
szym	misjonarzem,	usiłując	naśladować	przykład	Chrystusa,	„pierwszego	i największego	
głosiciela	Ewangelii”	(EN	7),	i poddając	się	kierownictwu	Ducha	Świętego, „głównego	
Czynnika	ewangelizacji” (tamże,	75).

Od	samego	początku	mojego	Pontyfikatu	rozmyślałem	nad	słowami	Soboru	Waty-
kańskiego	II,	które	mówią,	że	następcy	św.	Piotra	„został	w szczególny	sposób	powierzo-
ny	wielki	obowiązek	upowszechniania	imienia	chrześcijanina”	(KK	23,	por.	EN	67).	Za	
przykładem	mego	poprzednika	Pawła	VI,	podjąłem	podróże,	aby	odwiedzić	liczne	kraje,	
a wśród	nich	te,	w których	Chrystus	jest	ledwie	znany	lub	gdzie	misjonarskie	głoszenie	
Ewangelii	jeszcze	nie	zostało	dokonane.	Moje	podróże	do	Ameryki	Łacińskiej,	do	Afryki	
i Azji	posiadały	„cel	wybitnie	religijny	i misyjny”,	jak	to	oświadczyłem	przed	wyjazdem	
do	Afryki.	Chciałem	osobiście	głosić	Ewangelię,	stając	się	w pewnym	sensie	podróżują-
cym	katechetą,	oraz	zachęcić	tych	wszystkich,	którzy	pełnią	służbę	Ewangelii	–	zarówno	
tych,	którzy	pełnią	ją	w swoim	ojczystym	kraju,	jak	i tych,	którzy	przybyli	z innych	kra-
jów	–	ażeby	oddali	się	na	służbę	Kościołowi	lokalnemu.	Pragnąłem	im	wszystkim	złożyć	
hołd	i wyrazić	moje	uczucia	wdzięczności	w imieniu	Kościoła	powszechnego.	Te	podróże	
pozwoliły	mi	podziwiać	wiarę,	bogactwa	duchowe	i żywotność	młodych	Kościołów,	dzie-
lić	z nimi	radości,	potrzeby	i cierpienia,	dodać	im	odwagi	w wysiłkach	zmierzających	do	
zakorzenienia	wiary	chrześcijańskiej	w ich	własnej	kulturze.	Zetknięcie	się	z tymi	masami	
ludzkimi,	które	nie	znają	Chrystusa,	przekonało	mnie	jeszcze	bardziej	o naglącej	potrze-
bie	głoszenia	Ewangelii.	Świat	tak	bardzo	potrzebuje	Chrystusa!	A ci,	którzy	znajdują	się	
w przedniej	straży	tego	ewangelicznego	zadania,	wiedzą	o tym	lepiej	niż	ktokolwiek	inny.	
Współpraca	wszystkich	Kościołów	w ewangelizacji	świata	nie	może	ulec	osłabieniu.
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3. Funkcja ewangelizacyjna rodziny

Zwracając	się	do	wszystkich	z apelem	o współpracę	w dziele	misyjnym,	pragnę	skie-
rować	go	przede	wszystkim	do	rodzin	chrześcijańskich.	Nasze	czasy	potrzebują	przywró-
cenia	doniosłej	wartości	rodziny,	 jej	żywotności	 i równowagi.	Jest	to	prawdą	na	płasz-
czyźnie	ludzkiej:	rodzina	stanowi	podstawową	komórkę	społeczeństwa,	fundament	jego	
najgłębszych	przymiotów.	I jest	to	również	prawdą	w odniesieniu	do	Mistycznego	Ciała	
Chrystusa,	którym	jest	Kościół;	dlatego	właśnie	Sobór	nadał	rodzinie	piękny	tytuł	„Ko-
ścioła	domowego”	 (por.	KK	11).	Ewangelizacja	 rodziny	 stanowi	przeto	 zasadniczy	 cel	
działalności	duszpasterskiej,	ta	zaś	z kolei	nie	osiągnie	w pełni	swego	celu,	jeśli	rodziny	
chrześcijańskie	same	nie	staną	się	ewangelizatorami	i misjonarzami.	Pogłębienie	ducho-
wej	 świadomości	osobowej	 sprawia,	 że	każdy,	 rodzice	 i dzieci,	posiada	własne	zadanie	
i znaczenie	w chrześcijańskim	życiu	wszystkich	pozostałych	członków	rodziny.

Nie	ulega	żadnej	wątpliwości,	że	–	zarówno	na	płaszczyźnie	religijnej,	jak	i ludzkiej	
–	działalność	rodziny	zależy	od	rodziców,	od	uświadomienia	sobie	ich	własnej	odpowie-
dzialności,	od	 ich	chrześcijańskich	wartości.	Dlatego	też	do	nich	w sposób	szczególny	
chciałbym	 się	 zwrócić.	Dzięki	 słowom	 i  świadectwu	własnego	 życia,	 rodzice	 są	 –	 jak	
poucza	 adhortacja	 apostolska	Catechesi tradendae (por.	 68)	 –	pierwszymi	 katechetami	
swoich	dzieci.

Pierwsze	miejsce	w tej	działalności	winna	zajmować	modlitwa.	Pozwólcie,	że	położę	
nacisk	na	 tę	właśnie	 sprawę.	Modlitwa	bowiem,	mimo	pięknej	odnowy,	którą	można	
stwierdzić	tu	i ówdzie,	wciąż	pozostaje	czymś	trudnym	dla	wielu	chrześcijan,	którzy	mało	
się	modlą.	Zadaję	sobie	pytanie:	do	czego	służy	modlitwa?	Czy	jest	ona	zgodna	z naszym	
nowoczesnym	pojęciem	 skuteczności?	Czy	może	nie	 jest	 czymś	miernym	odpowiadać	
modlitwą	na	materialne	i duchowe	potrzeby	świata?

Wobec	tych	trudności	umiejmy	ukazywać	nieustannie,	że	chrześcijańska	modlitwa	
jest	nieodłączna	od	naszej	wiary	w Boga	Ojca	i Syna,	i Ducha	Świętego,	od	naszej	wiary	
w Jego	miłość	i Jego	zbawczą	moc,	która	działa	w świecie.	Dlatego	modlitwa	ma	war-
tość	przede	wszystkim	dla	nas:	Panie, „przymnóż	nam	wiary!”	(Łk	17,5).	Celem	jej	jest	
nasze	nawrócenie,	to	znaczy	–	jak	już	tłumaczył	św.	Cyprian	–	wewnętrzna	i zewnętrzna	
dyspozycyjność,	wola	otwarcia	się	na	przemieniające	działanie	Łaski.	„Mówiąc:	«Święć	
się	imię	Twoje»	(...)	prosimy	uporczywie	o to,	abyśmy	wytrwali	w tym,	czym	zaczęliśmy	
być,	ponieważ	 zostaliśmy	uświęceni	przez	 chrzest	 (...).	 «Przyjdź	królestwo	Twoje»	 (...)	
prosimy,	aby	królestwo	Boże	spełniło	się	w nas	w tym	znaczeniu,	w jakim	błagamy,	aby	
Jego	imię	było	uświęcone	w nas	(...).	Dodajemy	potem:	«Bądź	wola	Twoja,	jako	w niebie,	
tak	i na	ziemi»,	abyśmy	mogli	czynić	to,	czego	Bóg	chce	(...).	Wola	Boża	jest	tym,	co	
Chrystus	czynił	i czego	nauczał”	(św.	Cyprian,	De oratione Dominica).	Prawda	modlitwy	
zawiera	w sobie	prawdę	życia.	Modlitwa	jest	zarazem	przyczyną	i skutkiem	sposobu	życia	
w  świetle	Ewangelii.	W  tym	znaczeniu	modlitwa	 rodziców,	 jako	modlitwa	wspólnoty	
chrześcijańskiej,	staje	się	dla	dzieci	wtajemniczeniem	w poszukiwanie	Boga	i słuchanie	
Jego	wezwań.	Świadectwo	życia	odnajduje	wówczas	całą	swą	wartość.	Zakłada	ono,	że	
dzieci	uczą	się	w rodzinie,	jako	prawidłowej	konsekwencji	modlitwy,	patrzenia	na	świat	
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w sposób	chrześcijański,	zgodnie	z Ewangelią!	Ono	zakłada	również,	że	dzieci	nauczą	się	
w rodzinie,	w sposób	konkretny,	iż	w życiu	istnieją	troski	bardziej	podstawowe	od	pie-
niędzy,	wakacji	i rozrywki!	Wtedy	wychowanie	dawane	dzieciom	będzie	mogło	otworzyć	
je	na	dynamizm	misyjny	jako	na	uzupełniający	wymiar	chrześcijańskiego	życia,	ponieważ	
rodzice	oraz	inni	wychowawcy	będą	sami	przeniknięci	duchem	misyjnym,	nieodłącznym	
od	sensu	Kościoła.	Własnym	przykładem,	bardziej	niż	słowami,	nauczą	oni	swoje	dzieci	
wspaniałomyślności	w stosunku	do	słabszych,	dzielenia	się	wiarą	i dobrami	materialnymi	
z dziećmi	i młodzieżą,	którzy	nie	znają	jeszcze	Chrystusa	bądź	są	pierwszymi	ofiarami	
biedy	i  ignorancji.	Wtedy	to	rodzice	chrześcijańscy	zdolni	będą	zaakceptować	rozwija-
jące	się	powołanie	kapłańskie	lub	misjonarskie	jako	jeden	z najpiękniejszych	dowodów	
autentyczności	wychowania	chrześcijańskiego,	które	dali	swoim	dzieciom	i będą	modlić	
się	o to,	aby	Bóg	powołał	jedno	spośród	ich	dzieci.	Gorliwość	misyjna	ujawni	się	w ten	
sposób	 jako	 zasadniczy	 składnik	 świętości	 chrześcijańskiej	 rodziny.	 Jak	 stwierdził	mój	
czcigodny	poprzednik	Jan	Paweł	I:	„Przez	modlitwę	rodzinną	Kościół	domowy	staje	się	
skuteczną	rzeczywistością	i prowadzi	do	przekształcenia	świata.	A wszystkie	wysiłki	rodzi-
ców,	aby	napełnić	dzieci	miłością	Boga	i wesprzeć	je	przykładem	własnej	wiary,	stanowią	
jedną	z najważniejszych	form	apostolatu	XX	wieku”	(Przemówienie	do	biskupów	amery-
kańskich	podczas	wizyty	Ad limina,	21	września	1978 r.,	AAS	70(1978)767).

Przy	 tej	 okazji	 chciałbym	 polecić	 rodzicom	 i  wszystkim	wychowawcom	 katolic-
kim	ważne	dzieło,	założone	ponad	wiek	temu	(1843 r.)	dla	wspierania	ich	w misyjnym	
wychowaniu	 własnych	 dzieci	 i  dysponujące	 odpowiednimi	 środkami.	Mam	 na	myśli	
Papieskie	Dzieło	Misyjne	Dzieci,	którego	celem	jest	 szerzenie	ducha	misyjnego	wśród	
najmłodszych.

4. Papieskie Dzieła Misyjne w służbie misji powszechnej

Organizowanie	akcji	misyjnej	w październiku,	miesiącu	poświęconym	misjom,	któ-
rego	punktem	kulminacyjnym	jest	Światowy	Dzień	Misji,	zostało	powierzone	Papieskim	
Dziełom	Misyjnym,	ponieważ	Dzień	ten	ustanowiono	z ich	inicjatywy.	W ostatnich	la-
tach	Papieskie	Dzieła	Misyjne	powstały	we	wszystkich	młodych	Kościołach.	Ich	celem	
jest	wszędzie	„napełniać	katolików,	poczynając	od	dzieciństwa,	duchem	prawdziwie	po-
wszechnym	i katolickim”	(DM	38).	Zgodnie	ze	swymi	statutami,	które	zatwierdziłem	
ubiegłego	roku	(26	czerwca	1980 r.),	to	właśnie	stanowi	ich	pierwszy	i zasadniczy	cel.	
Są	one	instytucją	przeznaczoną	również	do	popierania	współpracy	misyjnej	wszystkich	
poszczególnych	Kościołów,	biskupów,	parafii,	wspólnot,	rodzin	i osób.	Ponieważ	jest	to	
obowiązkiem	wszystkich,	dlatego	można	prosić	każdego	o popieranie	i dawanie	pierw-
szeństwa	działalności	Papieskich	Dzieł	Misyjnych.

Gorliwość	misyjna	wyraża	się	w różny	sposób.	„Ponieważ	ewangelizacja	jest	przede	
wszystkim	działaniem	Ducha	Świętego,	trzeba	przeto	zarezerwować	pierwsze	miejsce	dla	
modlitwy	i ofiary”,	jak	już	podkreśliłem	i co	statuty	tych	Dzieł	słusznie	przypominają.	
Więcej	jeszcze,	potrzebny	jest	wspólny	i wzmożony	wysiłek,	służący	rozbudzaniu	i doj-
rzewaniu	powołań	misyjnych.	Skoro	świat	potrzebuje	bardziej	niż	kiedykolwiek	Chry-
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stusa	i Jego	Ewangelii,	dlatego	liczba	głosicieli	Dobrej	Nowiny	winna	proporcjonalnie	
wzrastać.

Współpraca	misyjna	ma	również	na	celu	materialne	wspieranie	ewangelizacji.	Za-
niedbywanie	 lub	krytykowanie	 tego	aspektu	mogłoby	stać	 się	wyrafinowanym	pretek-
stem	do	uwolnienia	się	od	wspaniałomyślności.	Potrzeby	finansowe	młodych	Kościołów,	
które	niemal	wszystkie	należą	do	krajów	Trzeciego	Świata,	wciąż	są	ogromne,	pomimo	
ich	wysiłków,	by	osiągnąć	finansową	 samodzielność.	Potrzebują	one	pomocy	zarówno	
dla	seminariów,	które	zapewniają	formację	i utrzymanie	przyszłych	kapłanów,	jak	i dla	
zapewnienia	 środków	do	 życia	 obecnym	współpracownikom	misji,	 a  także	dla	umoż-
liwienia	budowy	kościołów,	 szkół,	 ambulatoriów	oraz	niezbędnych	w akcji	 społecznej	
ośrodków.	Aby	sprostać	tym	codziennym	i istotnym	potrzebom,	młode	Kościoły	winny	
liczyć	na	regularną	i pewną	pomoc.	Z tego	to	właśnie	powodu	zwracam	się	do	wszystkich	
z  apelem,	 aby	wspierali	 fundusz	 centralny	Papieskich	Dzieł	Misyjnych,	 których	 ściśle	
określonym	 celem	 jest	 zapewnienie	młodym	Kościołom	 regularnej	 pomocy.	 Przykład	
chrześcijan	 w  krajach	 mniej	 uprzywilejowanych,	 którzy,	 mimo	 ubóstwa,	 dają	 własny	
obol,	 winien	 skłonić	 do	 refleksji	 chrześcijan	 z  krajów	 bogatych,	 którzy	 często	 oddają	
zaledwie	drobną	część	tego,	co	posiadają	w nadmiarze.

Radością	napełnia	stwierdzenie,	że	u wielu	chrześcijan	zwiększa	się	nieustannie	tro-
ska	o potrzeby	krajów	i Kościołów	Trzeciego	Świata,	że	również	mnożą	się	w sposób	coraz	
bardziej	widoczny	inicjatywy	szczegółowe,	służące	pomocą	osobom	i przedsięwzięciom	
w  tamtych	 regionach.	 Jest	 w  tym	 znak	 zmysłu	misyjnego	 oraz	 zmysłu	 sprawiedliwo-
ści,	które	się	rozwinęły.	Mimo	to,	uprzywilejowane	miejsce	należy	przyznać	Papieskim	
Dziełom	Misyjnym,	ponieważ	one	wspierają	bezpośrednie	głoszenie	Ewangelii,	które	jest	
podstawowym	i właściwym	obowiązkiem	Kościoła.	Właśnie	w tym	głoszeniu	mieści	się	
fundament	prawdziwego	rozwoju	i prawdziwego	wyzwolenia	człowieka.	Dlatego	Papie-
skie	Dzieła	Misyjne,	poprzez	programy	powszechnej	pomocy,	biorą	na	 siebie	brzemię	
potrzeb	wszystkich	młodych	Kościołów,	 żadnego	 z nich	nie	wyłączając.	Ta	powszech-
ność	stanowi	właściwy	ich	charakter.	Z tego	powodu	troska	pracowników	apostolskich	
o własny	kraj	lub	o projekty,	o których	zostali	osobiście	poinformowani,	nie	może	stać	
się	czymś	wyłącznym,	lecz	winna	być	zespolona	z całością	ewangelizacyjnych	wysiłków	
w służbie	wszystkich	młodych	Kościołów.	W obecnej	chwili	właśnie	pasterze	tych	Ko-
ściołów	dźwigają	materialny	ciężar	przedsięwzięć	misyjnych.	Dlatego	we	współpracy	mi-
syjnej	trzeba	pamiętać	przede	wszystkim	o młodych	Kościołach	i to	o wszystkich.	Ten	
sposób	współdziałania	wywoła	w konsekwencji,	być	może,	poczucie	mniejszego	zaanga-
żowania	osobistego	oraz	potrzebę	poświęcenia	się	w sposób	bardziej	bezinteresowny.	Jed-
nak	ten	sposób	poświęcenia	może	okazać	się	bardziej	ewangeliczny	i bardziej	skuteczny.

Tylko	centralny	 fundusz	 solidarności	pozwoli	na	uniknięcie	groźby	 zapomnienia	
o niektórych	Kościołach,	zwłaszcza	najbiedniejszych,	albo	o ich	zasadniczych	potrzebach.	
Jedynie	poprzez	program	pomocy	dostosowany	do	różnorakich	potrzeb	można	ominąć	
rafy	partykularyzmów	i wynikającej	stąd	dyskryminacji	przy	rozdzielaniu	pomocy.	O to	
właśnie	 zabiega	 Rada	 Główna	 Papieskich	 Dzieł	 Misyjnych,	 złożona	 z  przedstawicieli	
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wszystkich	Kościołów	i korzystająca	z sugestii	oraz	informacji	udzielanych	przez	Kongre-
gację	Ewangelizacji	Narodów.

Dlatego	 to	 październik	winien	 być	wszędzie	miesiącem	 powszechnej	misji,	mie-
siącem	wzajemnej	pomocy	misyjnej	pod	przewodnictwem	Papieskich	Dzieł	Misyjnych.	
Stosownie	 do	 nowych	 statutów	 tychże	 Dzieł,	 wzywa	 się	 biskupów,	 „aby	 zwrócili	 się	
z prośbą	do	osób	odpowiedzialnych	za	dzieła	katolickie	oraz	do	wiernych	o zaniechanie	
w tym	okresie	zbiórek,	mających	charakter	partykularny”.	Już	w przeszłości	wielu	bisku-
pów,	idąc	za	przykładem	Stolicy	Apostolskiej,	wydało	dyspozycje	w tej	sprawie.

Wreszcie	–	z pewnością	będziecie	o tym	pamiętać	–	współpraca	misyjna	nie	może	
być	narażona	na	niepowodzenie	z powodu	obecnego	kryzysu	ekonomicznego,	który	prze-
żywają	wszystkie	kraje	świata.	Kryzys	ten	nie	może	być	dla	chrześcijan	z krajów	bogatych	
pretekstem	do	zmniejszenia	własnej	wspaniałomyślności!	Niech	nie	zapominają	o tym,	
że	kraje	i Kościoły	Trzeciego	Świata	dotknięte	są	tym	kryzysem	znacznie	bardziej	niż	oni!

Na	 zakończenie	 chciałbym	 przypomnieć	 wam,	 że	 obchody	 Międzynarodowego	
Kongresu	Eucharystycznego	w Lourdes,	w lipcu,	winny	pobudzić	zapał	misyjny	Kościo-
ła.	Eucharystia,	która	tworzy	Kościół	oraz	jest	„źródłem	i szczytem	całego	życia	chrześci-
jańskiego”	(KK	11),	jest	sakramentem,	który	oznacza	i urzeczywistnia	jedność	pomiędzy	
wszystkimi	 członkami	 Kościoła.	 Eucharystia	 rozbudza	 w  nich	 wzajemną	 solidarność,	
skłania	do	dzielenia	się	swoją	wiarą,	duchowymi	bogactwami,	cierpieniami	i chlebem.	
Dlatego	też	ci,	którzy	uczestniczą	w Eucharystii,	zaproszeni	są	również	do	uczestnictwa	
w misji	Chrystusa,	do	przekazywania	Jego	orędzia	wszystkim	ludziom:	liturgia	euchary-
styczna	musi	zatem	znaleźć	się	w centrum	obchodów	Światowego	Dnia	Misyjnego.

Niech	Bóg,	który	zlecił	swojemu	Kościołowi	ustanawianie	uczniów	wśród	wszyst-
kich	narodów,	objawi	również	poprzez	nasze	wysiłki	tę	władzę,	która	została	Mu	dana	na	
niebie	i na	ziemi	(por.	Mt	28,18-19)!	Niech	Błogosławiona	Dziewica	Maryja,	Patronka	
misji,	wspiera	nas,	 abyśmy	odpowiedzieli	na	wezwanie	Chrystusa	zmartwychwstałego!	
Wam,	drodzy	Bracia	w Biskupstwie,	wszystkim	misjonarzom,	którzy	bez	reszty	poświę-
cają	się	żniwu,	wam,	wspólnoty	diecezjalne	oraz	tym	wszystkim	zwłaszcza,	którzy	będą	
zdolni	zrozumieć	ten	apel	 i odpowiedzieć	nań	wspaniałomyślnie,	czerpiąc	natchnienie	
z wewnętrznej	odnowy,	udzielam	z całego	serca	apostolskiego	błogosławieństwa.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 7 czerwca 1981 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego,  
w trzecim roku mojego Pontyfikatu



1982

Kościół służy człowiekowi 

Czcigodni	Bracia,	drodzy	Synowie	i Córki	Kościoła!

W	związku	ze	zbliżającym	się	kolejnym	Światowym	Dniem	Misyjnym	pragnę,	po-
dobnie	jak	każdego	roku,	skierować	do	was	wszystkich	moje	osobiste	orędzie,	które	ma	
posłużyć	wspólnej	refleksji	nad	wymiarem	misyjnym,	należącym	do	samej	istoty	Kościo-
ła,	Mistycznego	Ciała	Chrystusa	i Ludu	Bożego,	a także	nad	wynikającym	stąd	obowiąz-
kiem,	który	dotyczy	nas	wszystkich:	przyczyniania	się	do	tego,	aby	Ewangelia	Jezusa	była	
głoszona	i przyjmowana	w całym	świecie.

W	tym	roku	orędzie	to	przyjmuje	za	punkt	wyjścia	wydarzenie	o szczególnej	donio-
słości:	25.	rocznicę	wydania	przez	mojego	czcigodnego	poprzednika	Piusa	XII	encykliki	
Fidei donum	(por.	AAS	49(1957)225-248).	Encyklika	ta	zapoczątkowała	w duszpaster-
stwie	misyjnym	ów	ważny	zwrot,	któremu	potem	wskazania	Soboru	Watykańskiego	II	
nadały	kierunek,	zgodnie	z którym	Kościół,	świadomy	swojej	własnej	wewnętrznej	na-
tury	i misji	oraz	zawsze	gotów	odczytywać	znaki	czasu,	dalej	kroczy	swoją	drogą	z wolą	
służenia	 człowiekowi	 i  doprowadzenia	 go	 do	 zbawienia,	 otwierając	mu	 „niezgłębione	
bogactwo	Chrystusa”	(Ef	3,8).

Ten	ważny	dokument,	aczkolwiek	koncentruje	swoją	szczególną	uwagę	na	Afryce,	
zawiera	wyraźne	wskazówki	ważne	również	dla	działalności	misyjnej	Kościoła	na	wszyst-
kich	kontynentach.	Wniósł	on,	jak	wiadomo,	oryginalny	wkład	i wpłynął	w szczególny	
sposób na soborowy dekret Ad gentes,	a w czasach	nam	bliższych	na	Notae directivae do 
Postquam Apostoli	Kongregacji	Duchowieństwa	(por.	AAS	72(1980)343-364).

1. Biskupi odpowiedzialni za ewangelizację świata

Encyklika	Fidei donum uroczyście	odwoływała	się	przede	wszystkim	do	wynikającej	
z przynależności	do	Kolegium	Biskupiego	zasady	współodpowiedzialności	biskupów	za	
ewangelizację	świata.

Bowiem	właśnie	im,	następcom	Apostołów,	Chrystus	powierzył	i powierza	bardziej	
niż	komukolwiek	innemu,	wspólny	mandat	głoszenia	i szerzenia	Dobrej	Nowiny	aż	po	
krańce	ziemi.	Oni	więc,	będąc	wprawdzie	pasterzami	poszczególnych	części	owczarni,	są	
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i winni	czuć	się	solidarni,	w jedności	z namiestnikiem	Chrystusa	odpowiedzialni	za	drogę	
i misyjny	obowiązek	całego	Kościoła.	Z tego	powodu	otoczą	żywą	troską	„te	tereny	świa-
ta,	na	których	nie	głoszono	jeszcze	Słowa	Bożego	lub	na	których,	szczególnie	z powodu	
szczupłej	liczby	kapłanów,	zagraża	wiernym	niebezpieczeństwo	odstępstwa	od	nakazów	
wiary	albo	nawet	utrata	samej	wiary”	(DB	6).

Pragnę	dzisiaj	 raz	 jeszcze	podkreślić	 tę	 fundamentalną	zasadę,	bardzo	pogłębioną	
i  rozwiniętą	przez	 Sobór	 (por.	KK,	23-24;	DM,	38),	 ażeby	uświadomić	 jej	 oczywistą	
aktualność,	oraz	by	zachęcić	wszystkich	moich	czcigodnych	braci	w biskupstwie	do	coraz	
pełniejszego	uświadamiania	sobie	ciążącej	na	nich,	najwyższej	odpowiedzialności,	z pa-
mięcią	o tym,	że	„zostali	konsekrowani	nie	tylko	dla	jakiejś	diecezji,	ale	i dla	zbawienia	
całego	świata”	(DM	38).

Ta	zasada	staje	się	jeszcze	bardziej	zrozumiała,	kiedy	weźmie	się	pod	uwagę	wzajemne	
i  ścisłe	 związki	pomiędzy	Kościołami	partykularnymi	 i Kościołem	powszechnym.	Skoro	
w istocie	rzeczy,	w każdym	Kościele	partykularnym,	który	ma	w swoim	biskupie	podporę	
i fundament,	„obecny	jest	i działa	jeden,	święty,	katolicki	i apostolski	Kościół	Chrystusowy”	
(DB	11),	to	wynika	z tego,	iż	każdy	Kościół	lokalny	powinien	podejmować	w swoim	kon-
kretnym	środowisku	całą	działalność,	która	jest	wspólna	dla	Kościoła	powszechnego	(por.	
Kongregacja	ds.	Duchowieństwa,	Posquam apostoli,	13-14;	tamże,	352-354).

Dlatego	właśnie	każda	diecezja	jest	powołana	do	coraz	głębszego	uświadamiania	so-
bie	tego	uniwersalnego	wymiaru,	czyli	do	tego,	by	odkryła	lub	odnalazła	na	nowo	własny	
charakter	misyjny,	rozszerzając	„granice	miłości	aż	po	krańce	ziemi	i troszcząc	się	o tych,	
którzy	są	z dala,	w podobny	sposób	jak	o własnych	członków”	(DM	37).

Dlatego	każdy	biskup,	jako	głowa	i przewodnik	Kościoła	lokalnego,	będzie	musiał	
swoje	wysiłki	 skierować	w tym	właśnie	kierunku,	 to	znaczy	będzie	musiał	 zabiegać	ze	
wszystkich	 sił	o  to,	by	wzbudzić	w swojej	diecezji	 zdecydowaną	postawę	misyjną.	Do	
niego	w pierwszym	rzędzie	należy	kształtowanie	w wiernych	mentalności	w pełnym	tego	
słowa	znaczeniu	katolickiej,	otwartej	na	potrzeby	Kościoła	powszechnego,	poprzez	uzmy-
słowienie	Ludowi	Bożemu	niezbędności	obowiązku	uczestniczenia	w różnych	formach	
współpracy.	Do	niego	należy	podejmowanie	odpowiednich	inicjatyw,	zmierzających	do	
duchowego	i materialnego	wspierania	misji	oraz	poprzez	wzmacnianie	już	istniejących	
struktur	bądź	tworzenie	nowych;	sprzyjanie	w zupełnie	szczególny	sposób	powołaniom	
kapłańskim	i zakonnym,	przy	jednoczesnym	pomaganiu	prezbiterom	w uświadomieniu	
sobie	typowego	apostolskiego	charakteru	posługiwania	kapłańskiego	(por.	DM	38).

2. Niedostateczna ilość apostołów główną bolączką misji

Konkretną	formą	współdziałania,	do	której	biskupi	będą	mogli	się	odwołać	podej-
mując	współodpowiedzialność	 za	 dzieło	 ewangelizacji,	 jest	wysyłanie	 kapłanów	diece-
zjalnych	na	misje,	bowiem	jedną	z najbardziej	dotkliwych	bolączek	wielu	Kościołów	jest	
właśnie	niepokojący	brak	apostołów	i sług	Ewangelii.

To	 jest	właśnie	 owa	wielka	nowość,	 z  którą	 encyklika	Fidei donum związała	 swe	
imię.	Nowość,	która	pozwoliła	wyjść	poza	terytorialne	wymiary	służby	kapłańskiej,	by	
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oddać	ją	całemu	Kościołowi.	Jak	podkreśla	Sobór:	„Dar	duchowy,	otrzymany	przez	pre-
zbiterów	w święceniach,	przygotowuje	ich	nie	do	jakiejś	ograniczonej	i zacieśnionej	misji,	
lecz	do	najszerszej	i powszechnej	misji	zbawienia	«aż	po	krańce	ziemii»	(Dz	1,8);	każda	
bowiem	posługa	kapłańska,	uczestniczy	w owym	uniwersalnym	zasięgu	misji	powierzo-
nej	przez	Chrystusa	Apostołom”	(DP	10).

Ponieważ	jedną	z najpoważniejszych	przeszkód	w szerzeniu	orędzia	Chrystusa	jest	wła-
śnie	niedostateczna	ilość	„robotników	winnicy	Pańskiej”,	chciałbym	wykorzystać	tę	okazję	
i wezwać	wszystkich	biskupów,	by	w swym	dziele	pomocy	i poparcia	dla	działań	ewange-
lizacyjnych	wspaniałomyślnie	kierowali	własnych	kapłanów	do	tych	rejonów,	w których	
istnieje	pilna	potrzeba,	nawet	jeśli	ich	własne	diecezje	nie	obfitują	w nadmiar	duchowień-
stwa.	„Nie	o to	bowiem	idzie	–	przypominał	Pius	XII,	cytując	świętego	Pawła	–	żeby	innym	
sprawiać	ulgę,	a sobie	utrapienie,	lecz,	żeby	była	równość	(por.	2	Kor	8,13).	Niech	więc	die-
cezje,	które	cierpią	na	brak	duchowieństwa	nie	odmawiają	przychylenia	się	do	błagalnych	
próśb	płynących	z misji,	które	proszą	o pomoc.	Wdowi	grosz,	o którym	mówił	Pan	Jezus,	
niech	będzie	tu	przykładem:	jeżeli	jakaś	uboga	diecezja	pospieszy	z pomocą	innej,	równie	
ubogiej	diecezji,	nie	będzie	mogła	z tego	powodu	bardziej	jeszcze	zubożeć,	bowiem	nigdy	
nie	można	prześcignąć	Pana	w hojności”	(FD	13,	por.	Postquam apostoli,	10).

Zwracając	 się	 do	 duchowieństwa,	 encyklika	 Fidei donum wzywała	 wprost	 także	
świeckich,	którzy	u boku	kapłanów	i osób	zakonnych	wnoszą	wkład,	będący	dzisiaj	cen-
ny	i niezbędny	bardziej	niż	kiedykolwiek	(por.	DM	41).	To	właśnie	stworzyło	przesłanki	
dla	doświadczeń	tego	typowego	dla	naszych	czasów	zjawiska,	które	gorąco	pragnę	zale-
cić:	jest	nim	chrześcijańska,	ochotnicza	służba	międzynarodowa	(por.	Przemówienie	do	
Federacji	Chrześcijańskich	Związków	Ochotniczej	Służby	Międzynarodowej,	23	stycznia	
1981 r.:	Insegnamenti di Giovanni Paolo II,	IV/1(1981)196-199).

3. Wzrost misyjnej świadomości Kościołów lokalnych

Wprowadzenie	 tych	 form	 współdziałania,	 jak	 też	 silne	 odwołanie	 się	 do	 zasady	
współodpowiedzialności	 Kolegium	 Biskupów	 za	 dzieło	 ewangelizacji	 świata,	 odegrały	
bezsporną	 rolę	w  zapoczątkowaniu	misyjnej	odnowy	Kościoła.	 Jej	przesłanki	pojawiły	
się	już	w dalekowzrocznym	stwierdzeniu	Piusa	XII,	że	„życie	Kościoła	w swoim	aspekcie	
widzialnym”,	bardziej	niż	w rozszerzaniu	swojej	potęgi	–	tak	jak	to	było	w przeszłości	–	
„na	kraje	starej	Europy,	skąd	rozprzestrzeniała	się”	(…)	„ku	temu,	co	można	by	nazwać	
peryferiami	świata”	wyraża	się	obecnie	w „wymianie	życia	i energii	pomiędzy	wszystkimi	
członkami	Mistycznego	Ciała”	(FD	7).

Przyjęła	się	przede	wszystkim	i przyjmuje	coraz	dogłębniej	podstawowa	zasada,	któ-
rą	następnie	szeroko	rozwinął	i potwierdził	Sobór,	o bezwzględnej	powinności	każdego	
Kościoła	lokalnego,	bezpośredniego	–	w miarę	możliwości	–	zaangażowania	się	w dzieło	
ewangelizacji.	Spowodowało	to	niewątpliwie	pogłębienie	świadomości	misyjnej	Kościo-
łów	partykularnych,	które	zostały	pobudzone	do	przezwyciężania	mentalności	i praktyki	
„oddelegowania”,	charakteryzującej	w dużej	mierze	ich	postawę	wobec	misjonarskiej	po-
winności.
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W	ten	sposób	Kościoły	te	otrzymały	zdecydowany	impuls	do	tego,	by	w coraz	więk-
szym	stopniu	 stawać	 się	pierwszymi	podmiotami	działalności	misyjnej	 (por.	DM	20),	
osobiście	odpowiedzialnymi	za	misje	(por.	DM	36-37),	co	mogłem	stwierdzić	podczas	
moich	podróży	do	Afryki,	Ameryki	Łacińskiej	i Azji.

Położenie	nacisku	na	ową	funkcję	„podmiotu	działalności	misyjnej”	obudziło	Ko-
ścioły	partykularne	do	nawiązywania	kontaktów	z siostrzanymi	Kościołami	rozrzucony-
mi	po	świecie,	kontaktów	„komunii”	–	„współdziałania”,	które	jest	„konieczne	do	pro-
wadzenia	dzieła	ewangelizacji”	(DM	38),	stanowi	jedną	spośród	najbardziej	aktualnych	
rzeczywistości	misji,	wyrażającą	się	we	wzajemnej	wymianie	wartości	i doświadczeń,	po-
zwalającej	poszczególnym	Kościołom	na	korzystanie	z darów,	które	Duch	Pański	wszę-
dzie	rozsiewa	(por.	DM	20).

Żadnego	 zatem	 zamknięcia	 ze	 strony	 Kościołów	 partykularnych,	 żadnego	 izola-
cjonizmu	czy	egoistycznego	cofania	się	w ograniczony	światek	wyłącznie	własnych	pro-
blemów!	W przeciwnym	bowiem	razie	żywotny	poryw	straciłby	swoją	moc,	prowadząc	
w sposób	nieunikniony	do	szkodliwego	zubożenia	całego	życia	duchowego	(por.	EN	64;	
Postquam apostoli,	14).

4. Współdziałanie misyjne – wzajemna wymiana sił i doświadczeń

Tak	 oto	 zarysowuje	 się	 nowa	 koncepcja	 współdziałania	 –	 pojmowanego	 już	 nie	
„jednokierunkowo”,	jako	pomoc	świadczona	młodszym	Kościołom	przez	Kościoły	o sta-
rej	tradycji,	lecz	jako	wzajemna	i płodna	wymiana	energii	i dóbr	w ramach	braterskiej	
wspólnoty	 siostrzanych	 Kościołów.	 Przezwycięża	 się	 tu	 podział	 na	 „Kościoły	 bogate”	
i „Kościoły	ubogie”,	tak	jakby	w rzeczywistości	mogły	istnieć	dwa	różne	rodzaje	Kościo-
łów:	te,	które	„dają”	i te,	które	wyłącznie	„otrzymują”.	W rzeczywistości	istnieje	prawdzi-
wa	wzajemność,	jeśli	się	zważy,	że	ubóstwo	Kościoła,	który	pomoc	otrzymuje,	ubogaca	
Kościół,	który	ujmuje	sobie	ofiarowując	dary.

Misja	staje	się	w ten	sposób	nie	tylko	szlachetną	pomocą	Kościołów	„bogatych”	dla	
Kościołów	„ubogich”,	lecz	łaską	dla	każdego	Kościoła,	warunkiem	odnowy,	podstawo-
wym	prawem	życia	(por.	DM	37;	Postquam apostoli,	14-15).

Należy	wszakże	zaznaczyć,	że	 skierowany	do	Kościołów	partykularnych	apel	o wy-
syłanie	kapłanów	i świeckich	nie	miał	oznaczać	odejścia	od	tradycyjnych	form	i działań	
współpracy	misyjnej,	na	których	w dalszym	ciągu	spoczywa	główny	ciężar	ewangelizacji.	
Ta	innowacja	nie	ma	też	na	celu	niczego	zastępować	ani	być	alternatywą;	ma	być	dopełnie-
niem,	jako	nowe	bogactwo	wzbudzone	przez	Ducha,	które	dołącza	się	do	sił	tradycyjnych.

Po	 dwudziestu	 pięciu	 latach	 tych	 doświadczeń,	 które	 osiągnęły	 znaczny	 stopień	
okrzepnięcia	i trwałość,	zaczynają	pojawiać	się	pewne	oznaki	zmęczenia,	spowodowane,	
z jednej	strony,	zmniejszeniem	się	liczby	powołań,	z drugiej	zaś	–	naglącą	potrzebą	sta-
wienia	czoła	kryzysowi,	w który	uwikłane	są	liczne	wspólnoty	chrześcijańskie	o starych	
tradycjach.	Wobec	zjawiska	dechrystianizacji	 rodzić	 się	może	pokusa	zwrócenia	 się	ku	
sobie,	zamknięcia	się	w obrębie	własnych	spraw,	spożytkowania	impulsu	misyjnego	we	
własnych	granicach.
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Dlatego	właśnie	jest	pełne	rozmachu	odnowienie	zapału	misyjnego,	wyrastającego	
z głębszej	inspiracji,	która	w Kościele	pochodzi	bezpośrednio	od	Boskiego	Nauczyciela	
(por.	EN	50),	zapału	podyktowanego	przez	ufną	nadzieję	i wspartego	powszechnym	wy-
siłkiem	Kościołów	partykularnych	oraz	wszystkich	chrześcijan.

5. Pierwszoplanowa rola Papieskich Dzieł Misyjnych

Pragnę	na	koniec	polecić,	by	w planowaniu	tej	odnowy	zapału	misyjnego,	który	sta-
nowi	niezbędny	element	samego	życia	i rozwoju	Kościołów	lokalnych	oraz	całego	Kościoła,	
sięgano	po	 to	niezastąpione	narzędzie	współpracy	misyjnej,	 którym	 są	Papieskie	Dzieła	
Misyjne,	tak	bardzo	zalecane	przez	moich	Poprzedników,	którym	„zawsze	i wszędzie	–	jak	
stwierdza Ad gentes	(n.	38)	–	słusznie	należy	się	pierwszeństwo	i których	wzmacnianie	i roz-
wój	we	wszystkich	diecezjach	jest	dziś	wskazany	bardziej,	aniżeli	kiedykolwiek”.

Światowy	Dzień	Misyjny	stwarza	okazję	do	szczególnego	przypomnienia	Papieskie-
go	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary,	którego	zasługą	 jest	przedłożenie	Jego	Świątobliwości	
Piusowi	XI	w 1926	roku	szczęśliwego	projektu	ogłoszenia	dorocznego	dnia	poświęco-
nego	działalności	misyjnej	Kościoła.	Na	Dziele	spoczywa	obowiązek	propagowania	i or-
ganizowania	wespół	z  innymi	Dziełami	Papieskimi	i pod	kierunkiem	zaangażowanych	
w nie	biskupów,	tego	Dnia	Misyjnego.

Trzeba	też	skierować	słowo	należnej	zachęty	do	Papieskiej	Unii	Misyjnej,	której	na-
czelnym	zadaniem	jest	rozbudowanie	i kształtowanie	zrozumienia	dla	pilności	sprawy	misji,	
za	pośrednictwem	kapłanów,	zakonników	i zakonnic,	we	wszystkich	kręgach	Ludu	Bożego.

Od	prawidłowego	rozwoju	tego	stowarzyszenia	będzie	w dużej	mierze	zależał	sto-
pień	„umisyjnienia”	całego	Kościoła	 lokalnego	 i w  sposób	 szczególny	–	wrażliwość	na	
sprawy	misyjne	 kapłanów,	 do	 których	Unia	 zwraca	 się	w  pierwszym	 rzędzie.	Chodzi	
o to,	ażeby	w sposób	naturalny,	coraz	żywsza	i głębsza	świadomość	apostolskości	wpisanej	
w samą	naturę	kapłaństwa	pobudziła	ich	do	wychodzenia	poza	granice	własnej	diecezji,	
nie	tylko	w sensie	duchowym,	ale	także	i fizycznie,	po	to,	aby	ofiarować	swą	służbę	nawet	
najodleglejszym	Kościołom	na	ziemi,	z których	najgłośniej	rozlega	się	wołanie	o pomoc.

Kończąc	to	orędzie	pragnę	wyrazić	całą	moją	wdzięczność	wszystkim:	biskupom,	
kapłanom,	zakonnikom,	zakonnicom	i osobom	świeckim,	którzy	często	za	cenę	niewy-
obrażalnych	trudności	i poświęceń	oddają	swoje	najlepsze	siły,	swoje	życie	–	„na	pierwszej	
linii”,	także	i „na	zapleczu”	–	dla	głoszenia	aż	po	krańce	świata	wieści	o zbawieniu	i po	to,	
by	imię	Chrystusa	Zbawiciela	było	przez	wszystkich	poznane	i sławione.

Wam	wszystkim,	 czcigodni	 Bracia,	 drodzy	 Synowie,	 i Córki	Kościoła,	 udzielam	
z ojcowskiego	serca,	mego	apostolskiego	błogosławieństwa,	 jako	zadatku	obfitych	 łask	
niebieskich	i znaku	mojej	nieustającej	życzliwości.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 30 maja 1982 r., w dzień Zesłania Ducha Świętego,  
w czwartym roku mojego Pontyfikatu
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Misyjne wezwanie Roku Jubileuszowego 

Umiłowani	Bracia,	najmilsi	Synowie	i Córki	Kościoła!

1.	Tegoroczny	Światowy	Dzień	Misyjny	ma	szczególne	znaczenie	dzięki	obchodom	
nadzwyczajnego	Jubileuszu	Odkupienia.	Ogłaszając	go,	przypomniałem	apel,	z którym	
zwracam	się	do	świata	od	początku	mojego	pontyfikatu:	„Otwórzcie	drzwi	Chrystusowi”.	
I rzeczywiście,	Jubileusz	jest	wielkim	zaproszeniem	do	nawrócenia	i pojednania,	apelem	
o to,	aby	łaska	chrztu	przenikała	coraz	bardziej	do	naszej	świadomości	i aby	przylgnąć	do	
Ewangelii,	która	zwiastuje	Odkupienie	i zbawienie	wszystkich	ludzi.

Przypominając	wszystkim	chrześcijanom	bogactwo,	jakie	Odkupienie	dało	światu,	
Jubileusz	nabiera	tym	samym	wyraźnego	znaczenia	misyjnego.	Jest	on	nieustającym	ape-
lem	o ewangelizację	tych	milionów	osób,	które	1950	lat	po	złożeniu	zbawczej	ofiary	na	
Górze	Kalwarii	nie	są	jeszcze	chrześcijanami	i nie	mogą,	w cierpieniu	czy	radości,	wzywać	
imienia	Zbawiciela,	gdyż	jeszcze	Go	nie	znają.

Nikt,	kto	chce	być	prawdziwym	chrześcijaninem,	nie	może	nie	pragnąć	pełnego	współ-
udziału	również	tych	braci	w cudownym	darze	Odkupienia.	Innymi	słowy,	związek	z Bo-
giem	Ojcem	i Jezusem	Chrystusem	nie	może	być	tylko	związkiem	indywidualnym.	Jest	to	
związek,	który	ogarnia	całą	ludzkość,	a tym	samym	jednoznacznie	wkracza	w sferę	misyjną.

Chrystus	 jest	Odkupicielem	wszystkich	 ludzi,	 umarł	 za	wszystkich,	wydał	 siebie	
samego	na	okup	za	wszystkich	(por.	2	Kor	5,15;	1	Tm	2,6;	1	J	2,2)	 i wzywa	każdego	
z nas	nie	tylko	do	własnego	z Nim	pojednania,	ale	także	do	pośrednictwa	w odkupieniu	
tych,	którzy	nie	 są	 jeszcze	odkupieni:	 „Idźcie	 (…)	 i nauczajcie	wszystkie	narody”	 (Mt	
28,19-20).

Wzniosły	to	zaszczyt,	lecz	także	uroczysty	nakaz,	odwołujący	się	do	naszego	sumie-
nia	w najwyższym	przykazaniu	orędzia	Chrystusowego:	„miłujcie	się	wzajemnie,	tak	jak	
Ja	was	umiłowałem”	(por.	J	15,12.17).

Czyż	Odkupienie	nie	 jest	 praktycznym	urzeczywistnieniem	planu	miłości,	 który	
mamy	kontynuować	 z woli	Chrystusa?	Dlatego	 też	 tym	bardziej	będziemy	mogli	po-
wiedzieć,	że	kochamy	naszych	braci,	im	więcej	pracy	i wysiłku	włożymy	w przekazanie	
im	zbawiennego	Słowa	samego	Chrystusa	i owocu	Odkupienia.	Niech	słowa	Apostoła:	
„miłość	Chrystusa	przynagla	nas”	(2	Kor	5,14)	staną	się	słowami	każdego	z nas.
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Jak	już	pisałem	w bulli	otwierającej	Rok	Jubileuszowy:	„W	odkrywaniu	na	nowo	
i w przeżywaniu	sakramentalnej	ekonomii	Kościoła,	przez	którą	dociera	do	poszczegól-
nych	ludzi	i do	wspólnoty	łaska	Boża	w Chrystusie,	należy	widzieć	głębokie	znaczenie	
i tajemnicze	piękno	tego	Roku,	który	Chrystus	pozwala	nam	uroczyście	obchodzić.

Z	drugiej	strony,	powinno	być	rzeczą	jasną,	że	ten	szczególny	czas,	w którym	każdy	
chrześcijanin	wezwany	jest	do	głębokiego	urzeczywistnienia	swego	wezwania	do	pojedna-
nia	z Ojcem	w Synu,	tylko	wtedy	osiągnie	w pełni	swój	cel,	kiedy	przekształci	się	w nowy	
wysiłek	każdego	i wszystkich	na	rzecz	pojednania	nie	tylko	wśród	wszystkich	uczniów	
Chrystusa,	ale	 też	pomiędzy	wszystkimi	 ludźmi,	 i na	rzecz	pokoju	między	wszystkimi	
narodami”	(Aperite portas Redemptori 3).

Wejść	w klimat	Roku	Jubileuszowego	znaczy	dać	się	całkowicie	ogarnąć	duchowi	
misyjnemu,	skierować	serce	nie	tylko	w głębię	własnego	sumienia,	 lecz	także	w stronę	
tych	wszystkich,	którzy	są	naszymi	braćmi,	i którzy	mają	prawo	poznać	Chrystusa	i cie-
szyć	się	szczodrobliwością	Jego	Serca	dives in misericordia.

2. Nie ma większej dla człowieka służby, aniżeli służba misyjna

Tegoroczny	 Światowy	Dzień	Misyjny	 w  pełni	 harmonizuje	 z  treścią	 teologiczną	
i  duszpasterską	 nadzwyczajnego	 Jubileuszu.	 Powtarzam	więc	 z  sercem	 przepełnionym	
troską:	„Otwórzcie	drzwi	Chrystusowi,	otwórzcie	je	na	oścież!	Pójdźmy	do	Zbawiciela,	
zanieśmy	Go	wszystkim	ludziom!	Nieśmy	Go	z porywającą	i przekonującą	siłą	Ducha	
Świętego,	który	przybył	wezwany	misyjną	modlitwą!”

Nieśmy	Go	łącząc	z wielką	ofiarą	Krzyża	nasze	codzienne	cierpienia,	także	te	najpokor-
niejsze	i najskrytsze,	tak	aby	je	ubogacić	i nadać	im	wartość	odkupieńczą	dla	naszych	braci.

Nieśmy	Go,	wspierając	naszą	 solidarnością,	naszym	szacunkiem,	naszą	wieloraką	
pomocą	tych	ofiarnych,	którzy	pracują	w całkowitym	odosobnieniu,	głosząc	Ewangelię	
na	najdalszych	krańcach	królestwa	Bożego.

Zwracam	się	w szczególny	sposób	do	młodzieży,	która	jest	nadzieją	Kościoła,	moją	
nadzieją.	Niech	skieruje	swój	entuzjazm,	swoje	niespożyte	energie	i uczucia,	swój	zapał	
i  swoją	odwagę	w stronę	służenia	 tej	 świętej	 sprawie,	 jaką	 jest	misjonarstwo.	Czyż	św.	
Franciszek	Ksawery,	w odległych	Indiach,	gdzie	głosił	orędzie	zbawienia,	nie	swoich	licz-
nych	kolegów	uniwersyteckich	z Paryża	miał	na	myśli	twierdząc,	że	gdyby	tylko	poznali	
olbrzymie	potrzeby	świata	misyjnego,	nie	zawahaliby	się	przed	decyzją	przyłączenia	do	
niego	w duchowym	zdobywaniu	świata	dla	Chrystusa?

Dlatego	mówię	 do	młodych:	 nie	 bójcie	 się!	Nie	 lękajcie	 oddać	 się	Chrystusowi,	
poświęcić	mu	wasze	życie	w szlachetnej	służbie	najwyższemu	z ideałów	–	misjonarstwu.	
Czeka	was	pasjonujące	zadanie,	ogromne	pole	działalności.

3. Współpraca – obowiązkiem wszystkich chrześcijan

Jednocześnie	chciałbym,	aby	wszyscy	wierni	przyłączyli	się	i wnieśli	swój	osobisty	
wkład	w wielki	ruch	„współpracy	misyjnej”,	otrzymującej	od	Papieskich	Dzieł	Misyjnych	
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odpowiednie	środki,	które	właściwie	i skutecznie,	duchowo	i materialnie,	wspierają	dzia-
łalność	pionierów	Ewangelii	(por.	DM	38).

Ale	po	to,	aby	wierni	mogli	zdać	sobie	w pełni	sprawę	z konieczności	współpracy,	
muszą	zostać	uwrażliwieni	na	ten	problem	przez	tych,	do	których	należy	ważne	zadanie	
ożywiania	ruchu	misyjnego	–	księży	i braci	zakonnych.

Praca	 animatorska	 przewodników	 Ludu	 Bożego	 jest	 niezbędna,	 ponieważ	 to	 od	
nich	zależy	przyjęcie	przez	wiernych	konkretnej	postawy	wobec	problemu	ewangelizacji,	
a więc	ich	zaangażowanie	na	polu	współpracy.	Zaangażowanie	to	jest	bardziej	potrzebne	
i pilne	wobec	faktu,	iż	działalność	misyjna,	która	obejmuje	również	budowę	kościołów,	
szkół,	 seminariów,	 domów	opieki	 społecznej	 itd.,	 służących	 rozwojowi	 sfery	 religijnej	
i ludzkiej	wielu	braci,	jest	bardzo	skrępowana	dużymi	trudnościami	materialnymi.

Jakie	struktury	wspomnianych	wyżej	przeze	mnie	Papieskich	Dzieł	Misyjnych	będą	
służyły	najlepszą	pomocą	w realizacji	programu	pobudzania	wrażliwości	i w organizowa-
niu	sieci	powszechnej	miłości	bliźniego?

Jest	mi	wiadomo,	że	ostatnio	powstają	w wielu	krajach	„ośrodki	ruchu	misyjnego”.	
Gorąco	polecam	tę	inicjatywę,	tak	pożyteczną	dla	teologicznego,	duszpasterskiego	i du-
chowego	pogłębiania	doktryny	misyjnej.	Ja	sam	będę	mógł	z radością	dokonać	otwarcia	
nowej	siedziby	jednego	z takich	ośrodków	–	Międzynarodowego	Centrum	Ruchu	Misyj-
nego,	mieszczącego	się	przy	tak	mi	drogim	Papieskim	Uniwersytecie	Urbanianum.

Tak	więc	podczas	obecnego	Światowego	Dnia	Misyjnego	Kościół	–	troszcząca	się	
o dobro	wszystkich	ludzi	matka	i mistrzyni	–	właśnie	za	pośrednictwem	wspomnianych	
Dzieł	Papieskich	wyciąga	swą	dłoń,	przyjmując	pomoc	ludzi	dobrej	woli.

Ofiarowanie	tej	szlachetnej	pomocy	jest	obowiązkiem,	zaszczytem	i radością,	gdyż	
oznacza	wniesienie	wkładu	w przekazywanie	nieocenionych	dobrodziejstw	Odkupienia	
tym,	którzy	jeszcze	nie	znają	„niezgłębionych	bogactw	Chrystusa”	(Ef	3,8).

Także	 nowy	 Kodeks	 Prawa	 Kanonicznego,	 który	 poświęca	 działalności	 misyjnej	
część	Księgi	II	(kan.	781-792),	jednoznacznie	sankcjonuje	obowiązek	współpracy	wszyst-
kich	wiernych	–	każdego	według	jego	możliwości	–	w dziale	ewangelizacji,	w duchu	świa-
domej	odpowiedzialności,	jaka	wynika	z misyjnej	natury	Kościoła	(por.	kan.	781).	W ten	
sposób	zostaje	 również	prawnie	uznana	współpraca	misyjna,	która	 jak	głosi	kan.	791,	
musi	być	podjęta	we	wszystkich	diecezjach,	według	czterech	podstawowych	wytycznych:	
praca	 nad	 zwiększeniem	 ilości	 powołań	misjonarskich;	 należna	 opieka	 kapłańska	 nad	
inicjatywami	misyjnymi,	przede	wszystkim	nad	rozwojem	Papieskich	Dzieł	Misyjnych;	
obchody	Dnia	Misyjnego;	doroczna	zbiórka	środków	materialnych	dla	misji	przekazy-
wana	Stolicy	Apostolskiej.

4. Rok Święty – zachętą do nadziei

Jest	moim	szczerym	życzeniem,	ażeby	w tej	trudnej	godzinie,	jaką	przeżywa	ludz-
kość,	godzinie	pełnej	zagrożeń,	ale	także	niosącej	nadzieję,	nastąpiła	–	poprzez	zaczerp-
nięcie	nowego	ładunku	energii	ze	Świętego	Roku	Jubileuszowego	–	mobilizacja	wszyst-
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kich	sił	Kościoła,	Ludu	Bożego	po	to,	by	Słowo	Boże	coraz	szerzej	i głębiej	docierało	do	
narodów	i ludów	ziemi.

Na	 zakończenie	 chciałbym	wyrazić	moją	wdzięczność	 tym	wszystkim	kapłanom,	
siostrom	i braciom	zakonnym	oraz	świeckim,	którzy	swoją	wieloraką	działalnością,	tak	
w pierwszej	linii,	jak	i na	różnych	polach	działalności	Kościoła,	skutecznie	przyczyniają	
się	do	rozszerzenia	królestwa	Bożego,	udzielając	z całego	serca	im	oraz	ich	bliskim	apo-
stolskiego	błogosławieństwa,	wzywając	jednocześnie	łask	niebieskich.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 10 czerwca 1983 r., w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego,  
w piątym roku mojego Pontyfikatu



1984

Misyjna moc cierpienia 

Najmilsi	Bracia	i Siostry!

„Z	krwi	męczenników	wyrastają	chrześcijanie”	(Tertulian,	Apologetyk,	50:	PL	1,534).

Podczas	niedawnej	podróży	apostolskiej	na	Daleki	Wschód,	z radością	kanonizowa-
łem	stu	trzech	wyznawców	wiary	katolickiej.	Im,	którzy	prowadzili	dzieło	ewangelizacji	
Korei,	głosząc	orędzie	Chrystusa,	przypadł	w udziale	zaszczyt	poświadczenia	najwyższą	
ofiarą,	złożoną	z życia	ziemskiego,	pewności	życia	wiecznego	w zmartwychwstałym	Panu.

Przy	 tej	 okazji	 nasunęły	mi	 się	 pewne	 refleksje,	 na	 które	 pragnę	 zwrócić	 uwagę	
wszystkich	wiernych,	w zbliżającym	się	Światowym	Dniu	Misyjnym.

1. Odkupieńcza wartość Krzyża

Listy	i Dzieje	Apostolskie	istotnie	świadczą	o tym,	że	możliwość	cierpienia	pro no-
mine Iesu jest	szczególną	łaską.	Czytamy	na	przykład,	że	apostołowie	„odchodzili	(…	)	
i cieszyli	się,	że	stali	się	godni	cierpieć	dla	imienia	[Jezusa]”	(Dz	5,41);	pozostając	w do-
skonałej	harmonii	z tym,	co	Odkupiciel	powiedział	w Kazaniu	na	Górze:	„Błogosławieni	
jesteście,	gdy	[ludzie]	wam	urągają	i prześladują	was,	i gdy	z mego	powodu	mówią	kłam-
liwie	wszystko	złe	na	was,	cieszcie	się	i radujcie…”	(Mt	5,11).

Sam	Chrystus	dokonał	dzieła	odkupienia	ludzkości	przede	wszystkim	przez	swą	bo-
lesną	mękę	i najsroższe	cierpienie,	wskazując	w ten	sposób	drogę	tym,	którzy	za	Nim	po-
szli:	„Jeśli	kto	chce	pójść	za	Mną,	niech	się	zaprze	samego	siebie,	niech	weźmie	krzyż	swój	
i niech	Mnie	naśladuje”	(Mt	16,24).	Tak	więc	miłość	musi	przejść	przez	Krzyż	–	w nim	
staje	się	twórcza:	staje	się	niewyczerpanym	źródłem	odkupieńczej	siły.	„Wiecie	bowiem	–	
pisze	święty	Piotr	–	że	z waszego,	odziedziczonego	po	przodkach	złego	postępowania	zo-
staliście	wykupieni	nie	czymś	przemijającym,	srebrem	lub	złotem,	ale	drogocenną	krwią	
Chrystusa,	jako	baranka	niepokalanego	i bez	zmazy”	(1	P	1,18-19;	por.	1	Kor	6,20).

Ową	niezwykłą	tajemnicę	Bożej	Miłości	rozważaliśmy	dogłębnie	podczas	niedawno	
zakończonego	Świętego	Roku	Odkupienia.	Rozważały	ją	i przeżywały	w głębi	serc	miliony	
wiernych.	Wielu	 z nich	przybyło	do	Rzymu,	aby	 swe	wyznanie	wiary	odnowić	na	gro-
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bach	apostołów,	którzy	jako	pierwsi	uczestniczyli	w męczeństwie	Mistrza.	Tej	wiary,	której	
pierwsze	świadectwo	zawarte	jest	w wypowiedzianych	u stóp	krzyża	słowach	setnika	i tych,	
którzy	pełnili	straż	przy	Jezusie:	„Prawdziwie,	Ten	był	Synem	Bożym”	(Mt	27,54).

Od	czasu	owego	przełomowego	w dziejach	ludzkości	wydarzenia	apostołowie	i ich	
następcy	głosili	przez	wieki	śmierć	i Zmartwychwstanie	Chrystusa	–	naszego	jedynego	
Zbawcy:	 „I	nie	ma	w żadnym	 innym	zbawienia,	 gdyż	nie	dano	 ludziom	pod	niebem	
żadnego	innego	imienia,	w którym	moglibyśmy	być	zbawieni”	(Dz	4,12).	Ale	tym,	co	
w szczególny	sposób	otworzyło	umysły	i serca	ludzi	na	nawrócenie	i na	Ewangelię,	jest	
świadectwo	 posuniętego	 do	 ostatnich	 granic	 cierpienia,	 złożonego	 przez	 Chrystusa,	
i  przez	 tych,	 którzy	poszli	 za	Nim:	 świadectwo	najwyższej	miłości;	 zaprawdę	bowiem	
„nikt	nie	ma	większej	miłości	od	tej,	gdy	ktoś	życie	swoje	oddaje	za	przyjaciół	swoich”	
(J	15,13).

To	właśnie	świadectwo	cierpienia	składały	rzesze	męczenników	i wyznawców,	przy-
czyniając	się	poprzez	swoje	poświęcenie	i ofiarę	do	powstawania	i rozkwitu	wielu	Kościo-
łów	–	takich	jak	Kościół	koreański,	o którym	wspomniałem	na	wstępie	–	i użyźniając	
własną	 krwią	 nowe	 ziemie,	 aby	 przekształcić	 je	 w  kwitnące	 pole	 Ewangelii;	 bowiem:	
„Jeżeli	ziarno	pszenicy	wpadłszy	w ziemię	nie	obumrze,	zostanie	tylko	samo,	ale	 jeżeli	
obumrze,	przynosi	plon	obfity”	(J	12,24).

Ci	bohaterowie	wiary	dobrze	rozumieli	i realizowali	podstawową	koncepcję,	wyra-
żoną	przeze	mnie	w Liście	o chrześcijańskim	sensie	ludzkiego	cierpienia:	jeśli	Chrystus	
dokonał	dzieła	odkupienia	ludzkości	poprzez	Krzyż,	jeśli	cierpiał	za	człowieka	i dla	czło-
wieka,	to	każdy	człowiek	„jest	wezwany	do	uczestnictwa	w tym	cierpieniu,	przez	które	
każde	 ludzkie	 cierpienie	 zostało	 także	 odkupione.	Dokonując	Odkupienia	 przez	 cier-
pienie,	Chrystus	wyniósł	zarazem	ludzkie	cierpienie	na	poziom	Odkupienia.	Przeto	też	
w swoim	ludzkim	cierpieniu	każdy	człowiek	może	stać	się	uczestnikiem	odkupieńczego	
cierpienia	Chrystusa”	(Salvifici doloris,	19).

2. Cierpienie – cenne narzędzie ewangelizacji

Sądzę,	że	związek	tego,	o czym	mówiłem,	z działalnością	misyjną	jest	oczywisty.	Pra-
gnę	więc,	w tym	orędziu	na	Dzień	Misyjny	1984 r.,	gorąco	wezwać	wszystkich	wiernych	
do	tego,	aby	w sposób	właściwy	oceniali	wartość	bólu	w jego	różnorodnych	formach,	
łącząc	go	z ofiarą	Krzyża	dla	sprawy	ewangelizacji,	to	znaczy	dla	odkupienia	tych,	którzy	
jeszcze	nie	znają	Chrystusa.

Miliony	braci	nie	znają	jeszcze	Ewangelii	i nie	korzystają	z nieprzebranych	skarbów	
Serca	Odkupiciela.	Dla	nich	ból	jest	czymś,	czego	nie	da	się	w sposób	zadowalający	wy-
jaśnić	–	jest	przytłaczającym	i niewytłumaczalnym	absurdem,	który	pozostaje	w tragicz-
nym	kontraście	z dążeniem	człowieka	do	pełnego	szczęścia.

Tylko	 Krzyż	 Chrystusa	 rzuca	 promień	 światła	 na	 tę	 tajemnicę;	 tylko	 w  Krzyżu	
człowiek	może	znaleźć	rzeczywistą	odpowiedź	na	dręczące	pytanie,	wyłaniające	się	z do-
świadczenia	bólu.	Święci	zrozumieli	tę	prawdę	do	głębi,	godzili	się	na	to,	by	uczestniczyć	
w męce	naszego	Pana,	a czasem	tego	nawet	gorąco	pragnęli,	przyjmując	za	własne	słowa	
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Apostoła:	„w	moim	ciele	dopełniam	braki	udręk	Chrystusa	dla	dobra	Jego	Ciała,	którym	
jest	Kościół”	(Kol	1,24).

Dlatego	wzywam	wszystkich	wiernych,	którzy	cierpią	–	a przecież	nikt	nie	jest	wol-
ny	od	bólu	–	ażeby	swemu	cierpieniu	nadali	znaczenie	apostolskie	i misyjne.

Święty	Franciszek	Ksawery	–	patron	misji,	gorliwie	prowadząc	dzieło	ewangelizacji,	
gotów	nieść	imię	Jezusa	aż	po	krańce	świata,	nie	zawahał	się	stawić	czoło	wszelkim	tru-
dom:	cierpiał	głód	i zimno,	znosił	ciężki	los	rozbitka,	prześladowania	i choroby;	dopiero	
śmierć	zdołała	przerwać	jego	drogę.

Święta	Teresa	od	Dzieciątka	Jezus	–	patronka	misji,	niewolnica	miłości	w Karmelu	
Lisieux	–	pragnęła	przemierzyć	świat	cały,	aby	wznieść	Krzyż	wszędzie,	na	każdym	miej-
scu.	„Chciałabym	–	pisała	–	być	misjonarką	nie	przez	kilka	tylko	 lat,	ale	od	początku	
stworzenia	 świata	aż	po	zmierzch	 jego	dziejów”	(Dzieje duszy,	Manuskrypt	B,	 f.	3  r.).	
Zrealizowała	konkretnie	powszechność	i ducha	apostolskiego	swych	pragnień	w wypro-
szonym	u Boga	cierpieniu	i w cennym	darze	dobrowolnej	ofiary,	złożonym	z samej	sie-
bie	w imię	miłosiernej	miłości.	Jej	cierpienie	osiągnęło	szczyt,	a jednocześnie	najwyższy	
stopień	 apostolskiej	 płodności	w męczeństwie	 ducha,	w udręce	 ciemności	wiary,	 któ-
re	 ofiarowała	 heroicznie,	 aby	pozyskać	 światło	wiary	dla	 tak	wielu	 braci	 pogrążonych	
w ciemnościach.	Kościół,	wskazując	nam	te	dwie	świetlane	postaci,	zachęca	nas	nie	tylko	
do	refleksji	nad	ich	życiem,	ale	także	do	ich	naśladowania.

Tak	więc	naszej	aktywnej	współpracy	w szerzeniu	Królestwa	Chrystusa	i Jego	Mi-
stycznego	Ciała	możemy	nadać	potrójny	kierunek:
	 –	 ucząc	się	wiązania	własnego	cierpienia	z jego	najbardziej	autentycznym	celem,	któ-

rego	korzenie	tkwią	w dynamizmie	udziału	Kościoła	w odkupieńczym	dziele	Chry-
stusa;

	 –	 zachęcając	tych	naszych	braci,	którzy	cierpią	na	duszy	i na	ciele	do	tego,	aby	zrozu-
mieli	apostolski	wymiar	bólu,	a co	za	tym	idzie,	aby	swoim	przejściom	i udrękom	
nadali	wartość	misyjną;

	 –	 uczestnicząc	 z  niewyczerpanym	 miłosierdziem	 w  bólu,	 który	 codziennie	 dotyka	
ogromną	część	ludzkości,	gnębionej	chorobami	i głodem,	prześladowanej	i pozba-
wionej	podstawowych	i niezbywalnych	praw,	takich	jak	wolność;	ludzkości	zbolałej,	
w której	trzeba	dostrzec	oblicze	Chrystusa,	Męża	boleści,	ludzkości,	której	musimy	
starać	się	ulżyć	na	wszelki	możliwy	sposób.

3. Nadanie wartości cierpieniu: program Papieskich Dzieł Misyjnych

Ten	obszerny	i kompletny	program	wymaga	wspaniałomyślnej	współpracy	wszyst-
kich	wiernych.	Pragnę	zaproponować	go	wszystkim	chrześcijanom,	raz	jeszcze	przypomi-
nając,	że	każdy	ochrzczony,	choć	w różnej	mierze	i na	różny	sposób,	jest	i powinien	być	
misjonarzem	(por.	DM	36;	Kodeks	Prawa	Kanonicznego,	kan.	781).

W	szczególny	sposób	powierzam	go	Papieskim	Dziełom	Misyjnym,	które	w sposób	
szczególny	są	narzędziem	misyjnego	rozwoju	Kościoła	 i które	nie	 tylko	w specyficznej	
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atmosferze	Dnia	Misyjnego,	ale	w ciągu	całego	roku,	winny	budzić	misyjnego	ducha,	
który	nie	jest	czymś	marginalnym,	lecz	istotnym	elementem	natury	Mistycznego	Ciała.

Dzieło	Rozkrzewiania	Wiary,	Dzieło	Świętego	Piotra	Apostoła	dla	seminarzystów	
oraz	na	rzecz	powołań	kapłańskich	i zakonnych	na	ziemiach	misyjnych,	Dzieło	Misyjne	
Dzieci,	Unia	Misyjna	oraz	instytuty	świeckie	są	sprawdzonymi	w ciągu	całych	dziesięcio-
leci	narzędziami,	służącymi	rozwojowi	misji	w rozmaitych	dziedzinach.

Wiem	dobrze,	że	 te	zasłużone	Dzieła,	oprócz	gromadzenia	środków	finansowych	
wspaniałomyślnie	ofiarowanych	przez	wiernych	–	 środków	niezbędnych	dla	 tworzenia	
kościołów,	 seminariów,	 szkół,	 przedszkoli,	 szpitali	 –	 prowadzą	 intensywną	działalność	
misyjną.	Nadawanie	cierpieniu	wartości	misyjnej,	które	pragnę	polecić	specjalnej	uwadze	
Ludu	Bożego	 z  okazji	Dnia	Misyjnego	 1984  r.,	 również	 stanowi	 jeden	 z  najszlachet-
niejszych	wyrazów	ich	apostolatu.	Znalazł	on	powszechny	odzew	wśród	ludzi	chorych,	
starych,	odepchniętych,	emigrantów,	a także	wśród	więźniów.

Jednak	trzeba	uczynić	jeszcze	więcej.	Istnieje	bowiem	bardzo	wiele	cierpień	ludz-
kich,	 które	 jeszcze	 nie	 odnalazły	 swego	wzniosłego	 celu	 i  nie	 stały	 się	 apostolstwem,	
z którego	może	płynąć	ogromne	dobro	dla	postępu	ewangelizacji,	dla	rozwoju	Mistycz-
nego	Ciała	Chrystusa.

Jest	to	może	najwyższa	forma	współpracy	misyjnej,	bowiem	osiąga	największą	sku-
teczność	właśnie	w zjednoczeniu	cierpień	ludzkich	z ofiarą	Chrystusa	na	Kalwarii,	odna-
wianą	nieustannie	na	ołtarzach.

Najmilsi	Bracia	i Siostry,	którzy	cierpicie	na	duszy	i ciele,	chcę,	byście	wiedzieli,	że	
Kościół	pokłada	w was	nadzieję,	że	papież	liczy	na	was	w tym,	by	imię	Jezusa	było	gło-
szone	aż	po	krańce	świata.	Chciałbym	jeszcze	przypomnieć	to,	co	napisałem	w Liście	na	
temat	chrześcijańskiego	sensu	ludzkiego	cierpienia:	„Ewangelia	cierpienia	pisze	się	nie-
ustannie	–	i nieustannie	przemawia	słowem	tego	przedziwnego	paradoksu:	źródła	mocy	
Bożej	biją	właśnie	z pośrodka	ludzkiej	słabości.	Uczestnicy	cierpień	Chrystusa	przecho-
wują	w swoich	własnych	cierpieniach	najszczególniejszą	cząstkę	nieskończonego	skarbu	
Odkupienia	świata,	i tym	skarbem	mogą	się	dzielić	z innymi.	Im	bardziej	człowiek	jest	
zagrożony	grzechem,	 im	 cięższe	 struktury	 grzechu	dźwiga	w  sobie	współczesny	 świat,	
tym	większą	wymowę	posiada	w sobie	ludzkie	cierpienie.	I tym	bardziej	Kościół	czuje	
potrzebę	odwoływania	się	do	ludzkich	cierpień	dla	ocalenia	świata”	(Salvifici doloris,	27).

Niech	Maryja	–	Regina martyrum i Regina Apostolorum wzbudzi	we	wszystkich	pra-
gnienie	uczestniczenia	w męce	Chrystusa	–	Odkupiciela	Świata.

W	niedzielę	Zesłania	Ducha	Świętego,	którą	cały	Kościół	winien	przeżywać	w du-
chu	misyjnym,	z radością	udzielam	mojego	apostolskiego	błogosławieństwa	tym,	którzy	
–	bezpośrednio	 lub	pośrednio	–	nie	 szczędzą	 swych	 sił	 i  cierpień,	 aby	nieść	 ludzkości	
światło	Ewangelii.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 10 czerwca 1984 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 
w szóstym roku mojego Pontyfikatu



1985

Młodzież nadzieją Ewangelii 

Drodzy	Bracia	i Siostry!

Co	 roku	w  uroczystość	Zesłania	Ducha	 Świętego,	Kościół	 z  radością	wspomina	
początek	 swojego	 istnienia,	 a  zarazem	początek	dzieła	 ewangelizacji	wszystkich	 ludów	
świata.	Dlatego	w tym	pełnym	wymowy	dniu,	zgodnie	ze	zwyczajem,	pragnie	ogłosić	
orędzie	na	Światowy	Dzień	Misyjny,	który	będzie	obchodzony	w październiku.

1. Kościół rodzi się w dniu Pięćdziesiątnicy pod tchnieniem Ducha Świętego

Apostołowie	i Maryja,	posłuszni	poleceniu	Chrystusa,	zgromadzili	się	w Wieczerni-
ku	na	modlitwie	i rozmyślaniu.	Wybrani	spośród	innych,	odczuwają	lęk	w obliczu	powie-
rzonego	im	przez	Mistrza	zadania:	„Idźcie	(…)	i nauczajcie	wszystkie	narody,	udzielając	
im	 chrztu	w  imię	Ojca	 i  Syna,	 i Ducha	Świętego…”	 (Mt	28,19).	Lęk	budzą	w nich	
niedawne	pogróżki	Żydów,	niezrozumiałość	wielu	stwierdzeń	Pana,	a przede	wszystkim	
poczucie	własnych	braków	i ograniczeń,	nie	pozwalających	sprostać	Boskiemu	nakazowi.	
Ci	pierwsi	Apostołowie,	niewykształceni	i nieśmiali,	otaczają	ciasnym	kręgiem	Tę,	w któ-
rej	widzą	własną	Matkę	oraz	źródło	nadziei	i ufności.

I	oto	nagle	za	sprawą	potężnego	tchnienia	Ducha	Świętego,	następuje	„przeobra-
żenie”.	Radykalne	przeobrażenie	umysłu	i serca:	Apostołowie	czują,	jak	otwiera	się	ich	
umysł;	ogarnia	ich	ogromny	zapał,	przenika	jedyne	pragnienie:	głosić,	nieść	innym	to,	co	
zobaczyli	w nowym,	olśniewającym	świetle.	Duch	Święty	odtwarza	w nich	i układa	jakby	
w cudowną	mozaikę	każde	słowo	wypowiedziane	przez	Chrystusa.

Tak	rodzi	się	Kościół.	Rodzi	się	w dniu	Pięćdziesiątnicy.	„Rodzi	się	–	jak	powiedzia-
łem	w homilii	na	zakończenie	XX	Krajowego	Kongresu	Eucharystycznego	w Mediolanie,	
22	maja	1983 r.	–	pod	potężnym	tchnieniem	Ducha	Przenajświętszego,	który	Apostołom	
każe	wyjść	z wieczernika	i podjąć	ich	posłannictwo.	Wychodzą	pomiędzy	ludzi.	Ruszają	
w świat”	(„L’Osservatore	Romano”,	wyd.	polskie	5-6(1983)18).
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2. Kościół – wspólnota misyjna

Tak	więc	Kościół,	już	od	pierwszych	chwil	swojego	istnienia	jawi	się	jako	wspólno-
ta	uczniów,	której	racją	bytu	jest	pełnienie	w czasie	misji	samego	Chrystusa,	to	znaczy	
ewangelizacja	świata	(por.	KK	17	a;	DM	2	a;	5	a;	6	f;	10).	Jest	więc	on	zawsze	wspólnotą	
misjonarską,	 której	 członkowie,	 zjednoczeni	w  jednym	 ciele,	 są	 posyłani	 do	narodów	
(por.	DM	36).	Choć	w  łonie	 tej	wspólnoty	 istnieją	 różne	role,	urzędy	 i „charyzmaty”	
(por.	1	Kor	12,4	i n.),	to	powołanie	misyjne	jest	wspólne	wszystkim	(por.	KK	17	b;	DM	
35-36):	biskupom,	kapłanom,	zakonnikom,	zakonnicom	i świeckim.

Wszyscy	 bez	 żadnych	 różnic	 są	wezwani	 do	 tego,	 aby	w  zakresie	własnego,	 spe-
cyficznego	 powołania	własnych	warunków	 i możliwości,	 realizować	misję	Odkupicie-
la	 (por.	DM	28).	Wszyscy	winni	czuć	się	objęci	 jednym	nakazem	misyjnym	szerzenia	
w świecie	Dobrej	Nowiny	przyniesionej	nam	przez	Chrystusa,	ażeby	wypełniło	się	pro-
roctwo	Psalmisty:	„ich	głos	się	rozchodzi	na	całą	ziemię	i aż	po	krańce	świata	ich	mowy”	
(Ps	19[18],5).

Tak	więc	czuć	się	zaangażowanymi	w tę	sprawę	muszą	nie	tylko	ci,	którzy	pracują	
na	wysuniętych	placówkach	ewangelizacyjnych,	to	jest	misjonarze	w ścisłym	tego	słowa	
znaczeniu,	ale	także	każdy	kapłan,	każda	osoba	konsekrowana,	którzy	muszą	na	obszarze	
swej	działalności	wpajać	wiernym	poczucie	misyjnego	obowiązku.

Również	na	świeckich	spoczywa	trudny	obowiązek	ewangelizacji	głębokich	warstw	
tkanki	społecznej	i kulturalnej,	w której	żyją,	zarówno	w krajach,	gdzie	nie	dotarło	jeszcze	
słowo	wiary,	jak	i tam,	gdzie	chrześcijaństwo	pilnie	potrzebuje	ożywienia,	aby	odzyskać	
nową	i skuteczniejszą	moc	przenikania.

3. Młodzież nadzieją ewangelizacji

Zadanie	to,	które	–	jak	powiedziałem	–	jest	wspólnym	zadaniem	wszystkich	człon-
ków	Kościoła,	odnosi	się	w szczególny	sposób	do	młodzieży.	Dlatego	w przeżywanym	
obecnie	Międzynarodowym	Roku	Młodzieży	odwołuję	się	do	ich	energii,	wielkodusz-
ności	i mądrego	poświęcenia,	którego	nie	szczędzą	nigdy,	kiedy	trzeba	poprzeć	słuszną	
sprawę.

W	perspektywie	zbliżającego	się	już	trzeciego	tysiąclecia,	w tym	decydującym	mo-
mencie	ludzkich	dziejów,	w którym	mroczna	groźba	zniszczenia	i zagłady	zdaje	się	ciążyć	
nad	światem,	proszę	was,	wzywam	w imię	Chrystusa	Pana,	byście	się	stali	głosicielami	
Ewangelii,	byście	ze	wszystkich	sił	głosili	zbawcze	Słowo,	Prawdę	Bożą;	czyńcie	to,	da-
jąc	 swoim	życiem	 świadectwo	eschatologicznemu	królestwu	prawdy	 i miłości,	 a  także	
wnosząc	konkretny	wkład	w dzieło	przeobrażania	całej	doczesnej	rzeczywistości	zgodnie	
z duchem	Ewangelii	 (por.	List do młodzieży świata,	 9);	 czyńcie	 to,	 odrzucając	pokusę	
zniechęcenia,	które	prowadzi	do	załamań	i bierności.

Nie	 czas	na	 to,	by	 się	 lękać,	by	 innym	pozostawiać	 to	niewątpliwie	 trudne,	 lecz	
jakże	wzniosłe	zadanie.	Każdy,	jako	członek	Kościoła,	winien	wziąć	na	siebie	odpowie-
dzialność,	która	do	niego	należy.	Każdy	z was	winien	ukazać	tym,	wśród	których	żyje	–	
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w rodzinie,	w szkole,	w świecie	kultury	i pracy	–	że	Chrystus	jest	drogą,	prawdą	i życiem,	
że	 tylko	On	może	położyć	kres	rozpaczy	 i alienacji	 jednostki,	nadając	sens	egzystencji	
człowieka,	stworzenia	obdarzonego	najwyższą	godnością,	bowiem	stworzonego	na	obraz	
i podobieństwo	Boże.	Trzeba	głosić	i ukazywać	zbawczą	Prawdę	każdemu	człowiekowi,	
nie	można	przecież	pozostawać	obojętnym	wobec	milionów	ludzi,	którzy	jeszcze	nie	po-
znali	bezcennych	skarbów	Odkupienia	lub	znają	je	tylko	powierzchownie.

Minęło	dwa	tysiące	lat	od	euntes docete Chrystusa:	wydaje	się,	że	proces	wprowa-
dzania	w życie	tego	nakazu	ulega	niekiedy	zahamowaniu,	kiedy	indziej	zaś	posuwa	się	
bardzo	powoli.

Dlatego	wzywam	młodzież	całego	świata	i posyłam	ją,	tak	jak	Chrystus	posłał	Apo-
stołów,	mocą	płynącą	z Jego	słów:	od	was	zależy	przyszłość	Kościoła,	od	was	zależy	ewan-
gelizacja	świata	w ciągu	najbliższych	kilkudziesięciu	lat.

Bądźcie	 Kościołem!	Niech	wasza	 pełna	 entuzjazmu	 obecność	 sprawi,	 że	 Kościół	
będzie	zawsze	młody,	wszędzie,	gdzie	jesteście,	napełniajcie	go	waszą	żywotnością	i pro-
fetycznym zapałem.

Chrystus	potrzebuje	was,	by	głosić	prawdę,	by	nieść	nowinę	zbawienia	na	drogach	
świata;	potrzebuje	waszego	wspaniałomyślnego	i pełnego	gotowości	serca,	aby	wszystkim	
ludziom	okazać	swą	bezgraniczną	i miłosierną	miłość.	Ożywiajcie,	uwrażliwiajcie	środo-
wiska	waszych	rówieśników,	wasze	wspólnoty,	wszędzie	rozpalajcie	płomień	wiary:	tylko	
tak	można	 przezwyciężyć	 zło	 narkomanii,	 tylko	 tak	można	 ostatecznie	 przezwyciężyć	
plagi	przemocy,	sekularyzmu,	hedonizmu,	które	rozpraszają	i sprowadzają	na	manowce	
tak	wiele	cennych,	młodych	energii!

Tylko	w ten	sposób	mogą	się	otworzyć	na	owocny,	konstruktywny	dialog	dusze	tak	
wielu	braci	wyznających	inne	religie.	Podejmując	to	wzniosłe	dzieło,	pozwólcie	z uległo-
ścią	–	tak	jak	Apostołowie	w dniu	Pięćdziesiątnicy	–	aby	prowadził	was	Duch	Święty,	
będący	„głównym	sprawcą	w szerzeniu	Ewangelii”	(EN	75),	On,	który	wszystko	wspiera,	
który	oświeca,	pociesza	i doskonali.

4. Współpraca misyjna ważnym i pilnym zadaniem całego Ludu Bożego

Dlatego	wzywam	wszystkich	wiernych,	aby	zastanowili	się	bardzo	uważnie	nad	po-
wyższymi	spostrzeżeniami.	W istocie	bowiem	wszyscy	wierni,	wszyscy	członkowie	Ko-
ścioła,	będącego	„misyjnym	ze	swej	natury”	(DM	2	a),	są	„posłani”,	są	współodpowie-
dzialni	za	rozprzestrzenianie	królestwa	Bożego.

Wystarczy	zresztą	spojrzeć	na	potrzeby	pracy	misyjnej	oraz	na	alarmującą	sytuację	
znacznej	części	ludzkości,	do	której	jeszcze	nie	dotarła	ewangeliczna	nowina,	by	w głębi	
sumienia	odczuć,	jak	bezwzględny	jest	nakaz	misyjny	Chrystusa	oraz	dostrzec	całą	wagę	
spoczywającego	na	każdym	chrześcijaninie	obowiązku	działania	na	rzecz	postępu	ewan-
gelizacji.

Albowiem	–	jak	mówi	św.	Paweł	–	„jakże	mieli	uwierzyć	w Tego,	którego	nie	sły-
szeli?	Jakże	mieli	usłyszeć,	gdy	nikt	nie	głosił?	Jakże	mogliby	im	głosić,	jeśliby	nie	zostali	
posłani”	(Rz	10,14-15).
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Jako	wspólnota,	jako	Mistyczne	Ciało	Chrystusa,	Kościół	towarzyszy	pracy	misyj-
nej	 swoich	członków,	wspiera	 ją,	wskazując	najlepsze	metody	współpracy,	pozwalające	
poszczególnym	ludziom	wnosić	w tę	działalność	swój	własny	wkład.

Istnieją	różnorodne	metody	i niezliczone	środki,	ale	z okazji	tegorocznego	Między-
narodowego	Dnia	Misyjnego	pragnę	podkreślić	szczególne	znaczenie	niektórych	z nich,	
tych,	 które	 zostały	 już	wypróbowane	w praktyce	 i  które,	 chociaż	 nie	 jedyne,	 zajmują	
uprzywilejowane	miejsce,	pozostają	bowiem	w ścisłym	związku	ze	Stolicą	Piotrową:	są	to	
Papieskie	Dzieła	Misyjne.

5. Papieskie Dzieła Misyjne uprzywilejowanym narzędziem współpracy

Papieskie	Dzieła	Misyjne	są	–	jak	czytamy	w ich	statutach	–	„oficjalnym	i głównym	
narzędziem	 wszystkich	 Kościołów,	 służącym	 współpracy	 misyjnej”	 (Statuty Papieskich 
Dzieł Misyjnych,	Rzym	1980,	rozdz.	I,	n.	2).	„Tym	Dziełom	bowiem	słusznie	należy	się	
pierwszeństwo,	ponieważ	są	środkiem	tak	do	wpajania	katolikom	od	dzieciństwa	ducha	
prawdziwie	powszechnego	 i misyjnego,	 jak	 i do	pobudzania	do	 skutecznego	zbierania	
dobrowolnych	ofiar	na	rzecz	wszystkich	misji,	zależnie	od	ich	potrzeb”	(DM	38).	Są	to	
rzeczywiście	aktywne,	nowoczesne	i dynamiczne	instytucje,	które	pod	każdym	względem	
wspierają	bezpośrednią	pracę	misjonarzy	działających	na	pierwszej	linii	oraz	zapewniają	
niezbędną	pomoc	ludności	powierzonej	ich	opiece	duszpasterskiej.

Papieskie	Dzieła	Misyjne,	choć	niestety	nie	mogą	dotrzeć	do	wszystkich,	są	narzę-
dziem	miłości	Ludu	Bożego,	tego	cudu	braterskiej	miłości,	który	odnawia	się	co	roku	
dla	dobra	wielu.

Jednym	z czterech	Dzieł	jest	Papieska	Unia	Misyjna	i właśnie	ona,	poprzez	stałą	pra-
cę	animatorską,	kierowaną	przez	tych,	którzy	prowadzą	Lud	Boży,	właściwie	uformowa-
nych,	odpowiednio	„wychowanych”	do	pracy	misyjnej,	będącej	nieodłącznym	elemen-
tem	ich	powołania,	utrzymuje	wśród	wiernych	żywą	świadomość	obowiązku	współpracy	
misyjnej.

Dlatego	pragnę	raz	jeszcze	powiedzieć	wszystkim	kapłanom,	zakonnikom,	zakon-
nicom,	członkom	instytutów	świeckich,	tym,	którym	dana	jest	radość	życia	konsekro-
wanego,	by	nie	pracowali	samotnie,	ale	silnie	złączeni	pod	znakiem	jednego	ideału	i ze	
wspólnym	wszystkim	zaangażowaniem.

Papieska	Unia	Misyjna	stwarza	te	możliwości,	 formując	was	w duchu	misyjnym,	
udzielając	wam	wsparcia,	pomagając	w waszej	drodze.

Ufam,	że	to	orędzie,	zaniesione	do	wszystkich	wiernych	w poszczególnych	Kościo-
łach	lokalnych,	we	wszystkich	obudzi	poczucie	obowiązku	wspierania	Papieskich	Dzieł	
Misyjnych,	które	niestety,	jeszcze	nie	wszędzie	są	znane	i nie	wszędzie	istnieją.

Wspierając	Papieskie	Dzieła	Misyjne,	każdy	chrześcijanin	będzie	mógł	czuć	się	żywą	
i żywotną	cząstką	Kościoła	powszechnego	i zgłębić	najbardziej	autentyczny	sens	jego	ka-
tolickości:	bowiem	Papieskie	Dzieła	Misyjne	są	najskuteczniejszym	środkiem	wiodącym	
do	tego,	by	wszyscy	chrześcijanie,	uczestnicząc	w wysiłku	misyjnym	Kościoła,	czuli	się	
i byli	naprawdę	„żywymi	kamieniami”	(por.	1	P	2,5)	w budowli	Mistycznego	Ciała.
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Niech	ci,	którzy	w wielu	stronach	świata	wyciągają	dziś	do	nas	ręce	błagając	o po-
moc,	będą	mogli	kiedyś	powiedzieć	z Apostołem:	„Stwierdzam,	że	wszystko	mam,	i to	
w obfitości:	jestem	w pełni	zaopatrzony,	otrzymawszy	(…)	od	was	wdzięczną	woń,	ofiarę	
przyjemną,	miłą	Bogu”	(Flp	4,18).

Niech	Maryja	Przenajświętsza,	Matka	Chrystusa	i Matka	Kościoła,	towarzyszy	wam	
w tym	wielkodusznym	dziele	misyjnym!

Wszystkim	udzielam	apostolskiego	błogosławieństwa,	upraszając	obfitych	łask	nie-
bieskich.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 26 maja 1985 r., w święto Pięćdziesiątnicy,  
w siódmym roku mojego Pontyfikatu



1986

60-lecie Światowego Dnia Misyjnego 

Czcigodni	Bracia	i drogie	Dzieci!

1.	 Uroczystość	 Pięćdziesiątnicy,	 która	 poprzez	 swą	 liturgię	 na	 nowo	 uświadamia	
wszystkim	wiernym,	że	posłannictwem	Kościoła	jest	głoszenie	całemu	światu	orędzia	Je-
zusa,	w tym	roku	zwraca	naszą	szczególną	uwagę	ku	60-leciu	Światowego	Dnia	Misyjnego.

Wielkiej	wymowy	nabiera	w tym	kontekście	praktyka	kierowania	do	całego	Ludu	
Bożego	–	właśnie	w uroczystość	Pięćdziesiątnicy	–	 specjalnego	orędzia	na	 ten	 „wielki	
dzień	katolickości”,	jak	został	on	nazwany	już	na	samym	początku	(por.	List	kard.	van	
Rossum,	prefekta	Kongregacji	Rozkrzewiania	Wiary,	do	biskupów	Italii).

Dziś,	gdy	łatwiej	o globalną	wizję	potrzeb	wszystkich	Kościołów	i każdego	z osob-
na,	uświadomienie	sobie	na	nowo,	czym	jest	podstawowe	powołanie	do	głoszenia	Ewan-
gelii,	świadczenie	o niej	 i służenie	 jej,	staje	się	szczególnie	naglące;	żywiej	odczuwa	się	
również	obowiązek	wspierania	misjonarzy,	zarówno	kapłanów,	zakonników	i zakonnic,	
jak	i młodych	ludzi,	którzy	poświęcili	się	Bogu,	żyjąc	w świecie,	a także	świeckich	ochot-
ników,	wnoszących	swój	wkład	w rozwój	młodych	Kościołów.	Niech	moje	pozdrowienie,	
słowa	wdzięczności	i uznania	dotrą	do	nich	wszystkich,	gdziekolwiek	się	znajdują	i głoszą	
tajemnicę	Chrystusa,	jedynego	i prawdziwego	Odkupiciela	ludzkości.

Katechetyczne znaczenie Światowego Dnia Misyjnego

2.	Co	mówi	nam	licząca	60	lat	historia	Światowego	Dnia	Misyjnego?	U jej	począt-
ków	słyszymy	pełen	prostoty	głos	małej	cząstki	Ludu	Bożego,	tych,	którzy	przyłączając	
się	do	Papieskiego	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary	stali	się	wyrazicielami	powszechnej	mi-
sji	Kościoła	 katolickiego.	Kościół	 bowiem,	 zgodnie	 ze	 swą	naturą,	 zawsze	 zachowując	
swą	głęboką	tożsamość,	przenika	do	różnych	kultur	lokalnych	–	nie	przestając	być	„po-
wszechnym	 sakramentem	 zbawienia”	 (por.	 KK	 48;	DM	 1).	 Kiedy	 idea	 ustanowienia	
Dnia	Misyjnego	dotarła	do	stolicy	Piotrowej,	Papież	Pius	XI	podjął	ją	bez	wahania,	prze-
konany,	że	„pomysł	ten	przychodzi	z Nieba”.

Inicjatywa	powierzona	Papieskim	Dziełom	Misyjnym,	a przede	wszystkim	Dziełu	
Rozkrzewiania	Wiary,	od	początku	miała	za	cel	uświadamianie	ludowi	Bożemu	koniecz-



270 Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930-2010)

ności	modlitwy	o powołania	misyjne,	wspieranie	ich	oraz	duchową	i materialną	współ-
pracę	z misyjną	działalnością	Kościoła.

Doprawdy,	trzeba	dziękować	Panu	za	to,	że	tak	wiele	Jego	synów,	tak	wiele	rodzin	
chrześcijańskich,	wychowanych	w ewangelicznym	duchu	bezinteresownej	miłości,	wy-
szło	naprzeciw	wezwaniom	Dnia	Misyjnego,	dając	godny	podziwu	przykład	„powszech-
nej	miłości”,	wyrażającej	się	w licznych	wyrzeczeniach	i modlitwach	ofiarowywanych	za	
misjonarzy,	a często	także	w bezpośrednim	uczestnictwie	w ich	apostolskim	trudzie.

Prowadzi	to	do	wniosku,	że	Światowy	Dzień	Misyjny	może	i powinien	być	w życiu	
każdego	Kościoła	partykularnego	okazją	do	realizacji	programu	stałej	katechezy,	posia-
dającej	szeroką	perspektywę	misyjną,	która	będzie	proponować	każdemu	z ochrzczonych	
i każdej	wspólnocie	chrześcijańskiej	program	życia	„ewangelicznego	i ewangelizującego”.

Stale	aktualny	dla	Kościoła	problem	szerzenia	królestwa	Bożego	wśród	ludów	nie-
chrześcijańskich,	 stanął	 przede	mną	 jasno	 już	w dniu	 inauguracji	 apostolskiej	 posługi	
Pasterza	Kościoła	powszechnego,	który	–	w opatrznościowy,	powiedziałbym,	sposób	–	
zbiegł	się	z obchodzonym	właśnie	w ową	niedzielę,	22	października	1978	r.,	Światowym	
Dniem	Misyjnym.	Dlatego	przez	te	wszystkie	lata	jestem	–	jak	mówiłem	już	przy	wielu	
okazjach	–	„wędrującym	katechistą”,	chcąc	zetknąć	się	z ludami,	które	jeszcze	Chrystusa	
nie	znają;	chcąc	dzielić	z młodymi	Kościołami	zarówno	ich	duchowe	bogactwo,	jak	też	
potrzeby,	cierpienia	i starania	o to,	by	wiara	chrześcijańska	coraz	głębiej	zapuszczała	ko-
rzenie	w ich	kulturach,	chcąc	umocnić	wszystkich,	którzy	na	pierwszej	linii	wypełniają	to	
ogromne	zadanie	ewangeliczne,	zachęcić	ich	do	dawania	zawsze	i wszystkim,	a zwłaszcza	
młodzieży,	wiarygodnego	świadectwa	głoszonemu	przez	nas	orędziu.

Pilna potrzeba nowej ewangelizacji

3.	Wiemy,	jak	bardzo	doświadczenie	nowej	Pięćdziesiątnicy,	przeżyte	przez	nas	dzię-
ki	Soborowi	Watykańskiemu	II,	zaważyło	na	dziejach	ostatniego	dwudziestolecia.

Kościół	bowiem,	dzięki	 temu	niezwykłemu	wydarzeniu	pełniej	uświadomił	sobie	
swoją	własną	istotę	i swoją	misję,	podejmując	z zaangażowaniem	otwarty	dialog	z całą	
rodziną	ludzką,	by	uczestniczyć	w „radości	i nadziei,	smutku	i trwodze	ludzi	współcze-
snych,	zwłaszcza	ubogich	i wszystkich	cierpiących”	(KDK	1).

Kościół	uruchomił	wszystkie	 swoje	możliwości,	by	poprzez	 stałą	katechezę	opar-
tą	na	nauce	Soboru	Watykańskiego	II	umocnić	jedność	pomiędzy	Bogiem	i wspólnotą	
ludzką	oraz	jedność	pośród	ludzi,	a równocześnie	spotkał	się	z najpoważniejszym	drama-
tem	naszej	epoki,	którym	jest	„rozdźwięk	pomiędzy	Ewangelią	a kulturą”,	jak	pisał	Paweł	
VI	w adhortacji	apostolskiej	Evangelii nuntiandi (EN	20).

Dlatego	coraz	bardziej	naglącym	obowiązkiem	staje	się	skupienie	całej	misji	Kościo-
ła	na	tym,	co	stanowi	jego	podstawową	działalność:	na	„ewangelizacji”,	czyli	przepowia-
daniu,	które	pozwoli	ludom	odkryć	to,	kim	jest	dla	nas	Jezus	Chrystus.

Dwadzieścia	 lat	 po	 Soborze	 tchnienie	 nowej	 Pięćdziesiątnicy	 przeniknęło	 także	
Nadzwyczajny	Synod	Biskupów,	zwołany	przeze	mnie	po	to,	ażeby	wszyscy	członkowie	
Ludu	Bożego	konsekwentnie	i z miłością	realizowali	cele	i wskazania	Soboru.
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Kościół,	który	czci,	potwierdza	i wprowadza	w życie	Sobór	Watykański	II,	stara	się	
poznać	potrzeby	całej	rodziny	ludzkiej	 i zdążając	ku	trzeciemu	tysiącleciu,	z nową	siłą	
podejmuje	 swą	misję	 „ewangelizowania”,	 czyli	 głoszenia	wiary,	 nadziei	 i miłości,	 któ-
re	czerpie	z własnej	nieprzemijającej	młodości,	w świetle	żyjącego	Chrystusa,	który	jest	
„drogą,	prawdą	i życiem”	dla	człowieka	naszych	i wszystkich	czasów	(por.	Homilia	na	
zakończenie	Synodu	Nadzwyczajnego,	8	grudnia	1985 r.;	„L’Osservatore	Romano”,	wyd.	
polskie	10-12(1985)12).

Chodzi	tu	o stałą	ewangelizację,	której	nowość	polega	na	tym,	że	obejmie	swym	za-
sięgiem	cały	świat,	bowiem	problemy	i wyzwania,	wobec	których	stały	przed	dwudziestu	
laty	młode	Kościoły,	obecne	są	dzisiaj	w całym	świecie.	Sprawiają	one,	że	cały	Kościół	
i wszyscy	jego	członkowie	czują	się	Kościołem	misyjnym.

Współodpowiedzialność	za	misje	jako	znak	kolegialności	biskupiej,	na	którą	Sobór	
położył	szczególny	nacisk,	powinna	dziś	stawać	się	coraz	bardziej	widzialnym	znakiem	
„troski”	każdego	biskupa	o wszystkie	Kościoły	(por.	DB	3),	nie	zaś	tylko	o własny	Kościół	
partykularny.

Powołanie	do	życia	przez	młode	Kościoły	nowych	instytutów	misyjnych,	ukazują-
cych	w dobitny	sposób,	że	także	najbardziej	potrzebujące	Kościoły	wydają	nowych	robot-
ników	ewangelizacji,	powinno	pobudzać	wszystkie	Kościoły,	bez	względu	na	to,	czy	żyją	
one	w dogodnych	warunkach,	czy	dysponują	ubogimi	środkami	i siłami	apostolskimi,	do	
dawania	siebie	Kościołowi	powszechnemu.

Wzrost	 ilości	 kapłanów	 diecezjalnych	 Fidei donum,	 ludzi	 świeckich	 i  ochotni-
ków	wysyłanych	na	misje	zagraniczne,	 świadczący	o autentycznie	misyjnej	 świadomo-
ści	 wspólnot	 kościelnych,	 zdolnych	 do	 „wyjścia	 poza	własny	 krąg”	 i  niesienia	 innym	
Chrystusowego	orędzia,	powinien	stać	 się	wezwaniem	dla	 stowarzyszeń,	 ruchów,	grup	
kościelnych	do	nadania	większej	energii	świadectwu	wiary,	by	w pracy	misyjnej	odkryć	
wezwanie	Boga,	który	pragnie,	aby	wszystkie	ludy	zamieszkujące	ziemię	stały	się	jednym	
Ludem	Bożym.

Dotyczy	 to	 wszystkich	 elementów	 składających	 się	 na	 tkankę	 Kościoła:	 rodzin,	
dzieci,	młodzieży,	 szkoły,	 świata	 pracy,	 techniki,	 nauki,	 kultury,	 środków	 społecznego	
przekazu.	Można	więc	stwierdzić,	że	Kościół	u progu	trzeciego	tysiąclecia	jest	Kościołem	
w swej istocie misyjnym.

Cenna służba Papieskich Dzieł Misyjnych

4.	W tej	dziedzinie	cenny	wkład	stanowi	posługa	spełniana	przez	Papieskie	Dzie-
ła	Misyjne.	Są	one	instytucją	Kościoła	powszechnego	i wszystkich	Kościołów	partyku-
larnych,	 będąc	 „uprzywilejowanym	 narzędziem	 Kolegium	 Biskupiego,	 zjednoczonego	
z następcą	Piotra	i dzielącego	z nim	odpowiedzialność	za	Lud	Boży,	który	jest	w całości	
misyjny”	(por.	Statuty Papieskich Dzieł Misyjnych,	I,	n.	6,	1980 r.).	Dzieła	te	od	ponad	stu	
pięćdziesięciu	lat	stopniowo	tworzy	pośród	swego	Ludu	Duch	Pański,	aby	ukazać	światu	
to	 szczególne	 zaangażowanie	miłości,	 które	 towarzyszy	 całemu	wysiłkowi	 ewangeliza-
cyjnemu	w świecie.	Dzieła	Misyjne	stanowią	„uprzywilejowany	środek	porozumiewania	
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się	Kościołów	partykularnych	między	sobą	(…)	oraz	każdego	z nich	z papieżem,	który	
w imię	Chrystusa	przewodniczy	powszechnej	wspólnocie	miłości”	(tamże,	I,	5).

W	historii	współpracy	misyjnej	Papieskie	Dzieła	zbudowały	„mosty	solidarności”,	
które	z pewnością	się	nie	załamią,	gdyż	opierają	się	na	ożywianej	przez	Eucharystię	wierze	
w Zmartwychwstanie	Chrystusa.

W	tej	trwałej	i wielkiej	budowli	laikat	katolicki	zapisał	najpiękniejsze	karty	swej	mi-
syjnej	żywotności.	Postacią	symboliczną	pozostanie	tu	na	zawsze	Paulina	Jaricot,	inspira-
torka	dzieła	Ewangelizacji	Narodów.	W przyszłym	roku	będziemy	obchodzili	125. rocz-
nicę	zakończenia	jej	misyjnej	drogi;	w tym	właśnie	roku	odbędzie	się	Synod	Generalny	
Biskupów,	którego	temat	–	„Powołanie	i misja	świeckich	w Kościele	i w świecie”	–	nabie-
ra,	w związku	z tą	rocznicą,	bardzo	szczególnej	wymowy.

Życzenia końcowe

5.	W dwadzieścia	 lat	od	zakończenia	Soboru	Watykańskiego	II	Kościół	czuje	 się	
wezwany	do	dokonania	oceny	realizacji	wielkiego	zalecenia,	pozostawionego	mu	przez	
Sobór	Ekumeniczny,	które	mówi,	że	obowiązek	budzenia	powołań	„ciąży	na	całej	spo-
łeczności	chrześcijańskiej”	(DFK	2).

Pocieszające	 jest	 zjawisko	wzrostu	poczucia	odpowiedzialności	w wielu	wspólno-
tach.	Uczyniono	już	wiele,	ale	jeszcze	bardzo	wiele	pozostaje	do	zrobienia,	gdyż	Sobór	
Watykański	II	oczekuje	od	wszystkich,	a zwłaszcza	od	rodzin	chrześcijańskich	i wspólnot	
parafialnych,	„największej	przysługi”	w dziele	wzrostu	ilości	powołań	(por.	tamże).

Pragnę	przy	tej	okazji	wyrazić	życzenie,	aby	katolicki	laikat	–	cały	i w duchu	praw-
dziwej	komunii	z przewodnikami	Ludu	Bożego	–	znajdował	w posłudze	Papieskich	Dzieł	
Misyjnych	owe,	niosące	światło	wartości,	które	pochodzi	ze	zbawczej	„szkoły	powszech-
nej	miłości”.

Niech	Najświętsza	Dziewica	Maryja,	wierna	misjonarka	wszystkich	czasów,	pomoże	
wam,	czcigodni	bracia	i drogie	dzieci,	zrozumieć	to	orędzie	i odpowiedzieć	na	nie	świa-
domie,	z jasnym	umysłem,	w duchu	komunii	i solidarności.

Wyrażając	raz	jeszcze	wdzięczność	tym	wszystkim,	którzy	w Kościele	otrzymali	zna-
mię	specjalnego	powołania	do	posługi	ewangelizacyjnej	ad gentes, a zwłaszcza tym, którzy 
dla	 głoszenia	 królestwa	 Bożego	 znajdują	 się	 w  trudnych	 sytuacjach,	 z  serca	 udzielam	
mojego błogosławieństwa.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 18 maja 1986 r., w uroczystość Pięćdziesiątnicy,  
w ósmym roku mojego Pontyfikatu



1987

Misyjna posługa laikatu 

Drodzy	Bracia	i Siostry!

1. Synod o misji świeckich

„Wy	zaś	 jesteście	wybranym	plemieniem,	królewskim	kapłaństwem,	świętym	na-
rodem,	ludem	[Bogu]	na	własność	przeznaczonym,	abyście	ogłaszali	dzieła	potęgi	Tego,	
który	was	wezwał	z ciemności	do	przedziwnego	swojego	światła”	(1	P	2,9).

Pełnoprawnymi	członkami	uprzywilejowanego	ludu,	o którym	pisze	książę	Aposto-
łów,	 są	 ludzie	 świeccy,	którym	zostanie	poświęcone	najbliższe	zgromadzenie	generalne	
Synodu	Biskupów.	Odbędzie	się	ono	w październiku	tego	roku,	czyli	w miesiącu	mo-
dlitw	Kościoła,	refleksji	i pomocy	misjom	działającym	w świecie.

Z	uwagi	 na	 tę	 szczęśliwą	 zbieżność	 pragnę	poświęcić	 obecne	 orędzie	 tej	wielkiej	
i wybranej	części	ludu	Bożego,	jaką	są	świeccy	–	kobiety	i mężczyźni	w każdym	wieku	
i wszelkiego	stanu	–	aby	ożywić	 ich	świadomość	tego,	że	są	członkami	 ludu	będącego	
ze	swej	natury	ludem	misyjnym.	„Kościół	–	jak	powiedziałem	w 1982 r.	cytując	słowa	
papieża	Pawła	VI	–	jest	dla	ewangelizacji,	czyli	po	to,	aby	głosił	i nauczał	słowa	Bożego,	
ażeby	przez	nie	dochodził	do	nas	dar	łaski	i żeby	grzesznicy	jednali	się	z Bogiem	(adhorta-
cja	EN	14;	por.	Insegnamenti,	V,	3(1982)569).	Dlatego	ewangelizacja	i misja	nie	są	czymś	
fakultatywnym,	drugorzędnym	czy	marginesowym.	Kościół	od	chwili	 swych	narodzin	
jest	misyjny	i ewangelizacja	stanowi	główną	zasadę	jego	życia	(por.	DM	2-5).

2. Powołanie wynikające z chrztu jest powołaniem misyjnym

To	niepodważalne	 stwierdzenie	nasuwa	pytanie:	kto	konkretnie	ma	podejmować	
działalność	misyjną?	Odpowiedzi	na	nie	udziela	Sobór	Watykański	II:	„Wszyscy	wierni,	
jako	członki	żywego	Chrystusa,	(…)	zobowiązani	są	do	współpracy	w szerzeniu	i w roz-
woju	Jego	Ciała,	aby	 jak	najprędzej	doprowadzić	 je	do	pełni.	Dlatego	 też	wszyscy	 sy-
nowie	Kościoła	winni	mieć	żywą	świadomość	odpowiedzialności	swojej	za	świat”	(DM	
36).	Ewangelizacja	nie	jest	wyłączną	domeną	hierarchii,	gdyż	„każdy	uczeń	Chrystusowy	
ma	obowiązek	szerzenia	wiary”	(KK	17).	Obowiązek	ten	jest	zakorzeniony	w pierwszym	
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sakramencie	wiary.	Właśnie	na	mocy	chrztu	wszyscy	świeccy	chrześcijanie	są	przez	Pana	
wezwani	do	rzeczywistego	apostolstwa:	„powołanie	bowiem	chrześcijańskie	jest	z natury	
swojej	również	powołaniem	do	apostolstwa”	(DA	2).	Podstawą	tego	powołania	jest	łaska	
chrztu:	chrześcijanie,	wszczepieni	przez	chrzest	w Chrystusa,	stają	się	uczestnikami	Jego	
potrójnego	urzędu:	kapłańskiego,	proroczego	 i królewskiego.	Bierzmowanie	utwierdza	
ich	mocą	Ducha	Świętego,	a Eucharystia	wpaja	w nich	i podsyca	ową	miłość	do	Boga	
i ludzi,	która	jest	duszą	całego	apostolstwa	(por.	KK	33;	DA	3).

W	związku	z tym	ponawiam	wezwanie	do	wszystkich	świeckich,	aby	odkrywając	
w sobie	pierwotną	godność	uczniów	Pana,	nabierali	coraz	większego	poczucia	odpowie-
dzialności	apostolskiej	i wnosili	wspaniałomyślny	wkład	w dzieło	ewangelizacji.

3. Jedno Ciało dobrze uporządkowane

Chociaż	 odpowiedzialność	 za	 misje	 spoczywa	 na	 wszystkich	 członkach	 Kościo-
ła	 i  choć	każdy	z nich	 jest	 równocześnie	„podmiotem”	 i  „przedmiotem”	misji,	 to	zasa-
dy	 i  sposoby	 tego	uczestnictwa	 są	 zróżnicowane	w zależności	od	zajmowanego	miejsca	
i funkcji	pełnionej	wewnątrz	Kościoła,	oraz	od	rodzaju	sprawowanej	posługi	i osobistych	
charyzmatów.	Dary	Boże	są	różnorodne,	lecz	zawsze	obfite;	jeden	nie	wyklucza	drugie-
go,	a wszystkie	dopełniają	się	wzajemnie,	mając	za	cel	 jedyną	komunię	i misję.	My	zaś	
wezwani	jesteśmy	do	tego,	by	je	rozpoznać	i z ewangeliczną	rozwagą	ukazać	ich	wartość	
w odniesieniu	do	obiektywnych	wymogów	i wyjątkowych	sytuacji,	które	mogą	pojawić	się	
w naszych	czasach.	W związku	ze	zbliżającym	się	Synodem	Biskupów	zachęcam	świeckich,	
a zwłaszcza	młodych,	do	uznania	rzeczywistości	tych	darów	Bożych	i podjęcia	z całą	osobi-
stą	odpowiedzialnością	zadania	ewangelizacji	poprzez	słowo,	świadectwo	oraz	rozszerzanie	
tej	mądrości	i nadziei,	których	ludzkość	–	często	nieświadomie	–	tak	bardzo	pragnie.

Powołania	świeckich,	wezwania	do	tego,	by	wnosić	specyficzny	wkład	w życie	ko-
ścielnej	wspólnoty,	jeszcze	wciąż	są	ujawniającym	się	wśród	ludu	Bożego	dobitnym	i wy-
mownym	wyrazem	oddania	 sprawie	misji.	Dziś,	bardziej	niż	w przeszłości,	potrzebne	
są	osoby	gotowe	całkowicie	poświęcić	życie	działalności	misyjnej:	„specjalnym	bowiem	
powołaniem	naznaczeni	 są	ci,	którzy	obdarzeni	odpowiednimi	naturalnymi	właściwo-
ściami,	przymiotami	serca	i umysłu,	gotowi	są	podjąć	dzieło	misyjne,	obojętnie,	czy	to	
będą	miejscowi,	czy	też	obcy:	kapłani,	osoby	zakonne	i  ludzie	świeccy”	(DM	23;	por.	
DM	6).	Tak,	Kościół	potrzebuje	dzisiaj	ludzi	świeckich,	ludzi	dojrzałych,	którzy	pełniąc	
rolę	uczniów	i świadków	Chrystusa	będą	budowali	wspólnoty	chrześcijańskie	i przeobra-
żali	świat	w duchu	wartości	ewangelicznych.

Do	wszystkich	świeckich,	którzy	 już	 się	włączyli	w misyjną	działalność	Kościoła,	
pragnę	skierować	podziękowanie	i zachętę	do	wytrwałości	w wykonywanej	pracy.

4. Katechiści

Pragnę	w tym	miejscu	przypomnieć	przede	wszystkim	tak	bardzo	zasłużone	zastępy	
katechistów,	mężczyzn	 i kobiet,	którzy	wnoszą	niezastąpiony	wkład	w  rozszerzanie	wia-
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ry,	wypełniających	zadanie	szczególnie	ważne	w naszych	czasach	(por.	DM	17;	Catechesi 
tradendae,	66).	Trudno	zaprzeczyć,	że	bez	tych	kompetentnych	pracowników	misyjnych	
liczne,	kwitnące	dzisiaj	Kościoły	w ogóle	by	nie	powstały.	To	oni	byli	i są	bezpośrednimi	
świadkami	wiary,	niejednokrotnie	pierwszymi	także,	w sensie	chronologicznym,	tymi,	któ-
rzy	nieśli	orędzie,	 stając	się	w ten	sposób	współpracownikami	misji	w dziele	stabilizacji,	
rozwoju	i wzrostu	chrześcijańskiego	życia.	Ich	posługa	jest	 jednym	z podstawowych	ele-
mentów	ewangelizacji	i dlatego	Kościół	zawsze	będzie	ich	potrzebował.	Jeszcze	raz	wyra-
żam	życzenie,	by	w tym	tak	koniecznym	dziele	wciąż	było	ich	coraz	więcej,	coraz	lepszych	
i ufam,	że	zawsze	będą	się	spotykać	z życzliwością	i potrzebną	pomocą.	Także	oni	mają,	
oczywiście,	prawo	do	odpowiedniego	wynagrodzenia	i jeśli	ich	wspólnoty	są	zbyt	biedne	na	
to,	aby	zapewnić	im	utrzymanie,	w duchu	solidarności	winni	zadbać	o to	inni	chrześcijanie.

5. Wolontariat świeckich

Przypomnę	 tu	 jeszcze	 inną	 formę	misyjnego	 zaangażowania	 świeckich,	 na	 którą	
Kościół,	zwłaszcza	obecnie,	bardzo	liczy,	czyli	wolontariat.	Ta	wartościowa	forma	zaan-
gażowania	stanowi	poważny	wkład	w misję	Kościoła,	ułatwiając	mu	drogę	ewangelizacji;	
jest	posługą	świeckich	chrześcijan,	którzy	poświęcają	kilka	lat	życia	na	współpracę	służącą	
bezpośrednio	wzrostowi	krajów	będących	na	drodze	rozwoju.

I	tak,	obok	działalności	na	rzecz	rozwoju	człowieka,	prowadzonej	wspólnie	z inny-
mi	siłami	społecznymi,	jako	chrześcijanie	starają	się	o to,	aby	ich	braciom	nie	zabrakło	
tej	pełni	 rozwoju	religijnego	 i moralnego,	którą	osiąga	się	 tylko	wówczas,	gdy	nastąpi	
całkowite	otwarcie	na	łaskę	Bożą.	Kierując	się	wiarą	i ewangeliczną	miłością,	stają	się	oni	
świadkami	miłości	 i  służą	 całemu	 człowiekowi,	 człowiekowi	 będącemu	 istotą	 cielesną	
i duchową.

Pragnę	 w  związku	 z  tym,	 by	 z  okazji	 Synodu	 wiele	 Kościołów	 partykularnych	
odkryło	 tę	 formę	współpracy	misyjnej	 i  podjęło	 odpowiednie	 kroki,	 aby	 rozpoznano	
i udzielono	pomocy	tym	powołaniom,	które	z pewnością	wiele	osób	chętnie	podejmie	
z gotowością	do	czynnego	włączenia	się	w życie	innych	wspólnot.

Podstawą	 tych	 powołań	winno	 być	 zrównoważone	 i  harmonijne	 zaangażowanie,	
które	nie	rozdziela	rozwoju	społeczno-kulturowego	od	wyznawania	wiary	religijnej.	Ta	
trudna	i odpowiedzialna	służba	wymaga	przemyślanych	wyborów,	właściwego	przygoto-
wania,	kompetencji	zawodowych,	a nade	wszystko	dojrzałości.

6. Otwartość wobec innych form posługiwania

Duch,	który	prowadzi	Kościół	do	całej	prawdy	(por.	J	16,13),	jednoczy	go	w komu-
nii	i posłudze,	ubogaca	swoimi	darami	i przyozdabia	w swoje	owoce,	„rozdziela	między	
wiernych	wszelakiego	stanu	także	szczególne	łaski,	przez	które	czyni	ich	zdatnymi	i goto-
wymi	do	podejmowania	rozmaitych	dzieł	lub	funkcji”	(KK	12).

My	wszyscy	zaś	wezwani	jesteśmy	do	tego,	by	rozpoznać	i przyjąć	z wdzięcznością	
te	szczególne	łaski,	rozdzielane	także	między	ludzi	świeckich	ze	względu	na	tak	pożądaną	
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ich	obecność	na	polu	misyjnym.	Zwłaszcza	młode	Kościoły	winny	się	otworzyć	na	owe	
duchowe	bogactwa,	oceniać	je	przychylnie	i z ufnością,	ażeby	te	funkcje	i dzieła	miały	na	
celu	„odnowę	i dalszą	pożyteczną	rozbudowę	Kościoła”	(tamże).

Należy	więc	uwzględniać	i popierać	rozliczne	formy	uczestnictwa	świeckich	w ży-
ciu	liturgicznym	wspólnot	chrześcijańskich,	w ich	programach	i radach	duszpasterskich,	
w  praktykowaniu	miłosierdzia	 i w  uobecnianiu	 chrześcijaństwa	w  życiu	 kulturalnym,	
społecznym i ekonomicznym.

Pragnę	zachęcić	także	laikat	żeński	do	szerszego	i bardziej	aktywnego	uczestnicze-
nia	w posługach,	które	na	ogromnym	polu	misyjnym	czekają	na	jego	wspaniałomyślny	
i specyficzny	wkład.	Trzeba,	by	ta	część	laikatu	poświęcała	się	pracy	tak	w zakresie	za-
jęć	tradycyjnych	(praca	w szpitalach,	w szkołach,	w strukturach	opieki	społecznej),	jak	
i tych,	które	wchodzą	w zakres	ewangelizacji	bezpośredniej,	jak	formacja	rodziny,	dialog	
z niewierzącymi	lub	niepraktykującymi,	krzewienie	kultury	katolickiej	i oczywiście	wy-
trwała	obecność	na	polu	modlitwy	i liturgii.

7. Papieskie Dzieła Misyjne

Dziś,	w dniu	Pięćdziesiątnicy,	Kościół	świadom	pilności	zadań	misyjnych	odczuwa	
potrzebę	nowego	otwarcia	się	na	potężne	tchnienie	i ożywiającą	miłość	Ducha	Świętego,	
który	uświęca	Lud	Boży,	prowadzi	go	i przyozdabia	w cnoty	tak,	aby	przynosił	owoce	
charyzmatów	chrześcijańskiej	tożsamości.

Papieskim	Dziełom	Misyjnym,	które	z racji	ich	pochodzenia,	struktury	i celów	mają	
charakter	szczególnych	narzędzi	uniwersalizmu	misyjnego,	pragnę	powierzyć	szczególne	
zadanie,	aby	poprzez	swoją	szeroko	rozprzestrzenioną	animatorską	działalność	podtrzy-
mywały	w Ludzie	Bożym,	a zwłaszcza	wśród	świeckich,	świadomość	misyjną,	jednocze-
śnie	ukazując	jasno	szczególne	powołanie	tych,	którzy	otrzymali	tę	misję.

Do	Papieskich	Dzieł	Misyjnych	 także	 należy	 szerzenie	wśród	wiernych	 zaintere-
sowania	misjami,	pobudzanie	ich	do	duchowego	i materialnego	uczestniczenia	w nich,	
a ponadto	zachęcanie	młodzieży	do	realizowania	powołań	misyjnych.	W świecie	pozba-
wionym	perspektyw	i pełnym	niepewności,	niech	nigdy	nie	ustaną	w pobudzaniu	i pro-
pagowaniu	wśród	 świeckich	 szlachetnych	 ideałów	misyjnych,	 tak	 aby	wielu	 z nich	na	
wezwanie	Pana	odpowiedziało:	„Oto	ja,	poślij	mnie!”	(Iz	6,8).

8. Matka, która przoduje nam w wierze i w misji

Muszę	jeszcze	przypomnieć	także	o innym	wydarzeniu	–	składającym	się	na	wspo-
mniany	na	początku	szczęśliwy	zbieg	wydarzeń	–	mianowicie	o obchodach	Roku	Maryj-
nego.	Jest	rzeczą	naturalną,	zrozumiałą	i krzepiącą,	że	wszyscy	synowie	i córki	Kościoła	
patrzą	na	Tę,	która	jest	od	początku	obecna	w misji	Kościoła	(por.	RMat	28).	Jeśli	Ko-
ściół,	zbliżając	się	już	do	końca	drugiego	tysiąclecia	chrześcijaństwa,	potrzebuje	nowego,	
wspaniałomyślnego	zaangażowania	się	w swoją	misję,	to	i teraz,	tak	jak	zawsze,	będzie	
musiał	pójść	tą	drogą	razem	z Maryją.
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Idąc	śladem	Chrystusa,	Kościół	stara	się	dziś	pełnić	z niezmienną	wiernością	Jego	
misję	w dziejach	ludów	i narodów,	a w tej	współpracy	z dziełem	Syna	Odkupiciela	skupia	
się	wokół	Maryi	w oczekiwaniu	na	nową	Pięćdziesiątnicę	(por.	Dz	1,14).	Dlatego	wszy-
scy	chrześcijanie	winni	patrzeć	na	Maryję,	która	przoduje	Kościołowi	w wierze,	aby	móc	
zrozumieć	i wypełniać	sens	własnego	posłannictwa:	współpracować	w dziele	zbawienia	
dokonanym	przez	Chrystusa	aż	do	jego	ostatecznego	wypełnienia	się	w królestwie	nie-
bieskim.

Z	apostolskim	błogosławieństwem.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 7 czerwca 1987 r., w Święto Pięćdziesiątnicy,  
w dziewiątym roku mojego Pontyfikatu



1988

Obecność Maryi w powszechnej misji Kościoła 

Drodzy	Bracia	i Siostry!

Ogłaszając	 pod	 koniec	 Roku	 Maryjnego,	 będącego	 przygotowaniem	 Jubileuszu	
Dwutysiąclecia,	orędzie	na	Światowy	Dzień	Misyjny,	pragnę	zachęcić	cały	Lud	Boży	do	
refleksji	nad	szczególnym	aspektem	ewangelizacji:	nad	obecnością	Maryi	w powszechnej	
misji	Kościoła.

Misja	ta	polega	na	głoszeniu	Dobrej	Nowiny	zbawienia	–	osiąganego	przez	wiarę	
w Chrystusa	–	na	mocy	mandatu,	który	Pan	 zmartwychwstały	powierzył	Apostołom:	
„Idźcie	więc	i nauczajcie	wszystkie	narody”	(Mt	28,19);	„Kto	uwierzy	i przyjmie	chrzest,	
będzie	zbawiony;	a kto	nie	uwierzy,	będzie	potępiony”	(Mk	16,16).

1. Maryja – Gwiazda ewangelizacji i Matka wszystkich narodów

Maryja,	Matka	Jezusa,	jako	pierwsza	uwierzyła	w swojego	Syna	i ze	względu	na	tę	
wiarę	została	nazwana	błogosławioną	(por.	Łk	1,45).	Jej	życie	było	drogą	i pielgrzymo-
waniem	wiary	w Chrystusa,	w której	przodowała	uczniom	i stale	przoduje	Kościołowi	
(por.	RMat	6,	26).

Dlatego	wszędzie	 tam,	gdzie	Kościół	prowadzi	wśród	 ludów	działalność	misyjną,	
jest	obecna	Maryja;	jako	Matka	współdziałająca	w zrodzeniu	i wychowywaniu	wiernych	
(por.	KK	63)	i –	wedle	słów	mojego	poprzednika	Pawła	VI	–	jako	„Gwiazda	ewangeliza-
cji”	(EN	82),	ażeby	prowadzić	i wspierać	heroldów	Ewangelii,	a równocześnie	umacniać	
w wierze	nowe	wspólnoty	chrześcijańskie,	ożywiane	–	dzięki	misyjnemu	przepowiadaniu	
–	mocą	Słowa	i łaską	Ducha	Świętego.

Swą	obecnością	i działaniem	Matka	Jezusa	zawsze	towarzyszyła	misyjnej	pracy	Ko-
ścioła.	Heroldowie	 Ewangelii,	 głosząc	 niechrześcijańskim	 ludom	 tajemnice	Chrystusa	
i prawdy	wiary,	przedstawiali	im	równocześnie	postać	i rolę	Maryi,	która	„wkroczywszy	
głęboko	w dzieje	zbawienia	łączy	w sobie	w pewien	sposób	i odzwierciedla	najważniejsze	
treści	wiary”	i „gdy	jest	sławiona	i czczona	przywołuje	wiernych	do	Syna	swego	i do	Jego	
ofiary	oraz	do	miłości	Ojca”	(KK	65).	Każdy	zaś	lud,	biorąc	Maryję	za	Matkę,	wzbogaca	
Jej	kult	i nabożeństwo	do	Niej,	nadając	Jej	nowe	tytuły	i znajdując	nowe	formy	wyrazu	
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owego	kultu,	dostosowane	do	swoich	potrzeb	i zgodne	z własnym	duchem	religijnym.	
Wiele	z tych	wspólnot	chrześcijańskich,	wyrosłych	jako	owoce	ewangelizacyjnego	dzieła	
Kościoła,	 znalazło	w  synowskiej	miłości	 do	Matki	 Jezusa	 oparcie	 i  siłę	 do	wytrwania	
w wierze	w chwilach	ciężkich	prób	i prześladowań.

2. Maryja – wzór misyjnego oddania

Kościół	w swym	ewangelizacyjnym	powołaniu	i trosce	bierze	przykład	i czerpie	na-
tchnienie	 z Maryi,	 która	 jako	 pierwsza	 doświadczyła	 ewangelizacji	 (por.	 Łk	 1,26-38)	
i jako	pierwsza	dzieło	ewangelizacji	podjęła	(por.	Łk	1,39-56).	To	Ona	przyjęła	z wiarą	
Dobrą	Nowinę	zbawienia,	wyrażając	ją	w słowach	przepowiedni,	pieśni,	proroctwa.	To	
Ona	udzieliła	wszystkim	ludziom	najlepszej,	jaką	kiedykolwiek	otrzymali,	porady	ducho-
wej:	„Zróbcie	wszystko,	cokolwiek	[Jezus]	wam	powie”	(J	2,5).	Kościół	uczy	się	od	Maryi	
misyjnego oddania.

Świadomość	tego,	że	ponad	dwie	trzecie	ludzkości	jeszcze	nie	poznało	lub	nie	przy-
jęło	wiary	w Chrystusa	Odkupiciela,	 jest	 dla	Kościoła	 bodźcem	do	 przygotowywania	
wciąż	nowych	pokoleń	apostołów,	a zarazem	do	coraz	gorętszej	modlitwy	i do	starań	o to,	
by	w każdej	wspólnocie	chrześcijańskiej	rodziły	się	wciąż	liczniejsze	powołania	misyjne.

Choć	bowiem	prawdą	jest	to,	że	–	jak	mówi	Sobór	–	na	każdym	uczniu	Chrystu-
sa	 ciąży	w odpowiedniej	 części	 obowiązek	 rozszerzania	wiary,	 największe	 zaangażowa-
nie	w tej	dziedzinie	wykazują	te	osoby,	które	Pan	Bóg	wzywa	przez	powołanie	misyjne	
za	 sprawą	Ducha	Świętego,	powołując	do	życia	w Kościele	 instytuty,	które	obowiązek	
pierwszego	głoszenia	Ewangelii	przyjmują	jako	swoje	właściwe	zadanie	(por.	DM	23).

Pocieszającym	zjawiskiem,	które	budzi	nadzieję	i wdzięczność	wobec	Boga,	są	co-
raz	liczniejsze	formy	służby	misyjnej	Kościołów	partykularnych,	które	wysyłają	na	misje	
kapłanów	 diecezjalnych,	 w  ramach	wielce	 zasłużonego	 dzieła Fidei donum,	 świeckich	
i wolontariuszy,	kierując	 się	 zarówno	chęcią	niesienia	pomocy	 siostrzanym	Kościołom	
będącym	w  potrzebie,	 jak	 też	 wolą	 przepowiadania	 Ewangelii	 i  krzewienia	 solidarnej	
miłości	wśród	niechrześcijańskich	ludów	i grup	ludzi.

Ze	szczególną	radością	widzimy,	jak	obok	Kościołów	o wiekowej	historii	coraz	szer-
szy	udział	w powszechnej	misji	Kościoła	biorą	Kościoły	Afryki,	Azji	i Ameryki	Łacińskiej.	
Fakt,	 że	 te	właśnie	 kościelne	wspólnoty,	 same	 znajdujące	 się	 jeszcze	w  fazie	 rozwoju,	
posyłają	ad gentes swoich	misjonarzy,	świadczy	o autentycznym	duchu	katolickim	i mi-
syjnym,	który	winien	ożywiać	wszystkie	młode	Kościoły	„wysyłające	od	siebie	misjonarzy	
do	głoszenia	Ewangelii	na	całym	świecie,	chociażby	same	cierpiały	na	brak	kapłanów”	
(DM	20).

Heroldowie	 Ewangelii,	 częstokroć	 nieznani,	 zapomnieni,	 prześladowani,	 żyjący	
w  najodleglejszych	 ośrodkach	 misyjnych	 Kościoła,	 znajdują	 doskonały	 wzór	 oddania	
i wierności	w Maryi,	która	„całkowicie	poświęciła	samą	siebie,	jako	służebnicę	Pańską,	
osobie	i dziełu	Syna	swego”	(KK	56).

Dlatego	 z  okazji	 Światowego	Dnia	Misyjnego	pragnę	wyrazić	moją	 cześć	misjo-
narzom	i misjonarkom	rozsianym	po	wszystkich	kontynentach	za	ich	wspaniałomyślne	
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zaangażowanie	i za	ich	bohaterstwo,	które	niekiedy	–	także	w naszych	czasach	–	posuwa	
się	aż	do	męczeństwa.	Pragnę	w imieniu	całego	Kościoła	skierować	do	nich	i do	wszyst-
kich	rodzin	zakonnych	oraz	instytutów	świeckich,	męskich	i żeńskich,	dla	których	misja	
jest	głównym	elementem	konsekracji,	 serdeczne	pozdrowienie	 i gorące	wyrazy	zachęty	
oraz	wezwać	ich	do	tego,	by	nie	zniechęcali	się	w obliczu	trudności,	na	jakie	napotykają	
w swoim	apostolstwie,	ale	by	pokładając	ufność	w Maryi,	szli	Jej	śladem.

Wszystkim	 wam,	 misjonarze	 i  misjonarki,	 którzy	 przyczyniacie	 się	 do	 narodzin	
i formacji	nowych	wspólnot	chrześcijańskich,	i do	coraz	szerszego	rozpościerania	się	ma-
cierzyńskich	skrzydeł	Kościoła,	powtarzam	płynące	z serca	wezwanie,	które	skierowałem	
do	kapłanów	w Liście	na	Wielki	Czwartek	Roku	Maryjnego:	„Wypada	więc,	aby	każdy	
z nas	«wziął	Ją	do	siebie»,	podobnie	jak	apostoł	Jan	na	Golgocie	(…)	jako	Matkę	i Po-
średniczkę	tej	«wielkiej	tajemnicy»	(por.	Ef	5,32),	której	wszyscy	pragniemy	służyć	całym	
życiem”	 (por.	 List	 do	 kapłanów	 na	Wielki	Czwartek	 1988,	 „L’Osservatore	Romano”,	
wyd.	polskie,	3-4(1988)5-6).

3. Razem z Maryją przygotowujmy nowy Adwent Misyjny

Przygotowując	 się	 z  nadzieją	 i  zaangażowaniem	nowego	Adwentu	 do	 obchodów	
zakończenia	drugiego	i rozpoczęcia	trzeciego	tysiąclecia	wiary	chrześcijańskiej,	Kościół	
pragnie	odnowić	i wzmocnić	swój	zryw	misyjny,	tak	aby	mógł	on	zapewnić	większą	sku-
teczność	przepowiadaniu	Ewangelii	ludom,	które	jej	jeszcze	nie	poznały	lub	nie	przyjęły.	
Zawierzam	tę	nadzieję	Maryi,	Tej,	która	przygotowała	pierwsze	przyjście	Pana.	Oby	za	Jej	
macierzyńskim	wstawiennictwem	cały	Lud	Boży	mógł	osiągać	coraz	żywszą	i pobudza-
jącą	do	działania	świadomość	własnej	odpowiedzialności	za	szerzenie	królestwa	Bożego	
przez	misyjne	dzieło	ewangelizacji.

Zwracam	się	przede	wszystkim	do	Pasterzy	Kościołów	partykularnych,	do	współ-
pracujących	z nimi	kapłanów	i do	wszystkich	osób	działających	w duszpasterstwie:	niech	
wasze	słowo,	katecheza	i własny	przykład	służą	wychowaniu	wiernych	powierzonych	wa-
szej	pieczy	w duchu	prawdziwie	misyjnym,	„aby	jako	członki	Chrystusa	byli	świadomi	
swej	odpowiedzialności	za	wszystkich	ludzi”	(DM	21).	Kierowane	przez	was	wspólnoty	
chrześcijańskie	niech	dają	wyraz	dojrzałości	i prężności	wiary	oraz	kościelnej	komunii,	
otwierając	się	na	powszechną	misję	Kościoła	poprzez	modlitwę,	budzenie	powołań	misyj-
nych,	okazywanie	solidarności	i współdzielenie	dóbr,	tak	duchowych,	jak	materialnych,	
z najuboższymi	tego	świata.	Przede	wszystkim	zaś	rodziny	niech	będą	świadome	tego,	
że	winny	wnosić	„szczególny	wkład	w sprawę	misyjną	Kościoła,	pielęgnując	powołania	
misyjne	wśród	swoich	synów	i córek”	(FC	54).

Mówiąc	o ożywianiu	świadomości	misyjnej	we	wspólnotach	chrześcijańskich,	na-
leży	wspomnieć	o Papieskich	Dziełach	Misyjnych,	które	wyróżniają	się	w Kościele	nie-
zwykłą	aktywnością	i wytrwałością	w nawiązywaniu	współpracy	misyjnej	poprzez	wielo-
rakie	i trafne	inicjatywy,	których	celem	jest	animowanie,	informacja	oraz	wychowywanie	
w poczuciu	powszechności	i w duchu	misyjnym.	Zajmują	się	one	również	rozległą	dzie-
dziną	działalności	 charytatywnej	oraz	pomocy	materialnej	 i dlatego	proszę	wszystkich	



281III. Orędzia Jana Pawła II (1979-2005) 

o wspaniałomyślne	ofiary	na	utrzymanie	seminarzystów,	na	formację	świeckich,	zwłasz-
cza	katechistów,	na	budowę	kościołów,	szkół,	szpitali	i innych	placówek	społecznych.

Jednakże	główną	funkcją	Papieskich	Dzieł	Misyjnych	–	poczynając	od	pierwszego	
z nich,	o nazwie	Dzieło	Rozkrzewiania	Wiary,	stawiającego	sobie	za	cel	przede	wszyst-
kim	wychowywanie,	informowanie	i uwrażliwianie	na	sprawę	misji	–	pozostaje	budzenie	
ducha	misyjnego.

Wszystkie	Dzieła	troszczą	się	o budzenie	powołań	dla	Kościoła	misyjnego.	To	zada-
nie	o podstawowym	znaczeniu	dla	skuteczności	misyjnej	ad gentes powierzone jest przede 
wszystkim	Dziełu	Świętego	Piotra	Apostoła	na	rzecz	powołań	kapłańskich	i zakonnych	
w młodych	Kościołach,	 a  także	Papieskiej	Unii	Misyjnej,	której	działalność	polega	na	
formowaniu	w duchu	misyjnym	tych,	ktorzy	sprawują	w Kościele	urząd	pasterzy,	peł-
nią	funkcję	animatorów	bądź	w inny	sposób	angażują	się	w duszpasterstwo.	Z kolei	do	
Dzieła	Misyjnego	Dzieci	należy	wychowanie	i budzenie	zainteresowania	misjami	wśród	
najmłodszych.

Wracając	do	myśli	przewodniej	tego	orędzia,	pragnę	raz	jeszcze	podkreślić,	że	wszy-
scy	ci,	którzy	 swą	pracą	 i  życiem	służą	 rozwojowi	misji	 i budzeniu	powołań,	znajdują	
w Maryi	Matkę	i wzór,	będący	dla	nich	natchnieniem	oraz	oparciem.	Ona	bowiem,	jak	
powiedziałem	na	wstępie,	w pełni	zasługuje	na	miano	„pierwszej	Misjonarki”,	bowiem	
jako	 Matka	 Jezusa,	 posłanego	 przez	 Ojca,	 pierwszego	 i  największego	 ewangelizatora,	
przyłączyła	 się	do	 Jego	misji	 i  uczestniczyła	w niej	 z macierzyńskim	oddaniem.	U  tej	
Matki	wszyscy	synowie	i córki	Kościoła	uczą	się	wypracowywać	w sobie	ducha	misyjne-
go,	który	powinien	ożywiać	ich	chrześcijańskie	życie	i zasilać	ich	zryw	apostolski.

Zanim	zakończę	to	orędzie,	pragnę	w szczególny	sposób	otworzyć	moje	serce	przed	
wami,	ludzie	młodzi,	którzy	jesteście	dla	Kościoła	znakiem	żywotności	i jego	wielką	na-
dzieją.	Przyszłość	misji	i powołań	misyjnych	jest	związana	z waszą	wspaniałomyślną	od-
powiedzią	na	wezwanie	Boga,	na	Jego	zaproszenie,	byście	swoje	życie	poświęcili	głoszeniu	
Ewangelii.	Uczcie	 się	 od	Maryi	wypowiadać	owo	 „tak”,	 które	 oznacza	pełne,	 radosne	
i wierne	przylgnięcie	do	woli	Ojca	i do	Jego	planu	miłości.

Niechaj	Najświętsza	 Panna,	 którą	 nazywamy	Matką	Kościoła	 i wszystkich	 naro-
dów,	wyjedna	 u  swego	 Syna	 to,	 ażeby	 nowy	 duch	 Pięćdziesiątnicy	 ożywił	wszystkich	
ludzi,	którzy	wraz	z chrztem	otrzymali	bezcenny	dar	wiary.	Oby	za	Jej	przyczyną	coraz	
bardziej	pogłębiała	się	w nich	świadomość	własnej	odpowiedzialności	misyjnej	i oby	rów-
nież	dzięki	ich	wytrwałej	i wspaniałomyślnej	pracy	Ewangelia	była	głoszona	wszystkim	
ludom,	a wiara	w Chrystusa	przyniosła	światło	zbawienia	całemu	światu.

Wszystkim	 jako	zadatek	obfitych	 łask	niebieskich	udzielam	z  serca	apostolskiego	
błogosławieństwa.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 22 maja 1988 r., w Święto Pięćdziesiątnicy,  
w dziesiątym roku mojego Pontyfikatu



1989

Troska Kościoła o obecność kleru miejscowego  
w młodych wspólnotach chrześcijańskich 

Drodzy	Bracia	i Siostry!

Misja	Kościoła	rozpoczęła	się	w dniu	Zesłania	Ducha	Świętego.	Wieść	o Zmartwych-
wstaniu	Pana,	ogłoszona	przez	Apostołów	rzeszom	pielgrzymów	przybyłych	do	Jerozolimy,	
usłyszeli	we	własnych	językach	i przyjęli	przedstawiciele	różnych	narodów	i kultur.	Było	
to	niejako	antycypacją	powszechności	nowego	Ludu	Bożego.	Tak	więc,	w duchu	 i  łasce	
Zielonych	Świąt,	wciąż	będących	życiodajnym	źródłem	ewangelizacyjnego	i misyjnego	po-
wołania	Kościoła,	kieruję	do	was	to	orędzie	na	doroczny	Światowy	Dzień	Misyjny.

Obchody	tego	Dnia,	poświęconego	modlitwie,	katechezie	i pomocy	misjom,	przypo-
minają	Kościołowi	obowiązek	pójścia	na	cały	świat	i głoszenia	Ewangelii.	Oby	te	obchody	
przyniosły	Ludowi	Bożemu	–	 pasterzom	 i wiernym	–	nowe	przyjście	Ducha	 Świętego,	
który	jest	Duchem	misji	i który	teraz	kontynuuje	zbawcze	dzieło,	zakorzenione	w Ofierze	
Krzyża.	Jezus	powierzył	je	Kościołowi,	ale	„Duch	Święty	pozostaje	pierwszym	i nadrzęd-
nym	podmiotem	jego	urzeczywistnienia	w duszy	człowieka	i w dziejach	świata”	(DV	42).

1. Kler miejscowy nadzieją Kościoła misyjnego

Podobało	 się	 Bogu	 –	 przypomina	 Sobór	Watykański	 II	 (por.	KK	 9)	 –	 uświęcać	
i zbawiać	ludzi	nie	pojedynczo,	bez	żadnej	między	nimi	więzi,	lecz	jako	lud:	lud	mesja-
niczny,	który	ma	za	głowę	Chrystusa	–	i który	jest	zgromadzony	w Kościele.	Kościół	ten	
istnieje	we	wspólnotach	lokalnych	powierzonych	pieczy	i kierownictwu	swoich	pasterzy,	
którzy	nimi	rządzą,	spełniając	w ramach	wykonywanej	przez	siebie	władzy	urząd	Chry-
stusa,	Pasterza	i Głowy	(por.	KK	28).	Ich	władza	i misja	polega	na	głoszeniu	Ewangelii,	
uświęcaniu	ludu	Bożego	i rządzeniu	nim.

Głoszenie	Ewangelii,	podjęte	przez	Apostołów	po	Zesłaniu	Ducha	Świętego,	dało	
początek	wspólnotom	ochrzczonych,	na	czele	których	ustanawiali	przełożonych,	ażeby	
zapewniali	oni	 jedność,	wychowanie	w wierze	poszczególnych	członków,	 sprawowanie	
Eucharystii,	komunię	z Apostołami	i innymi	chrześcijańskimi	wspólnotami.
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To,	co	czynili	Apostołowie	w początkach	rozszerzania	się	Kościoła	w świecie,	dzisiaj	
dokonuje	się	poprzez	misyjną	ewangelizację:	„Do	założenia	Kościoła	i do	rozwoju	wspól-
noty	 chrześcijańskiej	 konieczne	 są	 różne	 urzędy,	 powoływane	 (…)	 spośród	wiernych;	
zalicza	się	do	nich	urząd	kapłanów,	diakonów	i katechistów”	(DM	15).

W	tym	orędziu	pragnę	przede	wszystkim	podkreślić	niezbędność	i znaczenie	obec-
ności	kleru	miejscowego	w młodych	wspólnotach	chrześcijańskich.	Kolejne	etapy	 for-
macji	i rozwój	kleru	miejscowego	wyznaczają	drogę	misyjnej	ewangelizacji.	Papieże,	jako	
pasterze	Kościoła	powszechnego,	w szczególny	sposób	troszczyli	się	o to,	by	rodzące	się	
w krajach	misyjnych	wspólnoty	otrzymywały	nie	tylko	misjonarzy,	ale	także	–	skoro	tyl-
ko	to	będzie	możliwe	–	kapłanów	i biskupów	miejscowych.	Troskę	tę	okazywali	zwłaszcza	
papieże	 tego	wieku,	poczynając	do	Benedykta	XV,	który	w  encyklice	Maximum illud 
(właśnie	obchodzimy	60-lecie	 jej	ogłoszenia)	 stwierdził	m.in.:	 „Ważną	 jest	 rzeczą,	 aby	
wszyscy	kierujący	misjami	obejmowali	 swą	 szczególną	 troską	wykształcenie	 i  formację	
kleru	tubylczego,	który	stanowi	największą	nadzieję	młodych	Kościołów”	(7).

Rozkwit	kleru	miejscowego	jest	zasługą	misjonarzy,	którzy	z cierpliwym,	wytrwa-
łym	uporem,	niekiedy	nie	cofając	się	nawet	przed	męczeństwem,	pracowali	i cierpieli	po	
to,	ażeby	tworzyć	nowe	wspólnoty	chrześcijańskie	i zabiegali	o budzenie	w rodzinach	po-
wołań	do	kapłaństwa	oraz	do	życia	zakonnego	i misyjnego.	Teraz	radują	się,	że	mogą	pra-
cować	w komunii	z miejscowymi	kapłanami	i biskupami,	być	ich	współpracownikami,	
wiedząc,	że	„wspólna	sprawa	Królestwa	Bożego	ściśle	jednoczy	obie	grupy	zwiastunów	
Ewangelii,	dla	wciąż	koniecznej	i niewątpliwie	owocnej	współpracy	(…)	a ich	harmonij-
ne	dostosowanie	się	jest	–	jak	być	powinno	–	wzorowym	przykładem	jedności	Kościoła”	
(Paweł	VI,	Orędzie	na	Światowy	Dzień	Misyjny	1973).

Sobór	Watykański	II	otworzył	nowy	rozdział	fascynującej	historii	misji.	Skoro	Ko-
ściół	ze	swej	natury	jest	misyjny,	a każdy	Kościół	partykularny	ma	odzwierciedlać	Ko-
ściół	powszechny,	to	także	młode	Kościoły	wezwane	są	do	tego,	aby	czynnie	brały	udział	
„w powszechnym	dziele	misyjnym	Kościoła,	wysyłając	od	siebie	misjonarzy	do	głoszenia	
Ewangelii	 na	 całym	 świecie,	 chociażby	 same	 cierpiały	 na	 brak	 kapłanów.	 Przez	 gorli-
we	bowiem	i czynne	włączenie	się	 ich	w działalność	misyjną	wśród	narodów,	łączność	
z Kościołem	powszechnym	znajdzie	w pewien	sposób	swe	dopełnienie”	(DM	20).	Taki	
właśnie	duch	misyjny	musi	ożywiać	przede	wszystkim	księży,	którzy	powinni	być	gotowi	
na	podjęcie	działalności	misyjnej	nie	tylko	we	własnej	diecezji,	lecz	również	poza	nią,	jeśli	
zostaną	tam	posłani	przez	swego	biskupa.

2. Dzieło Świętego Piotra Apostoła od stu lat w służbie kleru miejscowego

W	tym	roku	przypada	stulecie	założenia	Papieskiego	Dzieła	Świętego	Piotra	Apo-
stoła.	Podobnie	jak	z żarliwego	serca	Pauliny	Jaricot	zrodziło	się	Dzieło	Rozkrzewiania	
Wiary,	tak	z miłości	i ofiarności	dwóch	kobiet:	Stefanii	i Joanny	Bigard,	matki	i córki,	
wywodzi	się	inne	dzieło	misyjne	o kapitalnym	znaczeniu.	Decydującym	impulsem	stał	
się	list	biskupa	Nagasaki	Cousina.	1	czerwca	1889 r.	pisał	on	do	Stefanii	i Joanny	Bigard,	
które	były	 jego	dobrodziejkami	 i współpracowniczkami,	 że	musiał	odmówić	przyjęcia	
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do	 seminarium	młodym	 ludziom	pragnącym	zostać	kapłanami,	 a  to	 z powodu	braku	
koniecznych	na	ich	formację	środków	materialnych.	Stefania	i Joanna	Bigard	uznały	ten	
list	za	wyrażające	wolę	Bożą	wezwanie,	które	radykalnie	zmieniło	ich	życie.	Odtąd	stały	
się	niestrudzonymi	kwestarkami,	proszącymi	o pomoc	dla	kandydatów	do	kapłaństwa,	
którzy	w krajach	misyjnych	coraz	liczniej	zgłaszali	się	do	seminariów.	Mimo	wszelkiego	
rodzaju	trudności,	te	szlachetne	kobiety	nigdy	nie	wycofały	się	z podjętych	zobowiązań	
i wypełniały	je	do	samej	śmierci.	Dożyły	też	radosnej	chwili,	gdy	ich	dzieło	otrzymało	
aprobatę	i błogosławieństwo	Stolicy	Apostolskiej.

Dzieło	to,	sto	lat	po	założeniu,	niezmiennie	zachowuje	całą	swą	wartość	ze	względu	
na	cel,	dla	którego	powstało,	a którym	jest	„uwrażliwienie	chrześcijan	na	sprawę	formacji	
miejscowego	kleru	w Kościołach	misyjnych.	Zaprasza	ono	do	współpracy	w przygotowy-
waniu	kandydatów	do	kapłaństwa	przez	pomoc	duchową	i materialną”	(Statuty	Papie-
skich	Dzieł	Misyjnych,	15).

Dzieło	Świętego	Piotra	Apostoła,	którego	przypomnienie	uważałem	za	swój	obo-
wiązek	i któremu	pragnę	w tym	orędziu	udzielić	mojego	poparcia,	ogromnie	się	przy-
czyniło	do	rozwoju	kleru	miejscowego	i nadal	odgrywa	ważną	rolę,	udzielając	pomocy,	
dzięki	której	seminaria,	domy	formacyjne	i ośrodki	wyższych	studiów	w młodych	Ko-
ściołach	mogą	przyjmować	miejscowych	kandydatów	i odpowiednio	przygotowywać	ich	
do	apostolskich	zadań.

Z	całego	serca	dziękuję	tym,	którzy	swoją	modlitwą	i ofiarami	uczestniczą	w reali-
zowaniu	programu	Dzieła,	 i zachęcam	wszystkich	wiernych,	aby	sławili	Pana	za	cuda,	
których	dokonał,	posługując	się	Stefanią	i Joanną	Bigard,	całkowicie	oddanymi	sprawie	
misji.	„Kościół	–	jak	napisałem	w liście	apostolskim	Mulieris dignitatem	–	składa	dzięki	
za	wszystkie	przejawy	kobiecego	«geniuszu»	w ciągu	dziejów”	(31),	nie	może	bowiem	nie	
wychwalać	Pana,	podziwiając	owoce	ewangelizacji	i świętości,	dojrzewające	dzięki	Dziełu	
rozpoczętemu	przez	Stefanię	i Joannę	Bigard.

3. Wszyscy członkowie Kościoła powinni włączyć się w pracę na rzecz  
powołań kapłańskich i misyjnych oraz w głoszenie Ewangelii

Dzieło	Świętego	Piotra	Apostoła	przypomina	o niezastąpionej	roli	zastrzeżonej	kle-
rowi	w misji	ewangelizacyjnej;	wspólnoty	chrześcijańskie	potrzebują	tej	posługi,	potrze-
bują	bowiem	kierownictwa	w życiu	wiary	i formacji	w duchu	misyjnym.

Najważniejszym	wyzwaniem	dla	 całego	Kościoła,	wynikającym	z  jego	powszech-
nej	misji,	 jest	 sprawa	powołań,	 realizowanych	w  różnych	 formach,	 to	 znaczy	w  życiu	
kapłańskim,	zakonnym	lub	świeckim.	„Do	tego,	aby	ewangelizować	świat,	potrzebni	są	
przede	wszystkim	ewangelizatorzy.	Toteż	wszyscy,	poczynając	od	rodzin	chrześcijańskich,	
powinniśmy	 czuć	 się	 odpowiedzialni	 za	 stwarzanie	warunków	 sprzyjających	budzeniu	
i dojrzewaniu	specyficznie	misyjnych	powołań	kapłańskich,	zakonnych	i świeckich,	ni-
gdy	nie	zaniedbując	uprzywilejowanego	środka,	którym	w myśl	słów	samego	Jezusa	jest	
modlitwa:	«Żniwo	wprawdzie	wielkie,	ale	robotników	mało.	Proście	Pana	żniwa,	żeby	
wyprawił	robotników	na	swoje	żniwo»	(Mt	9,37-38)”	(Chl	35).
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Sytuacja	aktualna	–	o której	 już	wspomniałem	w liście	apostolskim	o powołaniu	
i misji	świeckich	–	wymaga,	aby	każdy	uczeń	Chrystusa	czuł	się	osobiście	wezwany	do	
głoszenia	Ewangelii:	„biada	mi,	gdybym	nie	głosił	Ewangelii!”	(1	Kor	9,16).

Do	tego	zadania	wierni	zostali	uzdolnieni	i zobowiązani	przez	sakrament	inicjacji	
chrześcijańskiej	i przez	dary	Ducha	Świętego	(por.	Chl	33).

Czyż	z punktu	widzenia	uczestnictwa	świeckich	w powszechnej	misji	Kościoła	nie	
jest	to	powodem	do	radości	i nadziei,	że	dwa	spośród	czterech	Papieskich	Dzieł	Misyj-
nych:	Dzieło	Rozkrzewiania	Wiary	i Dzieło	Świętego	Piotra	Apostoła	zostały	założone	
przez	świeckich,	i to	przez	kobiety	przejęte	gorliwością	o królestwo	Boże?

4. Stała posługa Papieskich Dzieł Misyjnych: ożywianie ducha misyjnego i formacja

Z	 okazji	 stulecia	 założenia	 Dzieła	 Świętego	 Piotra	 Apostoła	 podkreśliłem	 tu	 ze	
szczególnym	naciskiem	 jego	działalność,	 nie	mógłbym	 jednak	 zakończyć	 tego	 orędzia	
bez	wyrażenia	mego	poparcia	także	i dla	innych	Dzieł	Misyjnych:	Rozkrzewiania	Wiary,	
Dzieła	Misyjnego	Dzieci	i Unii	Misyjnej,	dzieł,	które	pozostają	nadal	w służbie	papieża	
i wszystkich	Kościołów	partykularnych.

Chociaż	każde	z nich	prowadzi	własną,	specyficzną	działalność,	to	jednak	ich	podsta-
wowy	cel	jest	wspólny:	mają	zapalać	i podtrzymywać	w ludzie	Bożym	–	w pasterzach	i wier-
nych	–	zawsze	żywego	ducha	misyjnego,	który	wyraża	się	w zaangażowaniu	na	rzecz	powołań	
misyjnych,	w świadczeniu	pomocy	wszystkim	misjom	w świecie,	aby	dzięki	wielkodusznemu	
udziałowi	wszystkich	chrześcijan	odpowiadać	na	wciąż	rosnące	potrzeby	i oczekiwania.

W	tym	dniu	powszechnego	miłosierdzia	papież	udziela	swego	głosu	wszystkim	ubo-
gim	świata,	zwłaszcza	misjonarzom,	którzy	wyciągają	rękę	do	swoich	braci	w wierze	i do	
wszystkich	ludzi	dobrej	woli.

Misjonarze	głoszą	Ewangelię	w najdalej	wysuniętych	placówkach	misyjnych,	co	także	
i dzisiaj	natrafia	na	trudności,	wystawia	ich	na	wiele	prób	i niejednokrotnie	wymaga	najwyż-
szego	świadectwa	–	ofiary	życia.	Dlatego	w imieniu	całego	Kościoła	kieruję	do	nich	słowa	
serdecznej	zachęty,	aby	w swoim	apostolstwie	czuli,	że	towarzyszy	im	obecność	zmartwych-
wstałego	Pana,	że	wspiera	ich	potęga	Jego	Ducha	oraz	solidarność	wspólnoty	wierzących.

Niech	wszyscy	uczniowie	Pana	pamiętają,	że	Błogosławiona	Dziewica	Maryja,	Kró-
lowa	Apostołów	i Matka	wszystkich	narodów	jest	ich	wzorem	i wspomożeniem	w pracy	
misyjnej.	Jej	powierzam	misyjną	działalność	Kościoła	i tych	wszystkich,	którzy	poświęca-
ją	życie	głoszeniu	królestwa	Bożego	i dziełu	zaszczepienia	Kościoła	w sercu	świata.

Misjonarzom,	ich	współpracownikom	oraz	wszystkim,	którzy	w jakikolwiek	sposób	
uczestniczą	w misyjnym	dziele	Kościoła,	udzielam	z całego	serca	apostolskiego	błogosła-
wieństwa	jako	zadatku	łask	Bożych	oraz	jako	znaku	mojej	życzliwości	i wdzięczności.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 14 maja 1989 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego,  
w jedenastym roku mojego Pontyfikatu
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Kapłaństwo jest z natury misyjne

Drodzy	Bracia	i Siostry!

W	tym	roku	obchody	Światowego	Dnia	Misyjnego	zbiegną	się	z obradami	zgro-
madzenia	generalnego	Synodu	Biskupów	poświęconego	 formacji	kapłanów	we	współ-
czesnym	świecie.	Wszyscy	zdajemy	sobie	sprawę	z wagi,	 jaką	ten	temat	ma	dla	całego	
Kościoła	i jego	misji	ewangelizacyjnej.

Kościół	istnieje	po	to,	aby	ewangelizować:	a skoro	takie	jest	jego	specyficzne	zada-
nie,	wszyscy,	którzy	doń	należą,	powinni	mieć	żywą	świadomość	własnej	odpowiedzial-
ności	za	szerzenie	Ewangelii.

1. Obowiązek misyjny kapłanów

Troska	o głoszenie	Ewangelii	w komunii	z następcą	Piotra	i pod	jego	przewodnic-
twem	spoczywa	przede	wszystkim	na	Kolegium	Biskupów	wspieranych	cenną	współpra-
cą	kapłanów,	którzy	 „spełniając	urząd	Chrystusa,	Pasterza	 i Głowy	 (…),	 zgromadzają	
rodzinę	Bożą”	i „uwidaczniają	Kościół	powszechny	na	swoim	terenie”	(KK	28).

Duchowy	 dar	 święceń	 kapłańskich	 „przygotowuje	 ich	 (…)	 do	 najszerszej	 i  po-
wszechnej	misji	 zbawienia	 «aż	po	krańce	 ziemi»	 (Dz	1,8);	 każda	bowiem	posługa	ka-
płańska	uczestniczy	w owym	uniwersalnym	zasięgu	misji	powierzonej	przez	Chrystusa	
Apostołom”	(DP	10).	Dlatego	wszyscy	kapłani	winni	„dobrze	zrozumieć,	że	ich	życie	jest	
poświęcone	również	na	służbę	misjom”	(DM	39):	każdy	kapłan,	z natury	i z powołania,	
jest	misjonarzem.	Jak	pisałem	w 1979 r.	w pierwszym	liście	na	Wielki	Czwartek,	„powo-
łanie	pasterskie	kapłanów	jest	wielkie	i –	zgodnie	z nauką	Soboru	–	powszechne;	jest	skie-
rowane	do	całego	Kościoła,	a zatem	jest	także	misyjne”.	W przemówieniu	wygłoszonym	
w kwietniu	1989 r.	do	członków	Kongregacji	Ewangelizacji	Narodów	przypominając,	
że	 „każdy	 kapłan	 na	 swój	 sposób	 jest	misjonarzem	dla	 świata”,	wezwałem	wszystkich	
prezbiterów	Kościoła,	by	„w	sposób	konkretny	okazali	wobec	Ducha	Świętego	i swojego	
biskupa	gotowość	udania	się	poza	granice	własnego	kraju,	ażeby	tam	głosić	Ewangelię”.

W	tym	orędziu	pragnę	podkreślić	inny	aspekt	misji	naszych	czasów,	który	bezpo-
średnio	dotyczy	zarówno	Kościołów	dawnych,	 jak	 i młodych,	 to	 jest	 spoczywający	na	
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miejscowych	duszpasterzach	obowiązek	ewangelizacji	niechrześcijan	żyjących	na	terenie	
diecezji	lub	parafii.	Niech	więc	prezbiterzy	sami	się	angażują	i włączają	swoich	wiernych	
w przepowiadanie	Ewangelii	tym,	którzy	jeszcze	pozostają	poza	wspólnotą	kościelną.

Większość	kapłanów	przeżywa	misyjny	wymiar	swego	powołania	w Kościele	party-
kularnym	czy	to	przez	zaangażowanie	w istniejące	na	jego	terenie	misyjne	sytuacje,	czy	
to	przez	wychowywanie	i pobudzanie	swojej	wspólnoty	do	udziału	w powszechnej	misji	
Kościoła.

2. Pasterze wspólnot ukształtowanych dla misji powszechnego miłosierdzia

W	wychowaniu	przyszłych	kapłanów	w duchu	misyjnym	zawiera	się	i to,	że	kapłan	
powinien	–	wszędzie,	gdzie	się	znajdzie	–	czuć	się	i działać	jak	proboszcz	świata	w służbie	
całego	misyjnego	Kościoła.	To	on,	z natury	rzeczy,	 jest	animatorem	i  tym,	na	którym	
spoczywa	główna	odpowiedzialność	za	budzenie	świadomości	misyjnej	wiernych.

Dekret	 Ad gentes	 (por.	 DM	 39),	 do	 którego	 chciałbym	 raz	 jeszcze	 się	 odwołać	
w 25.	 rocznicę	 jego	ogłoszenia,	wyraźnie	wskazuje	kapłanom,	co	powinni	czynić,	 aby	
w wiernych	budzić	umiłowanie	misji.	Mają	więc	rozniecać	i podtrzymywać	w nich	zain-
teresowanie	 ewangelizacją	 świata;	uświadamiać	chrześcijańskim	rodzinom	konieczność	
pielęgnowania	powołań	misyjnych	swych	synów	i córek	oraz	ukazywać,	jak	wielkim	jest	
to	zaszczytem;	podtrzymywać	w młodych	ludziach	misyjny	zapał,	tak	by	z nich	wyrośli	
przyszli	zwiastunowie	Ewangelii;	wszystkich	uczyć	modlitwy	za	misje	oraz	prosić	o wiel-
koduszne,	materialne	wspieranie	misji,	stając	się	niejako	żebrakami	dla	zbawienia	dusz.

Ale	po	to,	aby	wkładać	w to	serce	i angażować	się	w tak	szeroką	działalność	dusz-
pasterską,	potrzebna	jest	solidna	formacja	misyjna,	którą	w okresie	przygotowania	przy-
szłych	kapłanów	powinno	zapewnić	przede	wszystkim	seminarium.	Trzeba	koniecznie	
dążyć	do	 tego,	aby	w programach	studiów	teologicznych	misjologia	zajmowała	ważne	
miejsce.	Tak	uformowani	księża	będą	z kolei	mogli	formować	chrześcijańskie	wspólnoty	
w duchu	prawdziwego	zaangażowania	misyjnego.	Dobrze	będzie,	jeśli	kapłani	tworzący	
ze	swoim	biskupem	jedno	prezbiterium,	będą	mogli	brać	udział	w spotkaniach	poświę-
conych	refleksji	misyjnej	oraz	w misyjnych	kongresach,	rekolekcjach	i dniach	skupienia.

Nie	 należy	 zapominać,	 że	 poza	 inicjatywami	 podejmowanymi	 przez	 biskupów	
w celu	ciągłej	formacji	misyjnej	kapłanów,	istnieją	dostępne	dla	wszystkich	chrześcijan	
cenne	i wypróbowane	drogi	misyjnego	zaangażowania,	czy	to	w Papieskiej	Unii	Misyjnej,	
czy	to	w Papieskich	Dziełach	Misyjnych:	Rozkrzewiania	Wiary,	Świętego	Piotra	Apostoła	
i Dzieła	Misyjnego	Dzieci.	Każde	z tych	dzieł	ma	swoje	własne	pole	działania	na	rzecz	
misyjnej	współpracy	i wszystkie	starają	się	o to,	by	wierni	czynnie	brali	w niej	udział.

Co	do	Papieskiej	Unii	Misyjnej	założonej	przez	czcigodnego	Paolo	Manna,	to	idąc	
śladami	moich	poprzedników,	gorąco	polecam	ją	jako	sposób	dawania	świadectwa	i wy-
rażania	miłości	wobec	misji.	Korzystając	z okazji,	której	dostarcza	mi	najbliższy	Synod	
Biskupów,	pragnę	potwierdzić	również	to,	co	śp.	papież	Paweł	VI	napisał	w liście	apo-
stolskim	Graves et increscentes ogłoszonym	we	wrześniu	1966 r.:	„Unię	Misyjną	należy	
uważać	za	«duszę»	Papieskich	Dzieł	Misyjnych	(…),	ona	 im	pomaga	w tym,	by	same	
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z kolei	stały	się	szkołą	formacji	misyjnej,	dzięki	niej	są	znane	i wspomagane	w swoich	
inicjatywach	i w realizowaniu	celów,	którym	służą”.

Dla	wszystkich	Światowy	Dzień	Misyjny	powinien	być	ważnym	dorocznym	spotka-
niem,	ale	przede	wszystkim	powinien	być	nim	dla	Papieskich	Dzieł	Misyjnych,	będących	
wybranym	narzędziem	następcy	św.	Piotra	i Kolegium	Biskupów	w posłudze	głoszenia	
Ewangelii.

Pragnę	jeszcze	przypomnieć,	że	ten	dzień	został	ustanowiony	w 1926 r.	przez	pa-
pieża	 Piusa	XI	 na	wyraźną	 prośbę	 Papieskiego	Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary.	Do	 tego	
Dzieła	napływają	składane	w tym	dniu	przez	wiernych	na	całym	świecie	ofiary,	z których	
młode	Kościoły	otrzymują	znaczną	pomoc,	pozwalającą	zaspokoić	ich	potrzeby	związa-
ne	z formacją	kleryków,	przygotowaniem	katechistów,	budową	kościołów	i seminariów	
i utrzymaniem misjonarzy.

Potrzeby,	którym	muszą	sprostać	misjonarze,	są	naprawdę	liczne,	wkład	więc	tych,	
którzy	im	mogą	pomóc,	musi	być	hojny	i stały.	Jakże	zresztą	nie	odpowiedzieć	ochoczym	
i radosnym	sercem	na	ten	apel,	w którym	ujawnia	się	siła	 i młodość	Kościoła?	Wśród	
różnych	form	ludzkiej	solidarności,	miłosierdzie	misyjne	wyróżnia	się	pełnym	obietnic	
ładunkiern	nadziei:	misja	bowiem	jest	przyszłością	Kościoła.

3. Misja Kościoła Pięćdziesiątnicy zdążającego ku trzeciemu milenium

Przesyłam	to	orędzie	w uroczystość	Zesłania	Ducha	Świętego:	 Jego	zstąpienie	na	
Apostołów	dało	początek	misji	Kościoła.	Ta	działalność	ewangelizacyjna	trwa	już	dwa	ty-
siące	lat,	wśród	zmiennych	doświadczeń,	sukcesów	i trudności,	przyjmowana	albo	odrzu-
cana.	Ale	misyjne	przepowiadanie	zawsze	się	dokonuje	w mocy	Ducha	Świętego,	który	
jest	głównym	bohaterem	ewangelizacji	(por.	EN	75).

Podczas	wizyt	pasterskich	w młodych	Kościołach,	które	odbywam	od	początku	mo-
jej	posługi	pasterza	Kościoła	powszechnego,	widziałem	cuda,	których	wiara	w Chrystu-
sa	 i moc	Ducha	Świętego	dokonują	we	wspólnotach	zrodzonych	z orędzia	głoszonego	
przez	misjonarzy,	potwierdzonego	niekiedy	świadectwem	męczeństwa.	Także	w krajach	
afrykańskich,	które	odwiedziłem	w styczniu	 tego	roku,	obok	przerażającej	nędzy	ude-
rzyła	mnie	żywotność	ich	chrześcijańskiej	wiary.	Dlatego	uważam	za	swój	obowiązek	raz	
jeszcze	zaapelować	do	krajów	dobrobytu	i do	instytucji	międzynarodowych,	aby	okazały	
wspaniałomyślną	solidarność,	przeciwdziałając	rosnącej	nędzy	tych	krajów	obejmujących	
znaczną	część	kontynentu	afrykańskiego.

U	progu	trzeciego	milenium	Kościoła,	jego	wędrówka	misyjna	jest	pełna	nadziei,	
mimo	wspomnianych	doświadczeń	i cierpień.	Myśląc	o oczekującym	Kościół	„nowym	
Adwencie	misyjnym”,	należy	potwierdzić	i dokładnie	określić	podstawowe	kierunki	dzia-
łalności	misyjnej	i zatroszczyć	się	o wzrost	silnego	i świadomego	ducha	misjonarskiego.

Wzywam	więc	wszystkich,	aby	usilnie	prosili	Pana	żniwa,	by	posłał	robotników	do	
głoszenia	Dobrej	Nowiny	zbawienia	w Chrystusie.	Z tym	wezwaniem	zaś	zwracam	się	
przede	wszystkim	do	ludzi	młodych,	aby	byli	otwarci	na	misyjne	powołanie	do	głoszenia	
Ewangelii.
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Kończąc	te	refleksje,	kieruję	mój	wzrok	i modlitwę	ku	Najświętszej	Maryi.	Do	Niej,	
Królowej	misji,	płynie	z mego	serca	ta	gorąca	prośba:	niechaj	Ta,	która	na	godach	w Ka-
nie	wyprosiła	pierwszy	cud	Syna,	która	była	przy	Nim,	gdy	na	krzyżu	składał	ofiarę	dla	
naszego	zbawienia,	która	obecna	wraz	z uczniami	w Wieczerniku,	na	wspólnej	modlitwie	
oczekiwała	Zesłania	Ducha	Świętego,	która	od	początku	towarzyszyła	misjonarzom	na	
ich	heroicznej	drodze,	będzie	dzisiaj	i zawsze	natchnieniem	dla	wszystkich	swoich	synów	
i córek,	aby	naśladowali	Jej	troskliwość	i solidarność	wobec	misjonarzy	naszych	czasów.

W	imię	tej	najmilszej	Matki,	przesyłam	wam	wszystkim,	Bracia	i Siostry,	dla	umoc-
nienia	was	apostolskie	błogosławieństwo.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 3 czerwca 1990 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego,  
w dwunastym roku mojego Pontyfikatu



1991

Dzieło ewangelizacji posłannictwem chrześcijanina 

Drodzy	Bracia	i Siostry!

Apostoł	Jan	mówi	nam,	że	„Bóg	jest	Miłością”	(1	J	4,8)	–	Miłością,	która	powołuje	
i Miłością,	która	posyła.	Wiemy	bowiem,	że	ze	„źródła	miłości”,	którym	jest	Bóg,	bierze	
swój	 początek	misja	 Syna	 oraz	misja	Ducha	 Świętego.	 Apostołowie	 otrzymali	Ducha	
Świętego	w  dniu	 Pięćdziesiątnicy	 i  w  tę	właśnie	 uroczystość	 kieruję	 do	was	 niniejsze	
orędzie	na	Światowy	Dzień	Misyjny.	Dzięki	zesłaniu	Ducha	miłości	Kościół	w sposób	
oficjalny	zaistniał	w świecie	i rozpoczął	swoją	misję	głoszenia	i przekazywania	ludziom	
zbawienia,	które	Bóg	ofiaruje	im	w swoim	Synu,	powołując	ich	do	uczestnictwa	w swym	
życiu	i do	wzajemnej	miłości.

Tak	wiele	brakuje	jeszcze	do	wypełnienia	powierzonej	przez	Chrystusa	Kościołowi	
misji	 przepowiadania	Dobrej	Nowiny	 o miłości	 Boga	 do	 ludzi	 –	 każdego	mężczyzny	
i kobiety	–	oraz	miłości	ludzi	do	Boga	i wzajemnej	miłości	między	nimi,	iż	można	przy-
jąć,	że	została	ona	dopiero	zapoczątkowana.	Stwierdzenie	to	było	inspiracją	szczególnego	
wezwania,	które	skierowałem	do	wszystkich	członków	Kościoła	w encyklice	Redemptoris 
missio.	Zwracam	 się	do	nich	 raz	 jeszcze,	by	przyjęli	 ten	 apel	 jako	ponowne	wezwanie	
do	podjęcia	na	nowo	misji,	do	gorliwszej	pracy	duszpasterskiej	 i  bardziej	pogłębionej	
katechezy.

1. Konsekrowani i posłani

My	wszyscy,	członkowie	Kościoła,	w różny	sposób	natchnieni	przez	tego	samego	
Ducha,	jesteśmy	konsekrowani,	by	wypełnić	posłannictwo.	Na	mocy	chrztu	została	nam	
powierzona	misja	Kościoła.	Wszyscy	jesteśmy	wezwani	i zobowiązani	do	podjęcia	ewan-
gelizacji,	a to	podstawowe	posłannictwo,	odnoszące	się	w równej	mierze	do	wszystkich	
chrześcijan,	powinno	stać	się	rzeczywiście	codzienną	potrzebą	i stałą	troską	naszego	życia.

Ileż	 radości	 i  natchnienia	 daje	 nam	myśl	 o wspólnotach	 pierwszych	 chrześcijan,	
którzy	otwierali	się	na	świat,	po	raz	pierwszy	patrząc	na	niego	w sposób	nowy:	było	to	
spojrzenie	ludzi,	którzy	zrozumieli,	że	miłość	Boga	trzeba	wyrażać	poprzez	służbę	dla	do-
bra	braci.	Wspominając	ich	doświadczenia,	pragnę	powtórzyć	główną	myśl	wspomnia-
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nej	encykliki:	„Misje	odnawiają	Kościół,	wzmacniają	wiarę	i tożsamość	chrześcijańską,	
dają	życiu	chrześcijańskiemu	nowy	entuzjazm	i nowe	uzasadnienie.	Wiara	umacnia	się,	
gdy	jest	przekazywana!”	(RMis	2).	Misje	stwarzają	nam	szczególną	okazję,	by	odmłodzić	
i uczynić	piękniejszą	Oblubienicę	Chrystusa,	a jednocześnie	uczestniczyć	w doświadcze-
niu	wiary,	która	odnawia	i umacnia	życie	chrześcijańskie	właśnie	dlatego,	że	jest	przeka-
zywana.

Odnawiająca	 życie	wiara	 i umacniająca	wiarę	misja	nie	mogą	pozostać	ukrytymi	
skarbami	 lub	doświadczeniem	zastrzeżonym	dla	poszczególnych	chrześcijan.	Chrześci-
janin	zamknięty	w sobie	jest	niejako	przeciwieństwem	misji.	Jeśli	jego	wiara	jest	mocna,	
będzie	się	pogłębiała	i musi	się	otworzyć	na	potrzebę	misji.

Pierwszym	środowiskiem,	w którym	dojrzewają	wiara	i wypływająca	z niej	misja,	
jest	wspólnota	rodzinna.	W czasach,	kiedy	wydaje	się,	że	wszystko	przyczynia	się	do	roz-
padu	tej	podstawowej	komórki	społecznej,	trzeba	podjąć	działanie,	by	ona	rzeczywiście	
była	lub	stała	się	na	nowo	pierwszą	wspólnotą	wiary,	nie	tylko	w znaczeniu	jej	przyjęcia,	
ale	także	jej	wzrostu	i dzielenia	się	nią,	a więc	by	rodzina	stała	się	wspólnotą	misyjną.	
Rodzice	 i małżonkowie	powinni	wypełniać	 swe	podstawowe	zadanie	wynikające	z  ich	
sytuacji	życiowej	i powołania,	to	znaczy	ewangelizować	swoje	dzieci	i siebie	nawzajem,	
tak	by	wszyscy	członkowie	 rodziny	umieli	 rzeczywiście	przyjąć	Dobrą	Nowinę	w każ-
dym	momencie,	 zwłaszcza	kiedy	poddani	 są	próbie	cierpienia,	choroby	 i  starości.	 Jest	
to	niezastąpiona	forma	wychowania	misyjnego	oraz	przygotowania	w sposób	naturalny	
ewentualnych	powołań	misyjnych,	których	kolebką	nieomal	zawsze	jest	rodzina.

Następnym	środowiskiem,	równie	ważnym,	jest	wspólnota	parafialna	lub	kościelna	
wspólnota	 podstawowa,	 która	 dzięki	 posłudze	 swoich	 duszpasterzy	 i  animatorów	 po-
winna	umacniać	wiarę	 swoich	 członków,	 a  także	wychodzić	naprzeciw	 ludziom	 stoją-
cym	 z  dala	 lub	 obojętnym,	wypełniając	w  ten	 sposób	 swoją	misję.	 Żadna	wspólnota	
chrześcijańska	nie	 spełni	wiernie	 swojego	 zadania,	 jeśli	nie	będzie	wspólnotą	misyjną.	
Albo	 będzie	 wspólnotą	misyjną,	 albo	 przestanie	 być	 nawet	 wspólnotą	 chrześcijańską,	
ponieważ	chodzi	tu	o dwa	aspekty	tej	samej	rzeczywistości,	wyrastającej	z sakramentu	
chrztu	i z innych	sakramentów.	Biorąc	pod	uwagę	fakt,	że	w naszych	czasach	potrzeba	
misji	rozumianych	również	jako	przepowiadanie	Ewangelii	niechrześcijanom,	pojawia	się	
w środowiskach	dotąd	tradycyjnie	chrześcijańskich	tak,	że	coraz	częściej	są	one	„misjami	
pośród	nas”;	tego	typu	działalność	staje	się	pilnym	zadaniem	każdej	wspólnoty.

W	obliczu	nowych	potrzeb	współczesnych	misji	znakiem	nadziei	są	również	ruchy	
i stowarzyszenia	kościelne,	które	Bóg	wzbudza	i powołuje	w Kościele,	by	jego	posługa	
misyjna	stawała	się	coraz	bardziej	ofiarna,	skuteczna	i zgodna	z wymaganiami	chwili.

2. Jak uczestniczyć w misyjnym dziele Kościoła?

Wszyscy	członkowie	Kościoła	są	konsekrowani,	by	podjąć	misję,	wszyscy	więc	po-
winni	czuć	się	współodpowiedzialni	za	dawanie	świadectwa	o Chrystusie	wobec	świata	
poprzez	osobiste	zaangażowanie.	Uczestnictwo	w tym	zadaniu,	będące	zarazem	prawem	
i powinnością,	nazywamy	„współpracą	w dziele	misyjnym”.	Musi	ona	być	zakorzeniona	
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w świętości	życia.	Możemy	przynieść	obfity	owoc	tylko	wtedy,	gdy	jesteśmy	wszczepieni	
w Chrystusa,	jak	latorośle	w winnym	krzewie	(por.	J	15,5).	Chrześcijanin	przeżywają-
cy	swoją	wiarę	i zachowujący	przykazanie	miłości,	poszerza	zasięg	swego	oddziaływania	
i ogarnia	nim	wszystkich	ludzi	dzięki	współpracy	duchowej,	na	którą	składają	się	modli-
twa,	ofiara	i świadectwo.	Tego	rodzaju	współpraca	pozwoliła	ogłosić	współpatronką	misji	
św.	Teresę	od	Dzieciątka	Jezus,	chociaż	nigdy	nie	wzięła	ona	udziału	w misjach.

Modlitwa	powinna	towarzyszyć	misjonarzom	w ich	drodze	i działalności,	by	dzięki	
łasce	Bożej	głoszenie	Słowa	było	owocne.	Ofiara,	przyjęta	z wiarą	i przeżywana	w łącz-
ności	 z Chrystusem,	ma	 swoją	 zbawczą	wartość.	A  zatem,	ofiara	misjonarzy	powinna	
być	wspierana	ofiarą	wiernych,	wynika	z tego,	że	każdy	człowiek	cierpiący	duchowo	lub	
fizycznie	może	stać	się	misjonarzem,	jeżeli	ofiaruje	wraz	z Jezusem	swoje	cierpienia	Bogu	
Ojcu.	 Świadectwo	 życia	 chrześcijańskiego	 jest	milczącym,	 ale	 skutecznym	 głoszeniem	
słowa	Bożego.	Współcześni	nam	ludzie,	którzy	wydają	się	obojętni	wobec	poszukiwania	
Absolutu,	w rzeczywistości	bardzo	go	potrzebują,	toteż	fascynuje	ich	i porywa	przykład	
świętych,	dających	mu	świadectwo	swoim	życiem.

Duchowe	wspieranie	dzieła	misyjnego	powinno	mieć	na	celu	przede	wszystkim	bu-
dzenie	powołań	misyjnych.	Dlatego	jeszcze	raz	zwracam	się	do	ludzi	młodych	naszych	
czasów	z zachętą,	aby	odpowiedzieli	„tak”	Jezusowi,	gdy	ich	powołuje,	by	poszli	za	Nim	
i towarzyszyli	Mu	na	drogach	powołania	misyjnego.	Nie	ma	bardziej	radykalnego	i od-
ważnego	wyboru	niż	właśnie	ten	–	zostawić	wszystko,	by	poświęcić	się	dziełu	zbawienia	
braci,	którzy	nie	otrzymali	jeszcze	bezcennego	daru	wiary	w Chrystusa.

Światowy	Dzień	Misyjny	jednoczy	wszystkie	dzieci	Kościoła	nie	tylko	w modlitwie,	
ale	 także	w  solidarności,	w niesieniu	pomocy	 i w dzieleniu	 się	dobrami	materialnymi	
na rzecz misji ad gentes.	Ta	 solidarność	wychodzi	 naprzeciw	 potrzebie,	 jakiej	 doznaje	
tylu	ludzi	i tyle	ludów	zamieszkujących	naszą	ziemię.	Są	to	nasi	bracia	i siostry,	którym	
brakuje	wszystkiego	i którzy	żyją	głównie	w krajach	południowej	strefy	naszego	globu,	
będących	jednocześnie	terenami	misyjnymi.	Duszpasterze	i misjonarze	potrzebują	więc	
ogromnych	środków,	niezbędnych	nie	tylko	dla	prowadzenia	dzieła	ewangelizacji,	która	
pozostaje	pierwszym	celem	i łączy	się	z wieloma	trudami,	lecz	również	dla	zaspokojenia	
rozlicznych	potrzeb	materialnych	i moralnych	poprzez	dzieła	umożliwiające	rozwój	czło-
wieka,	zawsze	towarzyszące	wszelkim	misjom.

Niech	obchody	Dnia	Misyjnego	staną	się	w sposób	opatrznościowy	bodźcem	oży-
wiającym	struktury	charytatywne	i skłaniającym	poszczególnych	chrześcijan	i ich	wspól-
noty	do	konkretnych	gestów	miłosierdzia.	Dzień	 ten	 „jest	ważnym	momentem	w ży-
ciu	Kościoła,	gdyż	uczy,	w jaki	sposób	należy	dawać:	w czasie	sprawowania	Eucharystii,	
a więc	jako	dar	złożony	Bogu	i przeznaczony	dla	wszystkich	misji	na	świecie”	(RMis	81).

3. Rola Papieskich Dzieł Misyjnych

W	dziele	ożywiania	ducha	misyjnego	i współpracy	misyjnej,	obejmującej	wszystkie	
dzieci	Kościoła,	pragnę	jeszcze	raz	potwierdzić	szczególne	zadanie	i specyficzną	odpowie-
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dzialność	spoczywającą	na	Papieskich	Dziełach	Misyjnych,	o których	mówiłem	już	we	
wspomnianej	encyklice	(por.	RMis	84).

Wszystkie	 cztery	 dzieła	 –	 Dzieło	 Rozkrzewiania	 Wiary,	 Dzieło	 Świętego	 Piotra	
Apostoła,	Dzieło	Misyjne	Dzieci	i Unia	Misyjna	–	mają	jeden	wspólny	cel,	którym	jest	
budzenie	ducha	misyjnego	w ludzie	Bożym.	Są	one	wyrazem	pamięci	i troski	Kościołów	
lokalnych	o Kościół	powszechny.

W	sposób	szczególny	chciałbym	wspomnieć	o Unii	Misyjnej,	obchodzącej	75. rocz-
nicę	powstania.	Wielką	zasługą	tego	dzieła	jest	niestrudzone	zachęcanie	kapłanów,	zakon-
ników,	zakonnic	oraz	animatorów	wspólnot	chrześcijańskich,	by	starali	się	szerzyć	ideał	
misyjny	poprzez	odpowiednie	formy	duszpasterstwa	i katechezy	misyjnej.

Dzieła	Misyjne	 jako	pierwsze	powinny	urzeczywistniać	 to,	o  czym	mówiłem	 już	
w encyklice:	„Kościoły	lokalne	winny	ożywiać	swoją	działalność	duchem	misyjnym	jako	
zasadniczym	elementem	ich	duszpasterstwa	zwyczajnego	w parafiach,	stowarzyszeniach,	
grupach,	zwłaszcza	młodzieżowych”	(RMis	83).	Dzieła	Misyjne	muszą	odgrywać	zasad-
niczą	 rolę	w wypełnianiu	 tego	ważnego	posłannictwa,	w kierowaniu	nim,	w  formacji	
misyjnej,	w organizowaniu	pomocy	charytatywnej	na	rzecz	misji.

Przypomniawszy	zadania	 tych	Dzieł	oraz	nakaz	powszechnego	udziału	w działal-
ności	misyjnej,	na	zakończenie	tego	orędzia	muszę	jednak	zwrócić	się	bezpośrednio	do	
misjonarzy	i misjonarek	–	kapłanów,	osób	zakonnych	i świeckich	rozproszonych	po	ca-
łym	świecie	–	i skierować	do	nich	serdeczne	słowa	podziękowania	i zachęty,	by	z nadzieją	
kontynuowali	swoją	pracę	ewangelizacyjną,	także	wówczas,	kiedy	może	ona	pociągać	za	
sobą	i pociąga	wiele	ofiar,	w tym	również	ofiarę	z własnego	życia.

Drodzy	misjonarze	i misjonarki!	
Towarzyszą	wam	zawsze	moje	myśli	i uczucia,	a także	wdzięczność	całego	Kościoła.	

Jesteście	nie	tylko	żywą	nadzieją	Kościoła,	jako	świadkowie	i jako	ci,	którzy	wypełniają	
dziś	 jego	misję.	 Jesteście	 również	wiarygodnym	 i widzialnym	znakiem	tej	miłości	Bo-
żej,	która	nas	wszystkich	powołała,	konsekrowała	i posłała,	 lecz	która	wam	powierzyła	
zadanie	specjalne	–	szczególny	dar	powołania	ad gentes.	Wy	niesiecie	światu	Chrystusa.	
W Jego	imieniu,	jako	Jego	Zastępca,	błogosławię	wam	i zachowuję	was	w moim	sercu.	
Błogosławię	wam	i błogosławię	wszystkim,	którzy	z miłością	i ofiarnie	uczestniczą	w wa-
szym	apostolacie	ewangelizacji	i integralnego	rozwoju	człowieka.

Niech	Maryja,	Królowa	Apostołów,	prowadzi	was	i towarzyszy	wam	–	misjonarzom	
i wszystkim,	którzy	w jakikolwiek	sposób	wspierają	powszechną	misję	Kościoła.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 19 maja 1991 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego,  
w trzynastym roku mojego Pontyfikatu
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Wszyscy uczestniczymy w działalności misyjnej Kościoła 

Drodzy	Bracia	i Siostry!

1.	 Światowy	Dzień	Misyjny,	 ustanowiony	w 1926  r.	 przez	Piusa	XI	na	wniosek	
Dzieła	Rozkrzewiania	Wiary,	pobudza	nas	każdego	roku,	abyśmy	w duchu	jedności	i po-
wszechności	Kościoła	 na	nowo	uświadomili	 sobie	 odpowiedzialność	 każdego	 z  nas	 za	
szerzenie	ewangelicznego	orędzia.

U	progu	trzeciego	tysiąclecia	Odkupienia,	misja	powszechna	staje	się	potrzebą	co-
raz	pilniejszą.	Nie	możemy	pozostać	obojętni	wobec	milionów	ludzi,	którzy	tak	jak	my	
zostali	odkupieni	krwią	Chrystusa,	ale	nie	poznali	w pełni	miłości	Bożej.	Żaden	wierzący	
w Chrystusa,	żadna	instytucja	Kościoła	nie	może	się	uchylić	od	najwyższego	obowiązku	
głoszenia	Chrystusa	wszystkim	narodom.	Dwie	trzecie	współczesnych	ludzi	nie	zna	jesz-
cze	Chrystusa,	ale	Go	potrzebuje	i potrzebuje	Jego	zbawczego	orędzia.

Kościół	jest	ze	swej	natury	misyjny	i dlatego	ewangelizacja	stanowi	obowiązek	i pra-
wo	wszystkich	jego	członków	(por.	KK	17;	DM	28,	35-38).	Chrystus	wzywa	nas,	byśmy	
otworzyli	się	na	innych	i dzielili	posiadanymi	dobrami,	poczynając	od	naszej	wiary,	nie	
możemy	 jej	 bowiem	 uważać	 za	 osobisty	 przywilej,	 lecz	winniśmy	 dzielić	 się	 nią	 jako	
darem	także	z tymi,	którzy	jej	jeszcze	nie	otrzymali.	Przyniesie	to	zresztą	korzyść	samej	
wierze,	która	umacnia	się,	gdy	jest	przekazywana.

2.	Obchodząc	Światowy	Dzień	Misyjny,	wszystkie	Kościoły	lokalne	–	od	najmłod-
szych	po	najstarsze,	od	tych,	które	cieszą	się	wolnością	po	te,	które	cierpią	prześladowania,	
od	zasobnych	w dobra	materialne	po	żyjące	w niedostatku	–	uświadamiają	sobie,	że	po-
winny	poszerzyć	własny	widnokrąg	i przyjąć	współodpowiedzialność	za	misję	ad gentes.

Odpowiadając	zatem	na	wezwanie,	które	kieruje	do	nas	Dzień	Misyjny,	niech	każdy	
stara	się	uczestniczyć	w powszechnej	misji	Kościoła	–	przede	wszystkim	przez	współpra-
cę	duchową	i wspieranie	modlitwą	przedsięwzięć	misyjnych.	Jezus	powiedział	uczniom,	
że	 „zawsze	 powinni	 się	modlić”	 (Łk	 18,1)	 i  zaświadczył	 o  tym	ofiarą	własnego	 życia.	
Jako	uczniowie	Chrystusa,	także	my	złóżmy	nasze	życie	w ofierze	Bogu	przez	Chrystusa,	
pierwszego	Misjonarza.

Wielką	wartość	ma	w tym	dziele	modlitwa	i ofiara	ludzi	chorych,	którzy	przez	swe	
cierpienie	są	ściśle	włączeni	w mękę	Chrystusa.	Duszpasterze	chorych	powinni	ich	o tym	
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pouczać	i zachęcać	do	ofiarowania	swych	cierpień	za	zbawienie	świata	w jedności	z Chry-
stusem	ukrzyżowanym	(por.	RMis	78).

Nasz	duch	ofiary	musi	znaleźć	konkretny	i widzialny	wyraz.	Dla	niektórych	może	
to	 oznaczać	 ofiarne	 podjęcie	 powołania	misyjnego	 i  „wyruszenie	 w  drogę”,	 by	 głosić	
Ewangelię	tam,	gdzie	poprowadzi	ich	Duch.

Uzasadnieniem	tego	wyruszenia	w drogę	jest	misyjny	mandat	powierzony	Aposto-
łom:	„gdy	Duch	Święty	zstąpi	na	was,	otrzymacie	Jego	moc	i będziecie	moimi	świadkami	
w Jerozolimie	i w całej	Judei,	i w Samarii,	i aż	po	krańce	ziemi”	(Dz	1,8).

3.	Pięćsetlecie	ewangelizacji	Ameryki	przywodzi	nam	na	pamięć	misjonarzy,	którzy	
wyruszając	z Europy	nieśli	Ewangelię	mieszkańcom	nowo	odkrytych	ziem.	Obchodzimy	
tę	 rocznicę	w pokorze	 i prawdzie,	dziękując	Bogu	za	duchowe	dobrodziejstwa,	 jakimi	
obdarzył	te	szlachetne	ludy	o bogatej	przeszłości.

Dziś	 spostrzegamy	 z  radością,	 że	misjonarze	wywodzą	 się	 nie	 tylko	 z Kościołów	
istniejących	od	dawna,	ale	 także	z Kościołów	Afryki,	Azji	 i Ameryki	Łacińskiej,	gdzie	
wielu	z nich	prowadzi	jeszcze	dzieło	pierwszej	ewangelizacji.	W wielu	krajach	misyjnych	
trwa	niezwykle	cenna	i niezbędna	praca	miejscowych	katechistów,	ożywianych	głębokim	
duchem	misyjnym,	który	czyni	z nich	niestrudzonych	krzewicieli	wiary	i nadziei.

Choć	nie	wszyscy	otrzymali	konkretne	powołanie	do	misji	ad gentes, wszyscy po-
winni	 rozwijać	w  sobie	 i w  swoich	kościelnych	wspólnotach	misyjnego	ducha	 i  różne	
formy	uczestnictwa	w misjach.	Zwłaszcza	biskupi	i kapłani	winni	pamiętać,	że	na	nich	
spoczywa	 największa	 odpowiedzialność	 za	misję	 powszechną,	 i wzbudzać	w wiernych	
żywe	 zainteresowanie	 oraz	 wolę	 współdziałania	 z  misjami.	 Przede	 wszystkim	 jednak	
wierni	świeccy	uczą	się	kochać	powołanie	misyjne	w środowisku	rodzinnym	(por.	DM	
41),	chrześcijańska	rodzina	jest	bowiem,	jako	„Kościół	domowy”,	miejscem	szczególnie	
sprzyjającym	ewangelizacji	misyjnej.

4.	 Aby	 Niedziela	 Misyjna	 stała	 się	 rzeczywiście	 dniem	 solidarności	 z  misjami,	
trzeba	ją	starannie	przygotować	i głęboko	przeżyć.	Eucharystia	jest	tu	momentem	cen-
tralnym,	który	pozwala	ukazać	w pełnym	świetle	zagadnienie	misji	i pobudzić	każdego	
ochrzczonego,	 każdą	 chrześcijańską	 rodzinę	 i  instytucję	 kościelną	 do	 odpowiedzialne-
go	współudziału	w nich.	Należy	jednak	wzbudzać	wrażliwość	na	problemy	misji	także	
innymi	sposobami.	Zachęcam	osoby,	którym	powierzono	to	zadanie,	by	podejmowały	
i rozwijały	inicjatywy,	dzięki	którym	obchody	Dnia	Misyjnego	przyniosą	obfite	owoce.	
Rozpowszechnianie	informacji	i rozwijanie	świadomości	misyjnej	każdego	ochrzczonego	
winno	być	połączone	z gromadzeniem	pomocy	materialnej.	Stanowi	to	ważny	cel	działań	
Kościoła.	Było	tak	również	w przypadku	misji	i posługi	Jezusa	i Dwunastu,	którzy	otrzy-
mywali	wsparcie	od	życzliwych	ofiarodawców	(por.	Łk	8,3).

Materialne	potrzeby	misji	 są	znaczne	 i  rosną	nieustannie.	Ofiary	pieniężne	wier-
nych	są	niezbędne,	by	budować	Kościół	 i  świadczyć	o miłości	(por.	RMis	81).	Dzieło	
Rozkrzewiania	Wiary	zajmuje	 się	gromadzeniem	środków	na	potrzeby	misji	na	całym	
świecie	i rozporządza	centralnym	funduszem	solidarności	w taki	sposób,	by	nie	dopu-
ścić	do	dyskryminacji	w rozdziale	pomocy	poszczególnym	Kościołom,	zwłaszcza	uboż-
szym.	Dzień	Misyjny	od	prawie	70	lat	stanowi	najważniejszą	sposobność	do	pobudzenia	
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ofiarności	Kościoła	 i  zachęcenia	wszystkich	do	duchowej	 oraz	materialnej	współpracy	
z misjami.	Uważam	za	celowe	przypomnienie	tu	mądrych	zaleceń	moich	czcigodnych	
poprzedników,	papieży	Piusa	XI	i Jana	XXIII,	którzy	rozporządzili,	aby	wszystkie	ofiary	
zgromadzone	z okazji	Światowego	Dnia	Misyjnego	były	przeznaczane	na	potrzeby	misji	
ad gentes.

5.	Drodzy	Bracia	i Siostry!	Pozostajemy	wierni	tożsamości	Kościoła	w takiej	mierze,	
w jakiej	wspieramy	jego	działalność	misyjną.	„Głoś	naukę,	nastawaj	w porę	i nie	w porę”	
–	nakazuje	św.	Paweł	Tymoteuszowi	(2	Tm	4,2).	Te	słowa	Pawła	skierowane	są	dzisiaj	do	
nas.	Wszyscy	mogą,	a nawet	powinni	uczestniczyć	w budowie	Kościoła,	wspomagać	jego	
członków,	którzy	wzrastają	w wyznawaniu	wiary	i dawaniu	o niej	świadectwa,	ponieważ	
„misje	(…)	odnawiają	Kościół,	wzmacniają	wiarę	i tożsamość	chrześcijańską,	dają	życiu	
chrześcijańskiemu	nowy	entuzjazm	i nowe	uzasadnienie”	(RMis	2).

W	perspektywie	Jubileuszu	Odkupienia,	który	będziemy	obchodzili	w roku	2000,	
dostrzegam	świt	nowej	ery	misyjnej.	Obok	zjawisk	negatywnych	nie	brak	także	w dzisiej-
szym	świecie	oznak,	że	ludzkość	coraz	bardziej	zdecydowanie	opowiada	się	za	ideałami	
Ewangelii.	Są	nimi	na	przykład	odrzucenie	przemocy	i wojny;	szacunek	dla	osoby	ludz-
kiej	i jej	praw;	pragnienie	wolności,	sprawiedliwości	i braterstwa.

„Nadzieja	chrześcijańska	wspiera	nas	w głębokim	zaangażowaniu	się	w nową	ewan-
gelizację	 i  w  misję	 powszechną,	 nakłania	 nas	 do	 modlitwy,	 której	 nauczył	 nas	 Jezus	
Chrystus:	 «Przyjdź	Królestwo	Twoje,	 bądź	wola	Twoja	 jako	w niebie,	 tak	 i  na	 ziemi»	
(Mt	6,10)”	(RMis	86).	Źródłem	wielkiej	nadziei	są	coraz	liczniejsze	powołania	misyjne,	
zwłaszcza	w młodych	Kościołach,	oraz	braterska	pomoc,	jakiej	udzielają	sobie	Kościoły	
poprzez	wymianę	kapłanów,	zgodnie	z duchem	encykliki	Fidei donum.

6.	Pragnę	zakończyć	to	orędzie	serdecznym	pozdrowieniem	skierowanym	do	robot-
ników	Ewangelii	pracujących	na	całym	świecie.	Aby	zrozumieć,	jak	niezwykły	duch	ofia-
ry	ożywia	tych	ludzi	oddanych	sprawie	Ewangelii,	wystarczy	przypomnieć	liczbę	misjo-
narzy	i misjonarek,	którzy	każdego	roku	zostają	zabici.	Duch,	który	ożywiał	i pobudzał	
do	działania	Pawła,	Apostoła	Narodów,	niech	prowadzi	i chroni	tych	wszystkich,	którzy	
słowem	i przykładem	życia	dają	świadectwo	o Jezusie.

Wyrażam	wdzięczność	także	tym,	którzy	modlitwą,	ofiarą	i solidarnością	wspierają	
misyjny	wysiłek	Kościoła.	Maryja,	Niewiasta	całkowicie	poddana	woli	Bożej,	niech	bę-
dzie	dla	nich	natchnieniem	i wzorem	ofiarnego	apostolstwa.

Wypowiadając	te	z serca	płynące	życzenia,	udzielam	wszystkim	mojego	błogosła-
wieństwa	jako	rękojmi	łask	Bożych.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 7 czerwca 1992 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego,  
w czternastym roku mojego Pontyfikatu
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Świadectwo misjonarzy wzorem dla wszystkich chrześcijan 

Drodzy	Bracia	i Siostry!

1.	„Ja	przyszedłem	po	to,	aby	[owce]	miały	życie	i miały	je	w obfitości”	(J	10,10).
Tymi	słowami	Jezus	wyraża	sens	i cel	swej	misji	w świecie.	W swoich	dziejach,	liczą-

cych	dwa	tysiące	lat,	Kościół	zawsze	rozpowszechniał	to	posłannictwo	i szerzył	w świecie	
kulturę	 życia.	 Prowadzony	 przez	Chrystusa	 i  podtrzymywany	mocą	Ducha	 Świętego,	
również	i dziś	nie	przestaje	on	głosić	ewangelii	życia.

Ta	 „Dobra	 Nowina”	 będzie	 rozbrzmiewała	 w  Denver	 podczas	 VIII	 Światowe-
go	Dnia	Młodzieży.	Jest	to	nowina	o zbawieniu,	utożsamianym	z królestwem	Bożym,	
skierowana	do	wszystkich	wierzących.	Jak	podkreśliłem	w encyklice	Redemptoris missio, 
Ewangelia	„nie	jest	koncepcją,	doktryną,	programem,	które	można	dowolnie	opracowy-
wać,	ale	jest	przede	wszystkim	osobą,	która	ma	oblicze	i imię	Jezusa	z Nazaretu,	będącego	
obrazem	Boga	niewidzialnego”	 (RMis	18).	Ten	bowiem,	który	powiedział:	 „Ja	 jestem	
życiem”	(J	14,6),	może	w pełni	zaspokoić	nienasycone	pragnienie	ludzkiego	serca	i –	na	
mocy	chrztu	–	włączyć	ludzką	egzystencję	w życie	samego	Boga.

2.	Wychowywać	w duchu	ewangelii	życia	młodzież,	poczynając	od	dzieciństwa:	oto	
wielkie	zadanie	rodziny	oraz	wspólnoty	chrześcijańskiej.	Z tej	podstawowej	intuicji	zro-
dziło	się	Dzieło	Misyjne	Dzieci,	założone	przez	biskupa	Nancy,	Charles’a	Forbina-Janso-
na	w 1843 r.	i obchodzące	w tym	roku	150.	rocznicę	istnienia.	Służba	kościelna	pełniona	
przez	to	Dzieło	–	któremu	później	przyznano	tytuł	dzieła	„papieskiego”	–	na	wszystkich	
kontynentach,	jest	coraz	cenniejsza	i coraz	bardziej	opatrznościowa.	Przyczynia	się	ono	
do	ożywienia	misyjnej	akcji	dzieci	na	rzecz	rówieśników.	Broni	prawa	dzieci	do	wzra-
stania	w godności	ludzi	wierzących,	a nade	wszystko	pomaga	nam	w urzeczywistnianiu	
pragnienia,	by	poznać	i pokochać	Boga	oraz	Mu	służyć.	Współpraca	młodych	w ewange-
lizacji	jest	bardziej	niż	kiedykolwiek	konieczna.	Kościół	wiąże	z nimi	wielką	nadzieję,	bo	
wie,	że	oni	potrafią	zmienić	świat.

3.	Z okazji	Światowego	Dnia	Misyjnego,	pragnę	wezwać	wierzących	całego	świata,	
a zwłaszcza	rodziców,	wychowawców,	katechetów,	jak	również	zakonników	i zakonnice,	
by	włączyli	się	w misyjną	formację	dzieci	 i by	pamiętali,	że	wychowanie	w duchu	mi-
syjnym	zaczyna	się	od	najmłodszych	 lat.	Dzieci,	których	osobowość	 jest	odpowiednio	
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kształtowana	w rodzinie,	w szkole	i w parafii,	mogą	stać	się	misjonarzami	swych	rówie-
śników,	i nie	tylko	ich.	Z niewinną	prostotą	i wielkoduszną	gotowością	mogą	przybliżyć	
wiarę	 swoim	małym	 przyjaciołom	 oraz	wzbudzić	w  dorosłych	 tęsknotę	 za	wiarą	 bar-
dziej	 żarliwą	 i  radośniejszą.	Trzeba	więc,	 by	 ich	 formację	misyjną	ożywiała	modlitwa,	
nieodzowne	źródło	energii	potrzebnej	do	dojrzewania,	do	poznawania	Boga	 i do	zdo-
bywania	świadomości	kościelnej.	Na	formację	tę	składa	się	również	ofiarne	dzielenie	się,	
także	dobrami	materialnymi,	 z dziećmi	 żyjącymi	w  trudnych	warunkach.	Dlatego	 też	
ofiary	zebrane	w tym	roku	z okazji	Dnia	Misyjnego	będą	przeznaczone	między	innymi	na	
pomoc	dla	tych	dzieci,	które	na	całym	świecie	żyją	w nieludzkich	warunkach,	aby	i one	
odzyskały	radosną	możliwość	wzrastania	w wierze	ewangelicznej.

Jestem	 przekonany,	 że	 zaangażowanie	 zarówno	 w  ewangelizację,	 jak	 i  w  rozwój	
człowieka,	na	co	trzeba	uwrażliwiać	również	dzieci,	zaowocuje	nowymi	powołaniami	do	
życia	kapłańskiego	i zakonnego,	bo	–	jak	napisałem	w cytowanej	już	encyklice	Redemp-
toris missio –	„wiara	umacnia	się,	gdy	jest	przekazywana”	(RMis	2).	Budzenie	powołań	
misyjnych	i troska	o nie	stanowią	więc	zadanie	aktualne	i pilne.	Wzrasta	bowiem	coraz	
bardziej	liczba	tych,	którym	Kościół	musi	nieść	zbawcze	orędzie,	a „głoszenie	Ewangelii	
wymaga	głosicieli,	żniwo	potrzebuje	robotników,	misji	dokonują	przede	wszystkim	męż-
czyźni	i kobiety	poświęceni	na	całe	życie	dziełu	Ewangelii,	gotowi	iść	na	cały	świat	i nieść	
zbawienie”	(RMis	79).

4.	 Przy	 tej	 szczególnej	 okazji	 chciałbym	 jeszcze	 raz	wyrazić	 serdeczną	wdzięczność	
całego	Kościoła	misjonarzom	i misjonarkom,	zarówno	zakonnym,	jak	i świeckim.	Pracują	
oni	z zaangażowaniem	i zapałem,	który	niekiedy	przypłacają	życiem,	na	polu	ewangelizacji	
i służby	człowiekowi.	Ich	świadectwo,	nierzadko	heroiczne,	jest	dowodem	głębokiej	wier-
ności	Chrystusowi	i Jego	Ewangelii;	stanowi	ono	dla	chrześcijan	przykład,	symbol	i wyzwa-
nie;	dla	wszystkich	zaś	jest	zaproszeniem,	by	nadawali	sens	swej	egzystencji,	żyjąc	wiarą.

Misjonarze	poświęcają	wszystkie	swe	siły	fizyczne	i duchowe	szerzeniu	ewangelii	na-
dziei.	Poprzez	nich	Chrystus,	Odkupiciel	człowieka,	powtarza	ludziom:	„Przyszedłem	po	
to,	aby	mieli	życie	i mieli	je	w obfitości”	(por.	J	10,10).	Słusznie	więc,	w tym	Światowym	
Dniu	Misyjnym	katolicy	myślą	o nich	w sposób	szczególny,	wyrażają	im	swą	sympatię,	
solidarność	i gotowość	do	współpracy.	Poważne	i pilne	są	potrzeby	związane	z ewange-
lizacją	 i wszechstronnym	 rozwojem	 człowieka.	Mogłem	 się	 o  tym	przekonać	 podczas	
misyjnych	podróży	na	różne	kontynenty.	Konieczne	 jest	duchowe	wsparcie	 i przejawy	
konkretnej	 solidarności,	 w  tym	 również	 pomoc	materialna.	Niech	 otworzą	 się	 hojne	
serca	wierzących,	zwłaszcza	tych,	którzy	mają	większe	możliwości	ekonomiczne	i niech	
wesprą	wspaniałomyślnie	„Fundusz	solidarności”,	poprzez	który	Dzieło	Rozkrzewiania	
Wiary	 stara	 się	 zaspokajać	 potrzeby	misjonarzy.	Wśród	 najpilniejszych	 potrzeb	musi-
my	z pewnością	wymienić	budowę	kościołów	i kaplic,	gdzie	wierni	mogą	się	gromadzić	
i gdzie	sprawuje	się	Eucharystię;	utrzymanie	i formację	kandydatów	do	kapłaństwa	i ka-
techistów;	publikację	w  językach	 lokalnych	tekstów	religijnych	służących	wychowaniu	
w wierze,	takich	jak	Pismo	Święte,	katechizmy	krajowe	oraz	księgi	liturgiczne.

Niech	 wspólnoty	 chrześcijańskie	 prześcigają	 się	 w  ofiarności,	 biorąc	 przykład	
z pierwszych	chrześcijan,	których	„jeden	duch	 i  jedno	serce	ożywiały	 (…).	Żaden	nie	
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nazywał	 swoim	tego,	 co	posiadał,	 ale	wszystko	mieli	wspólne”	 (Dz	4,32).	Obdarzając	
innych	z miłością,	doświadczali,	że	„więcej	szczęścia	jest	w dawaniu	aniżeli	w braniu”	(Dz	
20,35).	To	wspólne	dzielenie	się	będzie	dla	Kościoła	nowym	źródłem	komunii	i profe-
tycznej	miłości.

5.	Wzorem	takiej	miłości	Boga	i braci	jest	Maryja,	Matka	Chrystusa	i wierzących.	
Jej	powierzam	wszystkie	osoby	poświęcające	się	wypełnianiu	misyjnego	polecenia	Syna:	
misjonarzy	i misjonarki,	i proszę,	by	wspierała	ich	działalność	apostolską	i ofiary.	Powie-
rzam	Jej	również	ich	współpracowników	i dobroczyńców,	aby	umacniała	w nich	gotowość	
do	dzielenia	się	dobrami	duchowymi	i materialnymi	z tymi,	którzy	są	ich	pozbawieni.

Wszystkim	udzielam	mojego	apostolskiego	błogosławieństwa.	W 150.	rocznicę	Pa-
Pieskiego	Dzieła	Misyjnego	Dzieci	chciałbym	ze	szczególną	radością	i uczuciem	ogarnąć	
nim	dzieci,	zwłaszcza	chore,	ubogie	i opuszczone.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 18 czerwca 1993 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,  
w piętnastym roku mojego Pontyfikatu



1994

Rodzina uczestniczy w życiu i misji Kościoła 

Drodzy	Bracia	i Siostry!

1.	„Kto	pełni	wolę	Ojca	mojego,	który	 jest	w niebie,	 ten	Mi	 jest	bratem,	siostrą	
i matką”	 (Mt	12,50).	Kościół,	posłany	na	cały	 świat,	aby	głosić	Ewangelię	Chrystusa,	
poświęcił	rok	1994	rodzinie,	aby	modlić	się	z nią	i za	nią	oraz	rozważać	problemy,	które	
jej	dotyczą.	Także	w niniejszym	orędziu	na	tegoroczny	Dzień	Misyjny	pragnę	nawiązać	
do	tego	tematu,	świadom	ścisłych	więzi	łączących	misję	Kościoła	z rodziną.

Sam	Chrystus	wybrał	rodzinę	jako	środowisko	swego	wcielenia	i przygotowania	do	
misji,	którą	powierzył	Mu	Ojciec	niebieski.	Co	więcej,	sam	założył	nową	rodzinę,	Ko-
ściół,	będący	kontynuacją	Jego	uniwersalnego	dzieła	zbawienia.	Tak	więc	w perspektywie	
misji	Chrystusa	można	dostrzec	wzajemność	więzi	i zbieżność	celów	między	Kościołem	
i rodziną.	Jeżeli	każdy	chrześcijanin	jest	współodpowiedzialny	za	działalność	misyjną	–	
konstytutywny	element	życia	kościelnej	rodziny,	do	której	z Bożej	łaski	wszyscy	należymy	
(por.	RMis	77)	–	to	tym	bardziej	ta	misyjna	świadomość	powinna	być	odczuwalna	w ży-
ciu	chrześcijańskiej	rodziny,	której	fundamentem	jest	sakrament.

2.	Miłość	Chrystusa,	uświęcająca	przymierze	małżeńskie,	jest	także	niegasnącym	pło-
mieniem,	który	pobudza	do	ewangelizacji.	Każdy	członek	rodziny,	zjednoczony	z Sercem	
Odkupiciela,	 powinien	 poświęcić	 się	 służbie	 dla	 dobra	wszystkich	mieszkańców	 świata,	
okazując	„troskę	o tych,	którzy	są	daleko,	tak	jak	i o tych,	którzy	są	blisko”	(RMis	77).

To	ta	właśnie	miłość	każe	misjonarzom	głosić	wytrwale	i gorliwie	Dobrą	Nowinę	
narodom	i świadczyć	o niej	przez	dar	z samych	siebie,	czasem	aż	po	najwyższe	świadec-
two	męczeństwa.	Jedynym	celem	misjonarza	jest	głoszenie	Ewangelii,	co	ma	służyć	bu-
dowaniu	wspólnoty,	która	będzie	rozszerzeniem	rodziny	Jezusa	Chrystusa	i „zaczynem”	
wzrostu	królestwa	Bożego	oraz	szerzenia	najwyższych	wartości	ludzkich	(por.	RMis	34).	
Pracując	dla	Chrystusa	i z Chrystusem,	misjonarz	służy	realnej	–	a nie	ideologicznej	–	
sprawiedliwości,	pokojowi	 i  rozwojowi,	przyczyniając	 się	w  ten	 sposób	do	budowania	
cywilizacji	miłości.

3.	Sobór	Watykański	II	bardzo	zdecydowanie	potwierdził	wartość	koncepcji	–	czę-
sto	spotykanej	w tradycji	Ojców	Kościoła	–	wedle	której	 rodzina	chrześcijańska,	usta-
nowiona	mocą	sakramentalnej	łaski,	jest	odzwierciedleniem	tajemnicy	Kościoła	w jego	
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wymiarze	domowym	(por.	KK	11).	Trójca	Święta	zamieszkuje	w łonie	chrześcijańskiej	
rodziny,	która	w mocy	Ducha	uczestniczy	w  trosce	 całego	Kościoła	o misje,	działając	
w duszpasterstwie	misyjnym	i współpracując	z misjami.

Warto	podkreślić,	że	dwaj	święci	patroni	misji,	podobnie	jak	wielu	innych	robotni-
ków	Ewangelii,	w dzieciństwie	wzrastali	w środowisku	głęboko	chrześcijańskim.	Św.	Fran-
ciszek	Ksawery	okazywał	w pracy	misyjnej	tę	samą	wielkoduszność,	lojalność	i głęboką	reli-
gijność,	jakiej	doświadczył	w łonie	własnej	rodziny,	zwłaszcza	dzięki	swej	matce.	Natomiast	
św.	Teresa	od	Dzieciątka	Jezus	zapisała	w swoim	dzienniku	z właściwą	sobie	prostotą:	„Bóg	
zechciał,	abym	przez	całe	życie	była	otoczona	miłością:	moje	najwcześniejsze	wspomnienia	
są	pełne	pieszczot	i najczulszych	uśmiechów”	(Dzieje duszy,	rękopis	A,	f.	4	v).

Rodzina	uczestniczy	w życiu	i misji	Kościoła,	prowadząc	trojaką	działalność	ewan-
gelizacyjną:	wewnątrz	samej	rodziny,	we	wspólnocie,	do	której	należy,	i w Kościele	po-
wszechnym.	 Sakrament	 małżeństwa	 „czyni	 małżonków	 i  rodziców	 chrześcijańskich	
świadkami	Chrystusa	«aż	po	krańce	ziemi»,	prawdziwymi	i właściwymi	«misjonarzami»	
życia	i miłości”	(FC	54).

4.	Misyjny	charakter	rodziny	urzeczywistnia	się	przede	wszystkim	poprzez	modli-
twę	i ofiarę.	Jak	każda	modlitwa	chrześcijańska,	także	modlitwa	rodziny	powinna	mieć	
również	wymiar	misyjny,	aby	skutecznie	wspierać	dzieło	ewangelizacji.	Dlatego	właśnie	
misjonarze,	kierując	się	ewangeliczną	logiką,	odczuwają	potrzebę	nieustannego	zachęca-
nia	wiernych	do	modlitw	i ofiar,	które	mają	wspomagać	ich	pracę	ewangelizacyjną.

Modlitwa	w duchu	misyjnym	ma	wiele	aspektów,	wśród	nich	zaś	na	czoło	wysuwa	
się	 kontemplacja	 działania	Boga,	 który	 nas	 zbawia	 przez	 Jezusa	Chrystusa.	Modlitwa	
staje	się	w ten	sposób	żywym	dziękczynieniem	za	ewangelizację,	która	już	do	nas	dotarła	
i która	rozszerza	się	teraz	na	cały	świat;	jest	też	wezwaniem	skierowanym	do	Boga,	aby	
uczynił	 z nas	posłusznych	wykonawców	 Jego	woli	 i  udzielił	nam	 środków	moralnych	
i materialnych	niezbędnych	do	budowy	Jego	królestwa.

Nieodzownym	uzupełnieniem	modlitwy	jest	ofiara,	tym	skuteczniejsza	im	bardziej	
wielkoduszna.	Nieocenioną	wartość	ma	cierpienie	niewinnych,	chorych,	niepełnospraw-
nych,	tych,	którzy	cierpią	ucisk	i przemoc,	a zatem	w szczególny	sposób	towarzyszą	na	
drodze	krzyżowej	Jezusowi	–	Odkupicielowi	każdego	człowieka	i całego	człowieka.

5.	Dzięki	sugestywnemu	oddziaływaniu	środków	społecznego	przekazu	opinie	i wy-
darzenia,	problemy	i konflikty,	sukcesy	i niepowodzenia	całego	świata	wywierają	znaczny	
wpływ	na	rodziny.	Konkretnym	zadaniem	rodziców	jest	zatem	komentowanie	wspólnie	
z  dziećmi	wiadomości,	 informacji	 i  opinii	 oraz	 rozważanie	w  sposób	 odpowiedzialny	
wszystkich	treści,	które	za	pośrednictwem	środków	społecznego	przekazu	docierają	do	
ich	domów,	a także	podejmowanie	pod	ich	wpływem	konkretnych	działań.

W	ten	sposób	rodzina	współdziała	z najbardziej	autentyczną	funkcją	środków	spo-
łecznego	przekazu,	która	polega	na	umacnianiu	jedności	i wspomaganiu	rozwoju	ludz-
kiej	rodziny	(por.	Communio et progressio, Aetatis novae,	6-11).	Każdy	apostoł	Ewangelii	
winien	uznać	 ten	 cel	 za	 swój	 i  dążyć	doń	w  świetle	wiary	oraz	 z myślą	o budowaniu	
cywilizacji	miłości.
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Jednakże	 działalność	 w  delikatnej	 i  skomplikowanej	 dziedzinie	 środków	 przeka-
zu	wymaga	znacznego	nakładu	 ludzkich	zdolności	 i  środków	ekonomicznych.	Dziękuję	
wszystkim,	którzy	ofiarowują	 swój	wielkoduszny	wkład,	 aby	wśród	niezliczonych	 infor-
macji	obiegających	planetę	nie	brakowało	 także	orędzia	 zwiastunów	Chrystusa,	których	
głos	–	łagodny,	ale	stanowczy	–	obwieszcza	Go	jako	zbawienie	i nadzieję	każdego	człowieka.

6.	Najdoskonalszym	wyrazem	wielkoduszności	jest	całkowity	dar	z samego	siebie.	
Z okazji	Dnia	Misyjnego	muszę	zwrócić	się	w szczególny	sposób	do	młodych.	Moi	dro-
dzy!	Chrystus	obdarzył	was	sercem	zdolnym	ogarnąć	rozległe	horyzonty:	nie	bójcie	się	
poświęcić	całego	życia	służbie	Chrystusowi	i Jego	Ewangelii!	Słuchajcie	słów,	które	po-
wtarza	wam	także	dzisiaj:	„żniwo	wprawdzie	wielkie,	ale	robotników	mało”	(Łk	10,2).

Zwracam	się	także	do	was,	rodzice.	Niech	nigdy	nie	zabraknie	w waszych	sercach	
wiary	i dobrej	woli,	gdy	Chrystus	zechce	wam	pobłogosławić,	powołując	waszego	syna	
czy	córkę	do	służby	misyjnej.	Umiejcie	Mu	za	to	dziękować!	Starajcie	się	raczej	przygo-
tować	 na	 takie	 powołanie	 przez	 rodzinną	modlitwę,	 przez	wychowanie	 budzące	wolę	
i radość	działania,	przez	codzienny	przykład	troski	o sprawy	innych,	przez	udział	w życiu	
parafii	i diecezji,	przez	zaangażowanie	w działalność	stowarzyszeń	i wolontariatu.

Rodzina,	która	przez	swój	styl	życia	i sposób	wychowywania	dzieci	stara	się	kultywo-
wać	ducha	misyjnego,	przygotowuje	żyzną	glebę	pod	zasiew	Bożego	powołania,	a jednocze-
śnie	umacnia	więzi	uczuciowe	wśród	swoich	członków	i rozwija	ich	chrześcijańskie	cnoty.

7.	Najświętsza	Maryja	Panna,	Matka	Kościoła,	i Jej	oblubieniec	św.	Józef,	z ufnością	
wzywani	 przez	wszystkie	 chrześcijańskie	 rodziny,	 niech	 nam	wyjednają,	 aby	w  każdej	
wspólnocie	rodzinnej	rozwinął	się	w tym	roku	duch	misyjny	i aby	przez	to	cała	ludzkość	
stała	się	w Chrystusie	rodziną	dzieci	Bożych	(por.	KDK	92).

Wypowiadając	te	życzenia,	modlę	się	za	misjonarzy	rozsianych	po	świecie	i za	każdą	
chrześcijańską	rodzinę,	zwłaszcza	zaś	za	te,	które	oddają	się	głoszeniu	Ewangelii:	proszę	
dla	nich	o dary	Ducha,	a jako	ich	zadatku	udzielam	wszystkim	apostolskiego	błogosła-
wieństwa.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 22 maja 1994 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego,  
w szesnastym roku mojego Pontyfikatu
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Cały Kościół jest wezwany do głoszenia prawdy  
i miłości Bożej 

Drodzy	Bracia	i Siostry!

1.	„Kościół	otrzymał	Ewangelię	jako	orędzie	oraz	źródło	radości	i zbawienia.	Otrzy-
mał	 ją	 w  darze	 od	 Jezusa,	 posłanego	 przez	 Ojca,	 aby	 «ubogim	 niósł	 dobrą	 nowinę»	
(Łk 4,18).	Otrzymał	 ją	 za	 pośrednictwem	Apostołów,	 przez	Niego	posłanych	na	 cały	
świat	(por.	Mk	16,15;	Mt	28,19-20).	W Kościele	zrodzonym	z tego	głoszenia	Ewangelii	
nieustannie	rozbrzmiewa	echo	przestrogi	Apostoła:	«Biada	mi,	gdybym	nie	głosił	Ewan-
gelii»	(1	Kor	9,16)”	(EV	78).

Kościół,	który	 jest	darem	Ojca	dla	 ludzkości	 i przedłużeniem	misji	Syna,	wie,	że	
istnieje	po	to,	aby	nieść	po	najdalsze	krańce	ziemi	radosną	nowinę	Ewangelii,	aż	do	czasu,	
gdy	przeminie	postać	tego	świata	(por.	Mt	28,19-20).

Nakaz	misyjny	pozostaje	więc	zawsze	ważny	i aktualny:	przynagla	chrześcijan,	aby	
z  radością	 dawali	 świadectwo	 o Dobrej	Nowinie	 ludziom	bliskim	 i  dalekim,	 oddając	
temu	dziełu	swoje	siły,	środki,	a nawet	życie.

Droga	misji	prowadzi	przez	krzyż	i przez	dar	z siebie:	każdy,	komu	została	powierzo-
na	misja,	ma	ukazywać	braciom	–	podobnie	jak	Zmartwychwstały	–	znaki	miłości,	aby	
przezwyciężyć	ich	niedowierzanie	i lęk.

„Gdy	Duch	Święty	zstąpi	na	was,	otrzymacie	Jego	moc	i będziecie	moimi	świad-
kami	w Jerozolimie	i w całej	Judei,	i w Samarii,	i aż	po	krańce	ziemi”	(Dz	1,8).	Przyj-
mując	 z  radością	wezwanie	do	udziału	w misji	 zbawienia,	każdy	chrześcijanin	wie,	 że	
może	liczyć	na	obecność	Jezusa	i na	moc	Ducha	Świętego.	Ta	pewność	staje	się	źródłem	
żywotności	jego	ewangelicznej	posługi,	napełnia	go	odwagą	i nadzieją	mimo	trudności,	
niebezpieczeństw,	obojętności	i niepowodzeń.

Światowy	Dzień	Misyjny	 jest	 sposobnością,	 aby	prosić	Boga	o coraz	większy	 za-
pał	ewangelizacyjny:	jest	to	bowiem	pierwsza	i najważniejsza	posługa,	jaką	chrześcijanie	
mogą	nieść	ludziom	naszej	epoki,	cierpiącej	na	skutek	nienawiści,	przemocy,	niesprawie-
dliwości,	a zwłaszcza	zagubienia	prawdziwego	sensu	życia.	Nic	bowiem	nie	przygotowuje	
lepiej	do	udziału	w walce	życia	ze	śmiercią,	która	toczy	się	wokół	nas,	niż	wiara	w Syna	
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Bożego,	który	stał	się	człowiekiem	i przyszedł	do	ludzi,	aby	„mieli	życie	i mieli	je	w ob-
fitości”	 (J	10,10):	 to	wiara	w Zmartwychwstałego	zwyciężyła	 śmierć;	 to	wiara	w krew	
Chrystusa,	wołająca	 donośniej	 niż	 krew	Abla,	 daje	 nadzieję	 i  przywraca	 ludzkości	 jej	
prawdziwe	oblicze.

2.	Odwagi,	nie	lękajcie	się,	głoście,	że	Jezus	jest	Panem:	„nie	ma	(…)	żadnego	inne-
go	imienia,	w którym	moglibyśmy	być	zbawieni”	(Dz	4,12).

Niech	w tym	dorocznym	Dniu	Misyjnym	cały	Kościół	okaże	się	gotów	do	głoszenia	
prawdy	i miłości	Bożej,	przede	wszystkim	ludziom,	do	których	nie	dotarła	jeszcze	Dobra	
Nowina	Jezusa	Chrystusa!

Z	wielką	miłością	i wdzięcznością	zwracam	się	najpierw	do	was,	drodzy	misjonarze	
i misjonarki,	a zwłaszcza	do	tych,	którzy	cierpią	dla	imienia	Jezusa.

Głoście	wszystkim,	że	„otwarcie	się	na	miłość	Chrystusa	jest	prawdziwym	wyzwo-
leniem.	W Nim	i tylko	w Nim	zostajemy	wyzwoleni	od	wszelkiej	alienacji	i zniewolenia	
przez	moce	grzechu	i śmierci”	(RMis	11).	To	On	jest	drogą	i prawdą,	zmartwychwsta-
niem	i życiem	(por.	J	14,6;	11,25);	to	On	jest	„Słowem	życia”	(por.	J	1,1)!

Głoście	Chrystusa	słowem,	głoście	Go	przez	konkretne	gesty	solidarności,	ukazujcie	
Jego	miłość	do	człowieka,	stając	zawsze	–	wraz	z Kościołem	i w Kościele	–	„w	pierwszej	
linii	na	wszystkich	tych	frontach	działalności	charytatywnej”,	gdzie	„wielu	jego	synów	
i córek,	zwłaszcza	zakonnice	i zakonnicy,	przyjmując	dawne,	ale	zawsze	aktualne	formy	
działania,	poświęciło	i nadal	poświęca	życie	Bogu,	oddaje	je	z miłości	bliźnim	najsłab-
szym	i najbardziej	potrzebującym”	(EV	27).

Wasze	szczególne	powołanie	ad gentes i ad vitam zachowuje	całą	swoją	aktualność:	
stanowi	pierwowzór	misyjnego	zaangażowania	całego	Kościoła,	który	zawsze	potrzebuje	
ludzi	zdolnych	do	radykalnej	i całkowitej	ofiary,	do	wciąż	nowych,	śmiałych	porywów.	
Poświęciliście	życie	Bogu,	aby	wśród	narodów	dawać	świadectwo	o Zmartwychwstałym:	
nie	traćcie	odwagi	wobec	zwątpień,	trudności,	odrzucenia	i prześladowań;	przeżywając	
od	nowa	łaskę	swego	szczególnego	charyzmatu,	trwajcie	niezłomnie	na	drodze,	na	którą	
weszliście	z tak	wielką	wiarą	i wielkodusznością	(por.	RMis	66).

3.	To	samo	wezwanie	kieruję	do	Kościołów	starych	i młodych,	do	ich	pasterzy,	któ-
rzy	„zostali	konsekrowani	nie	tylko	dla	jakiejś	diecezji,	ale	i dla	zbawienia	całego	świata”	
(DM	38),	a którzy	często	zmagają	się	z brakiem	powołań	i środków.	Zwracam	się	szcze-
gólnie	do	chrześcijańskich	wspólnot,	które	są	mniejszościami	w swoich	społeczeństwach.

Wsłuchując	się	w słowa	Nauczyciela:	„Nie	bój	się,	mała	trzódko,	gdyż	spodobało	się	
Ojcu	waszemu	dać	wam	królestwo”	(Łk	12,32),	ukazujcie	radość	wiary	w jedynego	Od-
kupiciela,	zdawajcie	sprawę	z nadziei,	która	was	ożywia,	i dawajcie	świadectwo	miłości,	
która	w Jezusie	Chrystusie	odnowiła	wasze	serca.

Aby	mieć	udział	w nowej	ewangelizacji,	każda	chrześcijańska	wspólnota	musi	kie-
rować	się	 logiką	bezinteresownego	daru:	znajduje	ona	w misji	ad gentes nie	tylko	spo-
sobność,	aby	wspomagać	tych,	którzy	cierpią	niedostatek	duchowy	czy	materialny,	ale	
przede	wszystkim	niezwykłą	szansę	wzrastania	ku	dojrzałości	w wierze.

4.	Odważne	 głoszenie	 Ewangelii	 zostało	 w  szczególny	 sposób	 powierzone	 wam,	
młodym.	W Manili	przypomniałem	wam,	że	Chrystus	„będzie	od	was	wymagał	wielu	
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rzeczy.	Chce,	byście	się	zaangażowali	w głoszenie	Ewangelii	i służenie	Jego	ludowi	całym	
swoim	jestestwem.	Lecz	nie	lękajcie	się!	Jego	żądania	są	również	miarą	Jego	miłości	do	
każdego	z was”	(Homilia	z 13	stycznia	1995 r.,	„L’Osservatore	Romano”,	wyd.	polskie,	
3(1995)13).	Nie	zamykajcie	się	w sobie,	bo	to	was	zasmuci	i zuboży;	otwórzcie	umysły	
i serca	na	nieskończone	horyzonty	misji.	Nie	lękajcie	się!	Jeśli	Chrystus	wzywa	was,	by-
ście	opuścili	swoją	ziemię	i udali	się	do	innych	ludów,	innych	kultur,	innych	wspólnot	
Kościoła	–	przyjmijcie	wielkodusznie	to	zaproszenie.	Ja	zaś	chciałbym	raz	jeszcze	powie-
dzieć	wam:	„Chodźcie	ze	mną	zbawiać	świat,	w trzecie	tysiąclecie”	(tamże).

Rodzinom,	kapłanom,	zakonnicom,	zakonnikom	i wszystkim	wierzącym	w Chry-
stusa	powtarzam:	miejcie	zawsze	śmiałość	głoszenia	Pana	Jezusa.	Każdy	wierzący	jest	po-
wołany,	by	współpracować	w szerzeniu	Ewangelii,	by	osobiście	żyć	duchem	misji	i włączać	
się	w dzieło	misyjne,	składając	braciom	bezinteresowny	dar	z siebie.	Jak	przypomniałem	
w encyklice	Evangelium vitae,	jesteśmy	ludem	posłanych	i wiemy,	że	„w	naszej	wędrówce	
prowadzi	nas	i umacnia	prawo	miłości:	źródłem	i wzorem	tej	miłości	jest	wcielony	Syn	
Boży,	który	stał	się	człowiekiem	i «przez	swoją	śmierć	dał	życie	światu»”	(EV	79).

5.	Drodzy	Bracia	i Siostry!	Światowy	Dzień	Misyjny	niech	będzie	dla	wszystkich	
chrześcijan	okazją	do	potwierdzenia	swojej	miłości	do	Chrystusa	i do	bliźniego.	Niech	
przy	 tej	 sposobności	 uświadomią	 sobie,	 że	 nikt	 nie	 może	 odmówić	 modlitwy,	 ofiary	
i  konkretnej	 pomocy	 misjom,	 przyczółkom	 cywilizacji	 miłości.	 Duch	 Pański	 ożywia	
i prowadzi	do	spełnienia	każde	misyjne	zamierzenie.

Przekazując	słowa	zachęty	i błogosławieństwa	wszystkim,	którzy	oddają	się	czynnie	
pracy	misyjnej,	myślę	w szczególny	sposób	o kierownictwie	Papieskiego	Dzieła	Rozkrze-
wiania	Wiary,	któremu	została	powierzona	organizacja	obchodów	dzisiejszego	dnia,	oraz	
o pracownikach	innych	Papieskich	Dzieł	Misyjnych	–	niezbędnych	struktur	przygoto-
wujących	do	współpracy	oraz	ważnych	instrumentów	działania,	które	pozwalają	wspo-
magać	wszystkich	misjonarzy	w sposób	przemyślany	i sprawiedliwy.

Maryja,	Królowa	Ewangelizacji,	niech	wspomaga	cenną	pracę	robotników	Ewange-
lii	i niech	ich	prowadzi;	niech	obdarza	chrześcijan	wciąż	nową	radością	i entuzjazmem,	
by	głosili	Jezusa	Chrystusa	słowem	i życiem.

Wszystkim	udzielam	specjalnego	apostolskiego	błogosławieństwa,	aby	umocnić	was	
w spełnianiu	waszych	szczególnych	zadań	w służbie	Ewangelii.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 11 czerwca 1995 r., w uroczystość Najświętszej Trójcy,  
w siedemnastym roku mojego Pontyfikatu
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Wiara i działalność misyjna Kościoła

Drodzy	Bracia	i Siostry!

1.	„Gdy	Duch	Święty	zstąpi	na	was,	otrzymacie	Jego	moc	i będziecie	moimi	świad-
kami	w Jerozolimie	i w całej	Judei,	i w Samarii,	i aż	po	krańce	ziemi”	(Dz	1,8).

U	progu	trzeciego	tysiąclecia	Chrystus	Pan	z wielką	mocą	kieruje	do	całego	Kościo-
ła	te	same	słowa,	które	pewnego	dnia,	jeszcze	przed	wniebowstąpieniem,	powiedział	do	
Apostołów;	w tych	słowach	zawarta	jest	istota	chrześcijańskiego	powołania.	Kim	bowiem	
jest	chrześcijanin?	Jest	człowiekiem,	który	został	„zdobyty	przez	Chrystusa”	(Flp	3,12)	
i dlatego	pragnie,	aby	Go	znano	i miłowano	wszędzie	–	„aż	po	krańce	ziemi”.	Wiara	przy-
nagla	nas,	abyśmy	stawali	się	misjonarzami,	jej	świadkami.	Brak	takiej	postawy	oznacza,	
że	nasza	wiara	jest	jeszcze	niepełna,	cząstkowa,	niedojrzała.

Dlatego	z okazji	Światowego	Dnia	Misyjnego	zachęcam	każdego	z was,	by	w obliczu	
apostolskich	wyzwań	naszej	epoki	otworzył	się	na	wezwanie,	jakie	Chrystus	do	niego	kieruje.

2.	 „Misje	 są	 sprawą	 wiary,	 są	 dokładnym	wskaźnikiem	 naszej	 wiary	 w Chrystusa	
i w  Jego	miłość	ku	nam”	 (RMis	11).	Wiara	 i misja	 idą	w parze:	 im	 silniejsza	 i  głębsza	
jest	wiara,	tym	mocniej	odczuwamy	potrzebę	przekazywania	jej,	dzielenia	się	nią,	dawania	
o niej	świadectwa.	I odwrotnie	–	gdy	wiara	słabnie,	wygasa	też	zapał	misyjny	i zanika	zdol-
ność	dawania	świadectwa.	Tak	było	zawsze	w historii	Kościoła:	utrata	żywotności	i ducha	
misyjnego	była	każdorazowo	symptomem	kryzysu	wiary.	Czyż	nie	dzieje	się	tak	dlatego,	że	
brakuje	nam	głębokiego	przekonania,	iż	„wiara	umacnia	się,	gdy	jest	przekazywana”	(RMis	
2)	i że	właśnie	głosząc	Chrystusa	i dając	o Nim	świadectwo,	można	odzyskać	entuzjazm	
i  odnaleźć	 drogę	do	 życia	 bardziej	 ewangelicznego?	Możemy	powiedzieć,	 że	 działalność	
misyjna	jest	najskuteczniejszym	„antidotum”	na	kryzys	wiary.	Poprzez	pracę	misyjną	każdy	
członek	Ludu	Bożego	na	nowo	rozbudza	w sobie	poczucie	swojej	tożsamości	i głębiej	sobie	
uświadamia,	że	nie	można	być	prawdziwym	chrześcijaninem,	jeżeli	się	nie	jest	świadkiem.

3.	Każdy	chrześcijanin,	włączony	przez	chrzest	do	wspólnoty	Kościoła,	jest	powo-
łany,	by	być	misjonarzem	i świadkiem.	Taki	jest	wyraźny	nakaz	Chrystusa.	Duch	Święty	
posyła	zaś	każdego	ochrzczonego,	aby	głosił	Chrystusa	i dawał	o Nim	świadectwo	wo-
bec	wszystkich	narodów:	jest	to	zatem	obowiązek	i zarazem	przywilej,	ponieważ	oznacza	
zaproszenie	do	współpracy	z Bogiem	w zbawieniu	każdego	człowieka	i całej	ludzkości.	
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Została	nam	bowiem	„dana	ta	łaska:	ogłosić	poganom	jako	Dobrą	Nowinę	niezgłębione	
bogactwo	Chrystusa”	(Ef	3,8).

Podobnie	zaś	jak	Duch	przemienił	pierwszą	wspólnotę	uczniów	w odważnych	Apo-
stołów	Chrystusa	i oświeconych	głosicieli	Jego	słowa,	tak	też	nadal	przygotowuje	świad-
ków	Ewangelii	także	w naszych	czasach.

4.	Światowy	Dzień	Misyjny	przypomina	nam	wszystkim	o tym	obowiązku	i o tej	
łasce	dzielenia	się	z ludźmi	nie	„mądrością	czysto	ludzką,	jakby	wiedzą	o tym,	jak	dobrze	
żyć”	 (RMis	 11),	 ale	 radosnym	doświadczeniem	 żywej	Obecności,	 która	 powinna	 być	
wyraźnie	 widoczna	w  życiu	 każdego	wierzącego,	 budząc	w  innych	 –	 jak	 napisał	mój	
poprzednik	 Paweł	VI	 –	 „nieuniknione	 pytania:	 dlaczego	 są	 tacy?	Dlaczego	 tak	 żyją?”	
(EN	21).	Misja	jest	więc	zarazem	„świadectwem	i promieniowaniem”	(RMis	26).	Istot-
nie,	jeżeli	naprawdę	poddamy	się	działaniu	Ducha	Świętego,	będziemy	umieli	odtworzyć	
tajemnicę	miłości,	która	w nas	mieszka	(por.	J	14,23),	i promieniować	nią	na	zewnątrz.	
Jesteśmy	jej	świadkami	–	świadkami	światłej	i zdrowej	wiary,	miłości	czynnej,	cierpliwej	
i łaskawej	(por.	1	Kor	13,4),	służby	współczesnemu	człowiekowi,	doznającemu	tak	wielu	
form	ubóstwa.	Świadkami	nadziei,	która	nie	może	zawieść,	głębokiej	komunii,	która	jest	
odblaskiem	życia	Boga-Trójcy	Świętej,	posłuszeństwa	i krzyża:	jednym	słowem,	świad-
kami	świętości,	„ludźmi	błogosławieństw”,	powołanymi,	aby	stać	się	doskonałymi,	 jak	
doskonały	jest	Ojciec	niebieski	(por.	Mt	5,48).	Taka	jest	tożsamość	chrześcijanina-świad-
ka	–	„wizerunku”,	„znaku”	i „żywego	odblasku”	Jezusa.

Spośród	Ludu	Bożego,	który	przyjmuje	taką	postawę,	z pewnością	wyłonią	się	licz-
ne	powołania	misyjne:	będą	to	ludzie	młodzi,	gotowi	stracić	własne	życie	dla	Chrystusa	
(por.	Mk	8,35)	i przeżyć	porywającą	przygodę	misji	wśród	pogan.	Ileż	razy	podczas	mych	
podróży	 apostolskich	widywałem	zboże	dojrzałe	do	 żniwa	 (por.	 J	4,35),	 ale	dowiady-
wałem	się	jednocześnie,	że	brakuje	misjonarzy,	kapłanów,	braci	zakonnych,	sióstr,	osób	
konsekrowanych	do	głoszenia	Ewangelii!	Światowy	Dzień	Misyjny	ma	sens,	jeżeli	skłania	
wspólnoty	parafialne	i rodziny	do	modlitwy	o powołania	misyjne	i jeśli	kształtuje	środo-
wisko	sprzyjające	ich	dojrzewaniu.

5.	 Nieodłącznym	 i  istotnym	 elementem	 tożsamości	 chrześcijanina-świadka	 jest	
obecność	krzyża.	Bez	niego	nie	 jest	możliwe	autentyczne	świadectwo.	Przyjęcie	krzyża	
bowiem	to	nieodzowny	warunek	dla	wszystkich,	którzy	postanawiają	konsekwentnie	iść	
za	Chrystusem:	„Jeśli	kto	chce	iść	za	Mną,	niech	się	zaprze	samego	siebie,	niech	co	dnia	
bierze	krzyż	swój	i niech	Mnie	naśladuje!”	(Łk	9,23).	Wszyscy	świadkowie	Boga	i Chry-
stusa,	 poczynając	 od	 Apostołów,	 zaznali	 prześladowań	 dla	 Jego	 imienia:	 „Jeżeli	Mnie	
prześladowali,	to	i was	będą	prześladować”	(J	15,20).	Takie	dziedzictwo	Jezus	pozostawił	
swoim	uczniom,	każdy	zatem	musi	je	przyjąć	i urzeczywistnić	we	własnym	życiu.	Jedyna	
droga	do	zmartwychwstania	wiedzie	przez	Golgotę.

Niesie	 bowiem	 „krzyż”	 ten,	 kto	 naśladuje	 Chrystusa	 przez	 wierne	 świadectwo	
i przez	cierpliwą,	wytrwałą	pracę	codzienną.	Niesie	„krzyż”,	kto	idzie	pod	prąd,	kierując	
się	w swoich	wyborach	przykazaniami	Bożymi,	mimo	niezrozumienia,	niepopularności,	
osamotnienia;	niesie	„krzyż”	także	ten,	kto	proroczo	piętnuje	niesprawiedliwość,	naru-
szanie	wolności,	łamanie	praw	i kto	musi	żyć	tam,	gdzie	Kościół	doznaje	najwięcej	niena-
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wiści,	przeszkód,	prześladowań.	W tym	miejscu	skierujmy	się	myślą	ku	naszym	braciom	
i siostrom	oraz	całym	wspólnotom,	które	w wielu	częściach	świata	dają	wspaniałe	świa-
dectwo	chrześcijańskiego	życia,	bez	 reszty	oddanego	Chrystusowi	 i Kościołowi,	mimo	
wrogości	otoczenia	i prześladowań.	Każdego	roku	historia	zapisuje	heroiczne	świadectwa	
nowych	„męczenników”,	którzy	przelewają	własną	krew,	aby	dochować	wierności	Chry-
stusowi.	Kościół	chyli	czoła	przed	ich	ofiarą,	a modlitwą	i braterską	miłością	ogarnia	wie-
rzących,	którzy	doznają	przemocy,	zachęcając	ich,	aby	nie	upadali	na	duchu	i nie	lękali	
się.	Drodzy	i umiłowani	Bracia,	Chrystus	jest	z wami!

6.	W dziedzinie	animacji	ruchu	misyjnego	ważną	rolę	odgrywają	Papieskie	Dzie-
ła	Misyjne,	których	zadaniem	jest	kształtowanie	w Kościołach	lokalnych	i w wiernych	
świadomości	misyjnej.	 Ich	działalność	ma	ogromne	znaczenie	dla	duchowego	wzrostu	
diecezji,	parafii	i rodzin	chrześcijańskich.

Chrystus	pyta	dzisiaj	ochrzczonych:	„Czy	jesteście	moimi	świadkami?”.	Każdy	z nas	
powinien	się	szczerze	nad	tym	zastanowić:	„Czy	daję	wobec	świata	świadectwo,	którego	żąda	
ode	mnie	Chrystus?	Czy	moje	życie	wyraża	wiarę	silną,	pewną	i radosną,	czy	jest	raczej	przy-
kładem	chrześcijaństwa	letniego,	zniekształconego	przez	kompromisy	i doraźne	ustępstwa?”.

Słusznie	zatem	Papieskie	Dzieła	Misyjne	pragną	służyć	sprawie	pogłębienia	świa-
dectwa	misyjnego,	podkreślając	w swojej	pracy	formacyjnej	prymat	świętości.	Jak	napi-
sałem	w encyklice	Redemptoris missio,	„misjonarz	jest	autentyczny	jedynie	wówczas,	gdy	
wchodzi	na	drogę	świętości.	(…)	Trzeba	wzbudzić	nowy	«zapał	świętości»	wśród	misjo-
narzy	i w całej	wspólnocie	chrześcijańskiej,	szczególnie	wśród	tych,	którzy	są	najbliższymi	
współpracownikami	misjonarzy”	(RMis	90).

7.	Im	skuteczniejsza	będzie	ta	praca	formacyjna,	tym	wyraźniejszy	będzie	w oczach	
świata	charakter	i rola	rodziny	wierzącej	jako	prawdziwej	wspólnoty	świadków,	przezna-
czonych	do	misji	ad gentes,	zaś	każdy	wierny	będzie	mógł	sobie	na	nowo	uświadomić,	że	
ma	obowiązek	otworzyć	serce	na	potrzeby	tych,	którzy	pracując	na	misjach,	żyją	często	
w warunkach	dramatycznego	ubóstwa	materialnego	i duchowego.	Z takiej	świadomo-
ści	zrodzi	się	z pewnością	pragnienie	czynnego	dopomożenia	ubogim	braciom.	Dzięki	
temu	pogłębi	się	duch	misyjny,	otwarty	na	powszechność	Kościoła.	Owocem	tej	postawy	
będzie	aktywny	udział	w dziele	nowej	ewangelizacji,	która	 jest	kluczowym	elementem	
obecnego	okresu	bezpośrednich	przygotowań	do	Wielkiego	Jubileuszu	Roku	2000.

„Na	progu	trzeciego	tysiąclecia	Odkupienia	Bóg	przygotowuje	wielką	wiosnę	chrze-
ścijaństwa,	której	początek	można	już	dostrzec”	(RMis	86).	Z takim	przekonaniem	raz	
jeszcze	ponawiam	wezwanie	do	„głębszego	przeżywania	 tajemnicy	Chrystusa	 i do	peł-
nej	wdzięczności	współpracy	z dziełem	zbawienia”	(RMis	92).	Prosząc	Maryję,	Gwiaz-
dę	Ewangelizacji,	 o  szczególną	 opiekę	 nad	misjonarzami	 i misjonarkami,	 a  także	 nad	
wszystkimi,	którzy	na	różne	sposoby	oddają	swoje	siły	w służbę	misji,	z serca	udzielam	
wszystkim	apostolskiego	błogosławieństwa.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 28 maja 1996 r., w osiemnastym roku mojego Pontyfikatu



1997

Dzieło ewangelizacji łaską i obowiązkiem całego Kościoła

„Duch	Pański	 spoczywa	na	Mnie	 (…)	 i posłał	Mnie,	 abym	ubogim	niósł	dobrą	
nowinę”	 (Łk	4,18);	 „Także	 innym	miastom	muszę	głosić	Dobrą	Nowinę	o królestwie	
Bożym,	bo	na	to	zostałem	posłany”	(Łk	4,43).

Drodzy	Bracia	i Siostry!

1.	Obchody	Światowego	Dnia	Misyjnego	to	ważne	wydarzenie	w życiu	Kościoła.	
Można	powiedzieć,	że	jego	doniosłość	wzrasta,	w miarę	jak	zbliżamy	się	do	progu	roku	
2000.	Kościół	jest	świadom,	że	poza	Chrystusem	„nie	dano	ludziom	pod	niebem	żad-
nego	innego	imienia,	w którym	moglibyśmy	być	zbawieni”	(Dz	4,12),	i dlatego	bardziej	
niż	 kiedykolwiek	bierze	 sobie	 do	 serca	 słowa	Apostoła:	 „Biada	mi,	 gdybym	nie	 głosił	
Ewangelii!”	(1	Kor	9,16).

Uważam	zatem,	że	w tej	perspektywie	warto	przypomnieć	pewne	fundamentalne	
treści	Dobrej	Nowiny,	którą	Kościół	ma	głosić	i nieść	ludziom	nowego	tysiąclecia.

2.	 Jezus	Chrystus,	 posłany	przez	Ojca,	 pierwszy	Misjonarz	 jest	 jedynym	Zbawi-
cielem.	On	jest	Drogą,	Prawdą	i Życiem:	jak	było	wczoraj,	tak	też	jest	i dzisiaj	i będzie	
jutro	aż	do	końca	czasów,	kiedy	wszystkie	rzeczy	zostaną	na	zawsze	zjednoczone	w Nim	
jako	Głowie.	Zbawienie	przyniesione	przez	Jezusa	przenika	do	głębi	wnętrze	człowieka,	
uwalniając	go,	z mocy	Złego,	od	grzechu	i od	śmierci	na	wieki.	W sensie	pozytywnym	
zbawienie	 jest	 nadejściem	 „nowego	 życia”	w Chrystusie.	 Jest	 bezinteresownym	darem	
Bożym,	który	człowiek	powinien	dobrowolnie	przyjąć:	należy	bowiem	zdobywać	sobie	
zbawienie	dzień	po	dniu	„zaparciem	się	siebie	i krzyżem”	(EN	10).	Niezbędna	jest	zatem	
nasza	osobista,	niestrudzona	współpraca,	wyrażająca	się	przez	uległość	woli	wobec	zamy-
słu	Bożego.	W taki	właśnie	sposób	można	dotrzeć	do	bezpiecznej	i ostatecznej	przystani,	
jaką	Chrystus	wyjednał	nam	przez	krzyż.	Nie	istnieje	żadna	alternatywna	droga	wyzwo-
lenia,	pozwalająca	osiągnąć	prawdziwy	pokój	i radość,	która	może	wypływać	jedynie	ze	
spotkania	z Bogiem-Prawdą:	„poznacie	prawdę,	a prawda	was	wyzwoli”	(J	8,32).

Oto	w kilku	 słowach	 „radosna	wieść”,	 którą	Chrystus	miał	 przynieść	 „ubogim”,	
więźniom	doznającym	różnych	form	zniewolenia,	jakie	istnieją	w tym	świecie,	„strapio-
nym”	z wszystkich	epok	i krain	i wszystkim	ludziom	–	bo	zbawienie	jest	przeznaczone	
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dla	każdego	człowieka	i każdy	człowiek	na	powierzchni	ziemi	ma	prawo	o tym	się	do-
wiedzieć:	chodzi	tu	bowiem	o jego	wieczne	przeznaczenie.	„Albowiem	każdy,	kto	wezwie	
imienia	Pańskiego,	będzie	zbawiony”	(Rz	10,13)	–	przypomina	św.	Paweł.

3.	Jednakże	żaden	człowiek	nigdy	nie	będzie	mógł	wzywać	Jezusa	i w Niego	uwie-
rzyć,	jeśli	nikt	mu	wcześniej	o Nim	nie	powie,	to	znaczy	jeśli	nie	pozna	wcześniej	tego	
imienia	 (por.	Rz	 10,14-15).	Tym	 tłumaczy	 się	 najważniejsze	 posłannictwo,	 jakie	Na-
uczyciel	pozostawił	swoim	uczniom	przed	powrotem	do	Ojca:	„Idźcie	(…)	i nauczajcie”	
(Mt 28,19);	„Głoście	(…).	Kto	uwierzy	i przyjmie	chrzest,	będzie	zbawiony”	(Mk	16,15-
16).	Tym	tłumaczy	się	zadanie,	jakie	powierzył	On	swojemu	Kościołowi,	który	jest	posła-
ny,	aby	kontynuować	w czasie	Jego	dzieło	jako	„powszechny	sakrament	zbawienia”	(KK	
48),	aby	„przez	niego	przechodził	dar	łaski”	(EN	14)	dla	całej	ludzkości.

Stąd	też	bierze	się	„przywilej”,	a zarazem	„niezwykle	poważny	obowiązek”	(Orędzie	
na	Dzień	Misyjny	1996 r.),	 jaki	właśnie	ze	względu	na	otrzymaną	wiarę	 spoczywa	na	
wszystkich,	którzy	są	włączeni	w Kościół:	jest	to	„przywilej”,	„łaska”	i „obowiązek”	udzia-
łu	w powszechnym	wysiłku	ewangelizacji.

Patrząc	na	wielką	rzeszę	tych,	którzy	choć	są	umiłowani	przez	Ojca	(por.	RMis	3),	
nie	poznali	jeszcze	Dobrej	Nowiny	o zbawieniu,	chrześcijanin	musi	doznawać	wyrzutów	
sumienia,	jakie	nękały	też	Apostoła	Pawła	i kazały	mu	zawołać:	„Biada	mi,	gdybym	nie	
głosił	Ewangelii!”	(1	Kor	9,16).	W pewnej	mierze	każdy	jest	bowiem	osobiście	odpowie-
dzialny	przed	Bogiem	za	to,	że	miliony	ludzi	żyją	bez	wiary.

4.	 Ogrom	 zadania	 i  świadomość	 niewystarczalności	 własnych	 sił	 może	 czasem	
prowadzić	 do	 zniechęcenia,	 nie	 należy	 jednak	 ulegać	 lękowi:	 nie	 jesteśmy	 sami.	 Sam	
Chrystus	zapewnił	nas:	„Ja	jestem	z wami	przez	wszystkie	dni,	aż	do	skończenia	świata”	
(Mt 28,20);	„Nie	zostawię	was	sierotami”	(J	14,18);	„Poślę	wam	Pocieszyciela”	(J	16,7).

Niech	będzie	dla	nas	pociechą	–	zwłaszcza	w mrocznych	chwilach	próby	–	świa-
domość,	że	nie	niezależnie	od	najbardziej	nawet	chwalebnych	i nieodzownych	działań	
człowieka	misje	pozostają	przede	wszystkim	sprawą	Bożą,	są	dziełem	Ducha	Świętego,	
Pocieszyciela,	który	 jest	 ich	niekwestionowanym	„protagonistą”	 (RMis	21).	Dokonują	
się	w Duchu,	są	„rozesłaniem	w Duchu”	(RMis	22),	bo	właśnie	dzięki	działaniu	Ducha	
Ewangelia	„urzeczywistnia	się	w duszy	człowieka	i w dziejach	świata”	(DeV	42).

Każdy	 chrześcijanin,	 właśnie	 ze	 względu	 na	 „namaszczenie”	 otrzymane	 wraz	
z chrztem	i bierzmowaniem,	może,	a wręcz	powinien	odnieść	do	samego	siebie	 słowa	
Pańskie,	wierząc	niezłomnie,	że	także	nad	nim	„jest”	Duch	Święty,	który	go	posyła,	aby	
głosił	Dobrą	Nowinę,	i wspomaga	swoim	działaniem	wszelkie	inicjatywy	apostolskie.

5.	Wzorcowej	odpowiedzi	na	powszechne	powołanie	do	odpowiedzialności	za	dzie-
ło	misyjne	udzieliła	w swoim	czasie	św.	Teresa	od	Dzieciątka	Jezus,	której	stulecie	śmierci	
obchodzimy	w tym	roku.	Życie	i nauczanie	św.	Teresy	uwypuklają	niezwykle	ścisłą	więź,	
jaka	 istnieje	między	misją	a kontemplacją.	Nie	 jest	bowiem	możliwa	misja	bez	 inten-
sywnego	życia	modlitwy	oraz	głębokiej	komunii	z Chrystusem	i z Jego	ofiarą	krzyżową.

„Czuwać	u stóp	Nauczyciela”	(por.	Łk	10,39)	–	to	bez	wątpienia	początek	każdej	
autentycznej	działalności	apostolskiej.	Poczynając	jednak	od	tego	punktu	wyjścia,	trzeba	
przebyć	długą	drogę,	która	wiedzie	nieuchronnie	przez	ofiarę	i krzyż.	Spotkanie	z Chry-
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stusem	 „żywym”	 jest	 także	 spotkaniem	 z  Chrystusem	 „spragnionym,”	 z  Chrystusem	
ukrzyżowanym,	którego	okrzyk:	„pragnę”,	we	wszystkich	stuleciach	mówi	nam	o Jego	
gorącym	pragnieniu	zbawienia	dusz	(por.	J	19,28).

Aby	zaś	ugasić	pragnienie	Boga-Miłości,	a zarazem	i nasze	pragnienie,	nie	ma	innej	
drogi	jak	tylko	kochać	i pozwolić	się	kochać.	Kochać,	przyswajając	sobie	do	głębi	żarliwe	
pragnienie	Chrystusa,	 aby	 „wszyscy	 ludzie	 zostali	 zbawieni”	 (1	Tm	2,4);	 pozwolić	 się	
kochać,	przyzwalając	 Jemu,	aby	posługiwał	 się	nami	wedle	„swoich	dróg,	które	nie	 są	
naszymi	drogami”	(por.	Iz	55,8),	aby	dzięki	temu	wszyscy	ludzie	na	całym	świecie	także	
mogli	Go	poznać	i osiągnąć	zbawienie.

6.	Oczywiście,	nie	wszyscy	 są	powołani,	 aby	wyruszyć	na	misje:	 „o	wartości	mi-
sjonarza	decyduje	przede	wszystkim	to,	kim	on	jest,	a potem	dopiero	to,	co	mówi	lub	
czyni”	 (RMis	23).	 Istotne	nie	 jest	pytanie	 „gdzie”,	 ale	 „jak”.	Można	być	prawdziwym	
i skutecznym	apostołem	także	pozostając	w murach	własnego	domu,	w miejscu	pracy,	
szpitalnym	łóżku,	w klasztornej	klauzurze:	ważne	jest,	aby	serce	płonęło	Bożą	miłością,	
która	jedyna	zdolna	jest	przekształcić	nie	tylko	cierpienie,	ale	nawet	zwykły	codzienny	
trud	w źródło	 światła,	 żaru	 i nowego	życia	dla	całego	Ciała	Mistycznego,	 żyjącego	na	
najdalszych	krańcach	ziemi.

7.	Drodzy	Bracia	i Siostry,	pragnę	z całego	serca,	aby	u progu	nowego	tysiąclecia	
cały	Kościół	z nowym	zapałem	podjął	dzieło	misyjne.	Niech	każdy	ochrzczony	weźmie	
sobie	do	serca	i stara	się	jak	najlepiej	wypełniać	–	w sposób	odpowiadający	jego	osobistej	
sytuacji	–	program	świętej	patronki	misji:	„W	sercu	Kościoła,	mojej	matki,	będę	miłością	
(…)	i w ten	sposób	będę	wszystkim!”.

Maryja,	Matka	i Królowa	Apostołów,	która	wraz	z uczniami	była	obecna	w Wie-
czerniku,	oczekiwała	na	modlitwie	wylania	Ducha	Świętego	i od	samego	początku	to-
warzyszyła	heroicznej	pracy	misjonarzy,	niech	zachęci	dziś	wiernych	do	naśladowania	Jej	
przez	gorliwą	i solidarną	troskę	o całe	rozległe	dzieło	misyjne.

Dzieląc	się	tymi	myślami	i wyrażając	popracie	dla	wszelkich	form	współpracy	z mi-
sjami	na	świecie,	z serca	wszystkich	błogosławię.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 18 maja 1997 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego,  
w dziewiętnastym roku mojego Pontyfikatu
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Wielkie znaki obecności Ducha Świętego  
w działalności misyjnej Kościoła

„Gdy	Duch	Święty	zstąpi	na	was,	
otrzymacie	Jego	moc	i będziecie	moimi	świadkami	
w	Jerozolimie	i w całej	Judei,	i w Samarii,	i aż	po	krańce	ziemi”	(Dz	1,8).

1.	Światowy	Dzień	Misyjny	obchodzony	w drugim	roku	bezpośrednich	przygoto-
wań	do	Wielkiego	Jubileuszu	Roku	2000,	a więc	w roku	poświęconym	Duchowi	Świę-
temu,	nie	może	mieć	innego	punktu	odniesienia	jak	właśnie	Jego	Osobę.	Duch	bowiem	
jest	głównym	sprawcą	całej	misji	Kościoła,	a Jego	„dzieło	rozbłyska	znamienicie	w dzia-
łalności	misyjnej	wśród	narodów,	jak	to	ujawnia	się	w Kościele	pierwotnym”	(RMis	21).

Działania	Ducha	Świętego	w Kościele	i w świecie	nie	można	oczywiście	opisać	za	po-
mocą	analiz	statystycznych	ani	innych	metod	naukowych,	ponieważ	dokonuje	się	ono	na	
innej	płaszczyźnie,	a mianowicie	na	płaszczyźnie	łaski,	i daje	się	poznać	przez	wiarę.	Jest	to	
często	działanie	ukryte,	tajemnicze,	ale	z pewnością	skuteczne.	Duch	Święty	nie	przestał	być	
aktywną	mocą,	którą	był	w epoce	narodzin	Kościoła;	działa	dzisiaj	tak	samo,	jak	w czasach	
Jezusa	i Apostołów.	Jego	wielkie	dzieła,	opisane	w Dziejach	Apostolskich,	dokonują	się	także	
dzisiaj,	ale	często	nie	zostają	dostrzeżone,	ponieważ	w wielu	częściach	świata	ludzkość	żyje	
w kulturach	zeświecczonych,	które	interpretują	rzeczywistość	tak,	jak	gdyby	Bóg	nie	istniał.

Dobrze	zatem,	że	Światowy	Dzień	Misyjny	przypomina	nam	o wspaniałych	dzie-
łach	Ducha	Świętego,	aby	umocniła	się	nasza	wiara	oraz	by	nastąpiło	w Kościele	–	wła-
śnie	dzięki	działaniu	Ducha	–	wielkie	przebudzenie	świadomości	misyjnej.	Czyż	bowiem	
ożywienie	wiary	i świadectwa	chrześcijan	nie	jest	najważniejszym	celem	Jubileuszu?

2.	Świadomość,	że	Duch	Święty	działa	w sercach	wierzących	i w wydarzeniach	hi-
storycznych,	napawa	optymizmem	i nadzieją.	Pierwszym	wielkim	znakiem	tego	działa-
nia,	który	chciałbym	uczynić	przedmiotem	naszej	wspólnej	refleksji,	jest	–	paradoksalnie	
–	właśnie	 kryzys	współczesnego	 świata:	 reakcją	 na	 złożone	 zjawisko	 i  jego	negatywne	
skutki	 jest	 często	 naglące	wołanie	 o  pomoc	Ducha	Ożywiciela,	 które	 ujawnia	 ukrytą	
w ludzkich	sercach,	dominującą	tęsknotę	za	Dobrą	Nowiną	Chrystusa	Zbawiciela.

Trudno	nie	nawiązać	w tym	kontekście	do	wnikliwej	analizy	współczesnego	świata,	
jakiej dokonał Sobór Watykański II w konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes	(KDK	
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4-10).	W ostatnich	dziesięcioleciach	opisany	 tam	dziejowy	kryzys	 jeszcze	 się	pogłębił.	
Brak	ideałów	i wartości	w wielu	przypadkach	staje	się	bardziej	powszechny,	zanika	zmysł	
prawdy	 i  rośnie	 relatywizm	moralny.	Nierzadko	można	 odnieść	wrażenie,	 że	 przewa-
ża	 w  społeczeństwie	 indywidualistyczna,	 utylitarystyczna	 etyka,	 pozbawiona	 trwałych	
punktów	odniesienia;	wielu	 zauważa	przy	 tym,	 że	 człowiek	współczesny,	 gdy	odrzuca	
Boga,	pomniejsza	samego	siebie,	żyje	pełen	lęku	i napięcia,	zamyka	się	w sobie	i w swoim	
egoizmie,	nie	znajduje	zadowolenia.

Praktyczne	 tego	 konsekwencje	 są	 wyraźnie	 widoczne:	 konsumpcyjny	 styl	 życia,	
choć	tak	krytykowany,	coraz	bardziej	się	rozpowszechnia.	Niepokój,	często	uzasadniony,	
wywołany	 licznymi	problemami	materialnymi,	może	do	 tego	 stopnia	pochłonąć	czło-
wieka,	 że	 jego	 relacje	 z  innymi	 stają	 się	 oziębłe	 i  sztywne.	Ludzie	 są	 dla	 siebie	 oschli	
i agresywni,	nie	umieją	się	uśmiechać,	pozdrowić,	powiedzieć	„dziękuję”	ani	zaintereso-
wać	problemami	innych.	Cały	zespół	złożonych	czynników	ekonomicznych,	społecznych	
i kulturowych	sprawia,	że	w społeczeństwach	wyżej	rozwiniętych	występuje	niepokojące	
zjawisko	„bezpłodności”,	zarazem	duchowej	i demograficznej.

Ale	właśnie	te	sytuacje,	które	doprowadzają	ludzi	na	skraj	rozpaczy,	często	stają	się	
bodźcem,	by	wzywać	Tego,	który	„jest	Panem	i Ożywicielem”,	ponieważ	człowiek	nie	
może	żyć	bez	sensu	i bez	nadziei.

3.	Drugim	wielkim	znakiem	obecności	Ducha	Świętego	jest	odradzanie	się	zmysłu	
religijnego	wśród	narodów.	Zjawisko	 to	nie	 jest	wolne	od	pewnych	dwuznaczności,	 ale	
mimo	 to	 stanowi	oczywisty	dowód	 teoretycznej	 i  praktycznej	 niewystarczalności	 filozo-
fii	 i  ideologii	ateistycznych	oraz	systemów	materialistycznych,	które	zawężają	widnokrąg	
człowieka	do	rzeczywistości	ziemskiej.	Człowiek	nie	wystarcza	samemu	sobie.	Powszechne	
jest	dziś	przekonanie,	że	panowanie	nad	przyrodą	i kosmosem,	najnowsze	zdobycze	nauki	
i techniki	nie	wystarczają	człowiekowi,	gdyż	nie	są	w stanie	ukazać	mu	ostatecznego	sensu	
rzeczywistości;	są	tylko	środkami,	a nie	celem	życia	człowieka	ani	dziejów	ludzkości.

Obok	przebudzenia	religijnego	trzeba	też	zauważyć	„wzrastające	uznanie	wśród	naro-
dów	dla	owych	wartości	ewangelicznych,	które	Jezus	urzeczywistnił	w swym	życiu	(pokoju,	
sprawiedliwości,	braterstwa,	opieki	nad	najmniejszymi)”	(RMis	3).	Przyglądając	się	historii	
ostatnich	dwóch	stuleci,	dostrzegamy,	jak	bardzo	umocniła	się	wśród	narodów	świadomość	
wartości	człowieka	oraz	praw	mężczyzn	i kobiet,	powszechne	pragnienie	pokoju,	wola	znie-
sienia	granic	i podziałów	rasowych,	dążenie	do	zbliżenia	narodów	i kultur,	tolerancja	wobec	
tych,	którzy	uważani	są	za	„innych”,	zaangażowanie	w akcje	solidarności	 i wolontariatu,	
sprzeciw	wobec	autorytaryzmu	politycznego,	prowadzący	do	utrwalenia	demokracji,	wresz-
cie	dążenie	do	większej	 sprawiedliwości	między	narodami	na	płaszczyźnie	gospodarczej.	
Czyż	można	nie	dostrzec	w tym	wszystkim	działania	Bożej	Opatrzności,	która	tak	kieruje	
rozwojem	ludzkości	i biegiem	dziejów,	by	zapewnić	wszystkim	coraz	bardziej	godziwe	wa-
runki	życia?	Dlatego	nie	możemy	ulegać	pesymizmowi.	Wiara	w Boga	zachęca	raczej	do	
optymizmu,	którego	źródłem	jest	ewangeliczne	orędzie:	„Gdy	patrzymy	na	dzisiejszy	świat	
powierzchownie,	uderzają	nas	liczne	fakty	negatywne	i możemy	popaść	w pokusę	pesymi-
zmu.	Jest	to	jednak	wrażenie	nieuzasadnione,	wierzymy	przecież	w Boga	(...).	Bóg	przy-
gotowuje	wielką	wiosnę	chrześcijaństwa,	której	początek	można	już	dostrzec”	(RMis	86).
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4.	Duch	jest	obecny	w Kościele	i przewodzi	mu	w misji	wśród	narodów.	Pociesza	
nas	świadomość,	że	to	nie	my,	ale	On	sam	jest	sprawcą	misji.	Napełnia	nas	to	spokojem,	
radością,	nadzieją	i odwagą.	Misjonarz	nie	musi	się	troszczyć	o rezultaty,	bo	one	są	w ręku	
Boga.	On	sam	winien	jedynie	zaangażować	wszystkie	swoje	siły,	pozwalając	Bogu,	aby	
działał	na	głębszym	poziomie.	Duch	rozszerza	też	perspektywę	misji	Kościoła	aż	po	krań-
ce	świata.	Co	roku	przypomina	nam	o tym	Światowy	Dzień	Misyjny,	podkreślając,	że	nie	
wolno	nigdy	zacieśniać	horyzontów	ewangelizacji,	ale	trzeba	je	otwierać	na	całą	ludzkość.	
Nawet	fakt,	że	Kościół,	narodzony	z krzyża	Chrystusa,	również	dzisiaj	zaznaje	prześla-
dowań	i męczeństwa,	staje	się	wyrazistym	znakiem	nadziei	dla	misji.	Czyż	moglibyśmy	
nie	wspomnieć	w tym	kontekście,	że	misjonarze	i zwykli	wierni	nadal	oddają	życie	dla	
imienia	Jezusa?	Także	historia	ostatnich	lat	dowodzi,	że	prześladowanie	staje	się	zasiewem	
nowych	chrześcijan	oraz	że	cierpienie,	znoszone	dla	Chrystusa	i dla	Ewangelii,	jest	nie-
odzownym	warunkiem	wzrostu	królestwa	Bożego.	W tym	miejscu	pragnę	też	wspomnieć	
z wdzięcznością	o niezliczonych	wiernych,	którzy	w milczeniu	swojej	codziennej	posługi	
ofiarowują	modlitwy	i cierpienia	w intencji	misji	i misjonarzy.

5.	Z kolei	w młodych	Kościołach	obecność	Ducha	Świętego	ujawnia	się	przez	inny	
bardzo	wyrazisty	 znak:	młode	wspólnoty	 chrześcijańskie	 są	przeniknięte	 entuzjazmem	
wiary,	a ich	członkowie,	zwłaszcza	młodzi,	stają	się	jej	gorliwymi	głosicielami.	Obraz,	jaki	
ukazuje	się	tam	naszym	oczom,	jest	krzepiący.	Wierni	niedawno	nawróceni,	a niekiedy	
nawet	katechumeni,	mocno	odczuwają	tchnienie	Ducha	i przeżywając	z entuzjazmem	
swoją	wiarę,	stają	się	misjonarzami	w swoich	środowiskach.	Ich	apostolstwo	zwraca	się	
także	 na	 zewnątrz.	W Ameryce	 Łacińskiej	 na	 przykład	 przyjęła	 się	 zasada	 i  praktyka	
„misji	 do	narodów”,	 zwłaszcza	 po	 dwóch	 ostatnich	 konferencjach	CELAM	w Puebla	
(1979 r.)	i w Santo	Domingo	(1992 r.).	Odbyło	się	pięć	latynoamerykańskich	kongresów	
misyjnych,	a biskupi	mogą	z dumą	stwierdzić,	że	choć	sami	nadal	odczuwają	bardzo	do-
tkliwy	brak	ludzi	do	pracy	apostolskiej,	zdołali	wysłać	na	misje	około	tysiąca	kapłanów,	
zakonnic	i wolontariuszy	świeckich,	przede	wszystkim	do	Afryki.

Na	kontynencie	tym	istnieje	 też	szczególna	praktyka	wysyłania	misjonarzy	z  jed-
nego	kraju	do	drugiego,	która	staje	się	coraz	powszechniejszą	formą	wzajemnej	pomocy	
między	Kościołami.	Łączy	się	z nią	także	gotowość	do	udziału	w misji	poza	granicami	
kontynentu.

Specjalne	Zgromadzenie	Synodu	Biskupów	poświęcone	Azji,	obradujące	wiosną	tego	
roku	w Rzymie,	ukazało	w pełnym	świetle	misyjny	charakter	azjatyckich	Kościołów,	w któ-
rych	narodziły	się	liczne	instytuty	misyjne	duchowieństwa	diecezjalnego,	jak	na	przykład	
w Indiach,	na	Filipinach,	w Korei,	Tajlandii,	Wietnamie	 i  Japonii.	Kapłani	 i  zakonnice	
z Azji	pracują	w Afryce	i Oceanii,	w krajach	Bliskiego	Wschodu	i w Ameryce	Łacińskiej.

6.	W obliczu	takiego	rozkwitu	inicjatyw	apostolskich	we	wszystkich	częściach	ziemi	
nietrudno	jest	zauważyć,	że	działanie	Ducha	Świętego	objawia	się	poprzez	różnorodne	
charyzmaty,	które	wzbogacają	Kościół	powszechny	i pozwalają	mu	wzrastać.	W pierw-
szym	Liście	do	Koryntian	Apostoł	Paweł	mówi	obszernie	o charyzmatach	udzielanych	dla	
wzrostu	Kościoła	(rozdz.	12-14).	„Czas	Ducha”,	jaki	obecnie	przeżywamy,	coraz	bardziej	
otwiera	nas	na	wielość	środków	wyrazu,	na	pluralizm	metod	i form,	w których	objawia	
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się	bogactwo	i żywotność	Kościoła.	Na	tym	właśnie	polega	znaczenie	misji	w młodych	
wspólnotach	kościelnych,	że	wspomagają	one	niespostrzeżenie,	zgodnie	ze	stylem	dzia-
łania	Ducha,	dobroczynny	proces	odnowy	 ich	życia.	Nie	ulega	wątpliwości,	że	 trzecie	
tysiąclecie	niesie	nam	nowe	wezwanie	do	misji	powszechnej,	a zarazem	do	inkulturacji	
Ewangelii	przez	różne	Kościoły	lokalne.

7.	W encyklice	Redemptoris missio	pisałem:	„W	dziełach	Kościoła	(...)	rozmach	mi-
syjny	był	zawsze	oznaką	żywotności,	tak	jak	jego	osłabienie	jest	oznaką	kryzysu	wiary.	
(...)	Misje	bowiem	odnawiają	Kościół,	wzmacniają	wiarę	i tożsamość	chrześcijańską,	dają	
życiu	chrześcijańskiemu	nowy	entuzjazm	i nowe	uzasadnienie”	(RMis	2).

Wzywam	 zatem	wszystkich,	 aby	nie	 poddając	 się	 pesymizmowi,	 potwierdzili	 swą	
wiarę	w działanie	Ducha	Świętego,	który	wszystkich	wierzących	wzywa	do	świętości	i do	
udziału	w misji.	Obchodziliśmy	niedawno	175.	rocznicę	powstania	Dzieła	Rozkrzewiania	
Wiary,	założonego	w Lyonie	w 1822 r.	przez	młodą	świecką	kobietę,	Paulinę	Jaricot,	któ-
rej	proces	beatyfikacyjny	jest	w toku.	Dzieło	to,	idąc	za	trafną	intuicją,	przyczyniło	się	do	
szerszego	uznania	w Kościele	pewnych	fundamentalnych	wartości,	rozpowszechnianych	
dzisiaj	przez	Papieskie	Dzieła	Misyjne:	wartości	samej	misji,	zdolnej	odrodzić	w Koście-
le	żywotność	wiary,	która	wzrasta,	gdy	chrześcijanie	 starają	 się	głosić	 ją	 innym:	„Wiara	
umacnia	się,	gdy	jest	przekazywana”	(RMis	2);	wartości,	jaką	jest	powszechność	powołania	
misyjnego,	oznaczająca,	że	wszyscy	bez	wyjątku	powinni	ofiarnie	współpracować	z misją	
Kościoła;	wreszcie	wartości	modlitwy,	ofiary	cierpienia	i świadectwa	życia	jako	elementów	
o podstawowym	znaczeniu	dla	misji,	a dostępnych	dla	wszystkich	dzieci	Bożych.

Na	koniec	pragnę	przypomnieć	o wartości	powołania	misyjnego	ad vitam:	jeżeli	cały	
Kościół	jest	misyjny	z samej	swej	natury,	to	misjonarze	i misjonarki	ad vitam	są	tego	wzorem	
i uściśleniem.	Korzystam	zatem	ze	sposobności,	aby	raz	jeszcze	zwrócić	się	z wezwaniem	do	
wszystkich,	zwłaszcza	młodych,	którzy	uczestniczą	czynnie	w życiu	Kościoła:	„Misja	(...)	
nie	została	 jeszcze	bynajmniej	wypełniona	do	końca”	–	pisałem	w encyklice	Redemptoris 
missio	(RMis	1).	Dlatego	trzeba	iść	za	głosem	Chrystusa,	który	także	dzisiaj	woła:	„Pójdźcie	
za	Mną,	a uczynię	was	rybakami	ludzi”	(Mt	4,19).	Nie	lękajcie	się!	Otwórzcie	Chrystusowi	
drzwi	swojego	serca	i swojego	życia!	Włączcie	się	w misję	głoszenia	królestwa	Bożego.	Po	to	
właśnie	Chrystus	„został	posłany”	(por.	Łk	4,43)	i to	samo	posłannictwo	przekazał	swoim	
uczniom	we	wszystkich	epokach.	Bóg,	który	nie	pozwala	się	prześcignąć	w hojności,	wyna-
grodzi	wam	stokrotnie	i da	wam	życie	wieczne	(por.	Mt	19,29).

Maryi	–	wzorowi	działalności	misyjnej	 i Matce	misyjnego	Kościoła	–	 zawierzam	
tych	wszystkich,	którzy	współdziałają	z głoszeniem	Ewangelii,	uczestnicząc	w misji	ad 
gentes lub	pozostając	na	terenie	własnego	kraju,	we	wszystkich	stanach	życia,	i każdemu	
z całego	serca	udzielam	apostolskiego	błogosławieństwa.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 31 maja 1998 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego,  
w dwudziestym roku mojego Pontyfikatu
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Wszyscy jesteśmy wezwani do budowania Królestwa Ojca

1.	Kościół	obchodzi	każdego	roku	Światowy	Dzień	Misyjny,	znajdując	w nim	cenną	
sposobność	do	refleksji	nad	swoją	naturą	misyjną.	Pamiętając	zawsze	o Chrystusowym	na-
kazie:	„Idźcie	więc	i nauczajcie	wszystkie	narody,	udzielając	im	chrztu	w imię	Ojca	i Syna,	
i Ducha	Świętego”	(Mt	28,19),	Kościół	zachowuje	świadomość,	że	został	powołany,	aby	
głosić	 ludziom	we	wszystkich	epokach	 i wszędzie	na	ziemi	miłość	 jedynego	Ojca,	który	
w Jezusie	Chrystusie	pragnie	zgromadzić	w jedno	swoje	rozproszone	dzieci	(por.	J	11,52).

W	ostatnim	roku	tego	wieku,	dzielącym	nas	jeszcze	od	Wielkiego	Jubileuszu	Roku	
2000,	 słyszymy	donośne	wezwanie,	 aby	wznieść	 oczy	 i  serca	 ku	Ojcu	 i  poznać	 „Jego	
misterium,	którym	jest	On	sam	i które	objawił	nam	Jego	Syn”	(KKK	2779).	Odczytując	
w  tej	 perspektywie	modlitwę	 „Ojcze	nasz”,	 której	 nauczył	 nas	 sam	Boski	Nauczyciel,	
łatwiej	możemy	zrozumieć,	co	jest	źródłem	działalności	misyjnej	Kościoła	i jakie	są	naj-
ważniejsze	powody,	dla	których	ma	on	docierać	ze	swoją	misją	„aż	na	krańce	ziemi”.

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie”

2.	Kościół	jest	misyjny,	ponieważ	głosi	niestrudzenie,	że	Bóg	jest	Ojcem,	pełnym	
miłości	do	wszystkich	ludzi.	Każdy	człowiek	i każdy	naród	poszukuje,	czasem	nieświa-
domie,	tajemniczego	oblicza	Ojca,	ale	tylko	Jednorodzony	Syn,	który	jest	na	łonie	Ojca,	
objawił	je	nam	w pełni	(por.	J	1,18).	Bóg	jest	„Ojcem	Pana	naszego	Jezusa	Chrystusa”	
i „pragnie,	by	wszyscy	ludzie	zostali	zbawieni	i doszli	do	poznania	prawdy”	(1	Tm	2,4).	
Ci,	którzy	przyjmują	Jego	łaskę,	odkrywają	ze	zdumieniem,	że	są	dziećmi	jednego	Ojca,	
i poczuwają	się	do	obowiązku	głoszenia	wszystkim	Jego	zbawienia.

Jednakże	we	współczesnym	świecie	wielu	nadal	nie	uznaje	Boga	Jezusa	Chrystusa	
jako	Stwórcy	i Ojca.	Niektórzy,	czasem	z winy	wierzących,	wybrali	drogę	obojętności	lub	
ateizmu;	inni,	zachowując	bliżej	nie	określoną	religijność,	stworzyli	sobie	Boga	na	własny	
obraz	i podobieństwo;	inni	jeszcze	uważają	Go	za	istotę	absolutnie	niedostępną.

Zadaniem	wierzących	 jest	 głoszenie	 słowem	 i  świadectwem,	 że	Ojciec	 niebieski,	
choć	„zamieszkuje	światłość	niedostępną”	(1	Tm	6,16),	stał	się	w swoim	Synu	–	który	
przyjął	ciało	z Maryi	Dziewicy,	umarł	i zmartwychwstał	–	bliski	każdemu	człowiekowi	
i uzdalnia	go	„do	dawania	Mu	odpowiedzi,	do	poznawania	Go	i mitowania”	(KKK	52).
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„Święć się Imię Twoje”

3.	 Świadomość,	 że	 spotkanie	 z Bogiem	umacnia	 i wywyższa	 godność	 człowieka,	
każe	 chrześcijaninowi	 modlić	 się	 słowami:	 „święć	 się	 Imię	Twoje”,	 to	 znaczy:	 „niech	
zajaśnieje	 w  nas	 poznanie	Ciebie,	 abyśmy	mogli	 pojąć	 ogrom	Twoich	 dobrodziejstw,	
wielkość	Twoich	obietnic,	wzniosłość	Twego	majestatu	i głębię	Twoich	wyroków”	(św.	
Franciszek, Fonti Francescane,	268).

Chrześcijanin	 prosi,	 aby	 świętość	 Boga	 urzeczywistniała	 się	 w  Jego	 przybranych	
dzieciach,	a także	w tych,	do	których	nie	dotarło	jeszcze	Jego	objawienie,	jest	bowiem	
świadom,	że	właśnie	poprzez	świętość	Bóg	zbawia	całe	stworzenie.

Aby	 imię	Boże	było	święcone	wśród	narodów,	Kościół	stara	się	włączyć	 ludzkość	
i stworzenie	w realizację	zamysłu,	który	Stwórca	„według	swego	postanowienia	przedtem	
powziął”,	„abyśmy	byli	święci	i nieskalani	przed	Jego	obliczem”	(Ef	1,9.4).

„Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja”

4.	Tymi	słowami	wierzący	modlą	się	o nadejście	królestwa	Bożego	i o powrót	Chry-
stusa	w chwale.	To	pragnienie	nie	odwraca	jednak	ich	uwagi	od	codziennej	misji	w świe-
cie:	przeciwnie,	każe	im	angażować	się	jeszcze	głębiej.	Nadejście	królestwa	jest	dziełem	
Ducha	Świętego,	którego	Bóg	posłał,	aby	„dalej	prowadził	Jego	dzieło	na	świecie	i dopeł-
nił	wszelkiego	uświęcenia”	(Mszał Rzymski,	IV	Modlitwa	Eucharystyczna).

We	współczesnej	kulturze	powszechne	 jest	oczekiwanie	na	nową	erę	pokoju,	do-
brobytu,	solidarności,	poszanowania	praw,	powszechnej	miłości.	Oświecony	przez	Du-
cha,	Kościół	naucza,	 że	 to	królestwo	 sprawiedliwości,	pokoju	 i miłości,	ogłoszone	 już	
w Ewangelii,	z upływem	stuleci	urzeczywistnia	się	w tajemniczy	sposób	dzięki	osobom,	
rodzinom	i wspólnotom,	które	postanawiają	całkowicie	dostosować	swoje	życie	do	na-
uki	Chrystusa,	zgodnie	z duchem	błogosławieństw.	Ich	zaangażowanie	jest	bodźcem	dla	
całego	doczesnego	społeczeństwa,	aby	dążyło	do	większej	sprawiedliwości	i solidarności.

Kościół	głosi	też,	że	jest	wolą	Ojca,	aby	„wszyscy	ludzie	zostali	zbawieni	i doszli	do	
poznania	prawdy”	(1	Tm	2,4)	przez	przyjęcie	Chrystusa,	którego	przykazaniem,	„stresz-
czającym	wszystkie	inne	i wyrażającym	całą	Jego	wolę,	jest,	«abyśmy	się	wzajemnie	miło-
wali,	jak	On	nas	umiłował»”	(KKK	2822).

Jezus	zachęca	nas	do	modlitwy	o to	i naucza,	że	nie	wchodzi	się	do	królestwa	Bożego	
mówiąc:	„Panie,	Panie”,	ale	spełniając	„wolę	Jego	Ojca,	który	jest	w niebie”	(Mt	7,21).

„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”

5.	W naszych	 czasach	 bardzo	 silne	 jest	 przekonanie,	 że	wszyscy	mają	 prawo	 do	
„chleba	powszedniego”,	to	znaczy	do	tego,	co	jest	niezbędne	do	życia.	Równie	mocno	
odczuwana	 jest	potrzeba	ustanowienia	należytej	 równości	praw	oraz	okazywania	 sobie	
wzajemnej	solidarności,	która	zjednoczy	rodzaj	ludzki.	Mimo	to	wielu	ludzi	nadal	żyje	
w sposób	uwłaczający	godności	osoby.	Wystarczy	pomyśleć	o obszarach	nędzy	i analfa-
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betyzmu	istniejących	na	niektórych	kontynentach,	o niedostatku	mieszkań,	braku	opie-
ki	 lekarskiej	 i miejsc	 pracy,	 o  ucisku	 politycznym	 i  o wojnach,	 które	 nękają	 ludność	
rozległych	regionów	ziemi.	Jakie	jest	zadanie	chrześcijan	w obliczu	tych	dramatycznych	
sytuacji?	Jaki	jest	związek	między	wiarą	w Boga	żywego	i prawdziwego	a rozwiązaniem	
problemów	nękających	ludzkość?	Jak	napisałem	w Redemptoris missio,	„na	rozwój	danego	
narodu	nie	wpływa	w pierwszym	 rzędzie	 ani	pieniądz,	 ani	pomoc	materialna,	 ani	 też	
struktury	techniczne,	ale	formowanie	sumień,	dojrzewanie	mentalności	i obyczajów.	Pro-
tagonistą	rozwoju	jest	człowiek,	a nie	pieniądz	czy	technika.	Kościół	wychowuje	sumie-
nia,	objawiając	narodom	tego	Boga,	którego	szukają,	ale	nie	znają,	wielkość	człowieka	
stworzonego	na	obraz	Boga	i przez	Niego	umiłowanego,	równość	wszystkich	ludzi	jako	
dzieci	Bożych”	(RMis	58).	Głosząc,	że	ludzie	są	dziećmi	jednego	Ojca,	a zatem	braćmi,	
Kościół	wnosi	wkład	w budowę	świata	opartego	na	prawdziwym	braterstwie.

Wspólnota	chrześcijańska	jest	powołana,	aby	wspomagać	dążenie	do	postępu	i poko-
ju	działalnością	na	rzecz	postępu	cywilizacyjnego	człowieka,	pracą	instytucji	kształtujących	
i wychowujących	młodzież,	nieustannym	piętnowaniem	wszelkich	form	ucisku	i niesprawie-
dliwości.	Właściwym	dziełem	Kościoła	jest	jednak	głoszenie	Ewangelii,	chrześcijańska	forma-
cja	osób,	rodzin	i wspólnot;	Kościół	bowiem	w pełni	zdaje	sobie	sprawę,	że	jego	misją	„nie	
jest	działanie	bezpośrednio	na	płaszczyźnie	ekonomicznej,	technicznej	czy	politycznej,	albo	
dawanie	materialnego	wkładu	w rozwój,	ale	polega	[ona]	zasadniczo	na	tym,	by	ukazywać	
narodom	nie	jak	«więcej	mieć»,	ale	jak	«bardziej	być»,	rozbudzając	Ewangelią	sumienia.	Praw-
dziwy	rozwój	ludzki	musi	zapuszczać	korzenie	w coraz	głębszej	ewangelizacji”	(RMis	58).

„Odpuść nam nasze winy”

6.	W dziejach	ludzkości	od	samego	początku	obecny	jest	grzech.	Osłabia	on	pier-
wotną	więź	istoty	stworzonej	z Bogiem,	co	ma	poważne	konsekwencje	dla	jej	życia	i dla	
życia	innych.	Trzeba	też	koniecznie	podkreślić,	że	dzisiaj	wielorakie	formy	zła	i grzechu	
znajdują	często	sprzymierzeńca	w środkach	społecznego	przekazu.	A czyż	można	nie	za-
uważyć,	że	„dla	wielu	głównym	narzędziem	informacyjnym	i formacyjnym,	przewodni-
kiem	i natchnieniem	w zachowaniach	indywidualnych,	rodzinnych,	społecznych”	(RMis	
37)	są	właśnie	środki	przekazu?

Celem	pracy	misyjnej	musi	być	niesienie	narodom	radosnej	nowiny	o miłosiernej	
dobroci	Bożej.	Jak	ukazuje	wyraziście	przypowieść	o synu	marnotrawnym,	Ojciec	nie-
bieski jest dobry i wybacza skruszonemu grzesznikowi, zapomina mu winy i przywraca 
radość	i pokój.	Takie	jest	prawdziwe	oblicze	Boga,	Ojca	pełnego	miłości,	który	daje	moc,	
aby	zło	zwyciężać	dobrem,	a tym,	którzy	odwzajemniają	Jego	miłość,	pozwala	współdzia-
łać	w odkupieniu	świata.

„Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”

7.	Na	mocy	swojej	misji	Kościół	jest	powołany,	aby	dawać	światu	poczucie	bezpie-
czeństwa,	uobecniając	rzeczywistość	Bożego	ojcostwa	nie	tylko	słowami,	ale	nade	wszyst-
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ko	świętością	misjonarzy	 i Ludu	Bożego.	„Nowy	 impuls	do	rozwoju	misji	ad gentes – 
napisałem w Redemptoris missio –	wymaga	świętych	misjonarzy.	Nie	wystarczy	odnawiać	
metody	duszpasterskie	 ani	 lepiej	organizować	 i koordynować	 instytucje	kościelne,	 ani	
też	 studiować	 z większą	przenikliwością	biblijne	 i  teologiczne	podstawy	wiary.	Trzeba	
wzbudzić	nowy	«zapał	świętości»	wśród	misjonarzy	i w całej	wspólnocie	chrześcijańskiej”	
(RMis	90).

W	obliczu	groźnych	 i wielorakich	 skutków	grzechu	chrześcijanie	mają	ukazywać	
znaki	przebaczenia	i miłości.	Tylko	wówczas,	gdy	we	własnym	życiu	zaznali	już	miłości	
Bożej,	potrafią	bezinteresownie	 i  szczerze	kochać	 innych.	Przebaczenie	 jest	wzniosłym	
znakiem	Bożej	miłości	i zostaje	ofiarowane	temu,	kto	usilnie	o nie	prosi.

„Nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas ode złego”

8.	W  tych	 ostatnich	wezwaniach	modlitwy	 „Ojcze	 nasz”	 prosimy	Boga,	 aby	nie	
pozwolił	nam	wejść	na	drogę	grzechu	oraz	by	uwolnił	nas	od	zła,	które	często	inspiro-
wane	jest	przez	istotę	osobową	–	szatana,	próbującego	udaremnić	zamysł	Boga	i dzieło	
zbawienia,	którego	On	dokonał	w Chrystusie.

Chrześcijanie	są	świadomi,	że	zostali	powołani,	aby	głosić	orędzie	zbawienia	w świe-
cie	opanowanym	przez	grzech	i przez	Złego,	i dlatego	mają	zawierzyć	Bogu,	prosząc	Go,	
aby	zwycięstwo	nad	Księciem	tego	świata	(por.	J	14,30),	odniesione	raz	na	zawsze	przez	
Chrystusa,	stało	się	codziennym	doświadczeniem	w ich	życiu.

W	środowiskach	społecznych	zdominowanych	przez	logikę	władzy	i przemocy	mi-
sja	Kościoła	polega	na	świadczeniu	o miłości	Boga	 i o mocy	Ewangelii,	które	potrafią	
przezwyciężyć	 nienawiść	 i  zemstę,	 egoizm	 i  obojętność.	Niech	Duch	 Pięćdziesiątnicy	
odnowi	chrześcijański	lud,	odkupiony	krwią	Chrystusa.	Ta	niewielka	owczarnia,	wyposa-
żona	w skromne	środki	doczesne,	ale	wolna	od	zewnętrznych	uwarunkowań,	jest	posłana	
na	cały	świat	jako	zaczyn	nowej	ludzkości.

Refleksje końcowe

9.	Drodzy	Bracia	i Siostry,	Dzień	Misyjny	daje	każdemu	z nas	sposobność	do	wy-
raźniejszego	ukazania	tego	wspólnego	powołania	misyjnego,	które	każe	uczniom	Chry-
stusa	 stawać	 się	Apostołami	 Jego	Ewangelii	pojednania	 i pokoju.	Misja	 zbawienia	 jest	
powszechna	 –	 obejmuje	 każdego	 człowieka	 i  całego	 człowieka.	 Jest	 zadaniem	 całego	
Ludu	Bożego,	wszystkich	wiernych.	Praca	misyjna	winna	być	zatem	pasją	każdego	chrze-
ścijanina,	wyrażającą	się	w żarliwym	pragnieniu	zbawienia	świata	i w ofiarnym	wysiłku	
budowania	królestwa	Ojca.

Aby	tak	naprawdę	było,	potrzebna	jest	nieustanna	modlitwa,	która	rozbudzi	wolę	
niesienia	Chrystusa	wszystkim	ludziom.	Potrzebna	jest	ofiara	własnego	cierpienia,	skła-
dana	w jedności	z ofiarą	Odkupiciela.	Potrzebny	jest	także	indywidualny	wkład	w dzia-
łalność	struktur	współpracy	misyjnej.	Wśród	nich	polecam	uwadze	wiernych	zwłaszcza	
Papieskie	 Dzieła	 Misyjne,	 których	 zadaniem	 jest	 zachęcanie	 do	 modlitwy	 w  intencji	
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misji,	 popularyzacja	 problematyki	misyjnej	 oraz	 gromadzenie	 środków	na	 działalność	
ewangelizacyjną.	Współpracują	one	ściśle	z Kongregacją	Ewangelizacji	Narodów,	która	
koordynuje	działania	misyjne	w porozumieniu	z Kościołami	partykularnymi	oraz	z róż-
nymi	instytucjami	misyjnymi,	istniejącymi	w całej	wspólnocie	Kościoła.

24	października	bieżącego	roku	będziemy	obchodzili	ostatni	Światowy	Dzień	Mi-
syjny	tysiąclecia,	w którym	działalność	ewangelizacyjna	Kościoła	wydała	naprawdę	nie-
zwykłe	owoce.	Dziękujmy	Bogu	za	ogrom	dobra,	jakiego	dokonali	misjonarze,	a kierując	
spojrzenie	ku	przyszłości	ufnie	oczekujmy	świtu	nowego	dnia.

Ludzie	pracujący	na	wysuniętych	placówkach	Kościoła	są	niczym	strażnicy	na	mu-
rach	Miasta	Bożego,	których	zapytujemy:	„Stróżu,	która	to	godzina	nocy?”	(Iz	21,11),	
a oni	odpowiadają:	„Twoi	strażnicy	podnoszą	głos,	razem	wznoszą	okrzyki	radosne,	bo	
oglądają	na	własne	oczy	powrót	Pana	na	Syjon”	(Iz	52,8).	Ich	ofiarne	świadectwo,	skła-
dane	we	wszystkich	zakątkach	świata,	obwieszcza,	że	„na	progu	trzeciego	tysiąclecia	Od-
kupienia	Bóg	przygotowuje	wielką	wiosnę	chrześcijaństwa,	której	początek	można	 już	
dostrzec”	(RMis	86).

Maryja,	„Gwiazda	Zaranna”,	niech	nam	pomaga,	abyśmy	umieli	zawsze	z taką	samą	
gorliwością	odpowiadać	fiat na	zamysł	zbawienia	Ojca,	aby	ludzie	wszystkich	narodów	
i języków	mogli	ujrzeć	Jego	chwałę	(por.	Iz	66,18).

Z	takimi	życzeniami	z całego	serca	udzielam	misjonarzom	oraz	wszystkim,	którzy	
wspomagają	sprawę	misji,	specjalnego	apostolskiego	błogosławieństwa.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 23 maja 1999 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego,  
w dwudziestym pierwszym roku mojego Pontyfikatu



2000

Niech nas ożywia troska o przekazywanie innym  
światła i radości wiary

Drodzy	Bracia	i Siostry!

1.	Doroczny	Światowy	Dzień	Misyjny,	który	obchodzony	będzie	22	października	
2000 r.,	każe	nam	uświadomić	sobie	na	nowo	misyjny	wymiar	Kościoła	i przypomina	
nam	o konieczności	prowadzenia	misji	ad gentes,	które	są	powinnością	„wszystkich	chrze-
ścijan,	wszystkich	diecezji	i parafii,	instytucji	i organizacji	kościelnych”	(RMis	2).

W	tym	roku	obchody	Dnia	zyskują	szczególnie	bogatą	wymowę	w świetle	Wielkie-
go	Jubileuszu	–	roku	łaski,	uroczystej	pamiątki	zbawienia,	które	Bóg	w swojej	miłosiernej	
miłości	ofiarowuje	wszystkim	ludziom.	Wspominać	2000-lecie	narodzin	Jezusa	znaczy	
świętować	także	narodziny	misji:	Chrystus	jest	pierwszym	i największym	misjonarzem	
Ojca.	Misje,	 narodzone	 razem	 z Wcieleniem	Słowa,	 są	 kontynuowane	w  czasie	 przez	
głoszenie	i świadectwo	Kościoła.	Jubileusz	jest	szczególnie	sprzyjającym	czasem,	aby	cały	
Kościół	za	sprawą	Ducha	podjął	z nowym	rozmachem	dzieło	misyjne.

Zwracam	się	zatem	ze	specjalnym	i naglącym	apelem	do	wszystkich	ochrzczonych,	
aby	 odpowiadając	 z  pokorną	 odwagą	 na	wezwanie	Chrystusa	 i wychodząc	 naprzeciw	
potrzebom	ludzi	naszej	epoki,	stawali	się	zwiastunami	Ewangelii.	Myślę	tu	o biskupach,	
kapłanach,	zakonnikach,	zakonnicach	i świeckich;	myślę	o katechistach	i innych	osobach	
pracujących	w duszpasterstwie,	które	działając	na	różnych	płaszczyznach	czynią	z misji	ad 
gentes	swoją	rację	bytu,	trwając	w niej	mimo	wielkich	trudności.	Kościół	jest	wdzięczny	
za	ofiarną	posługę	 tym,	którzy	 „niejednokrotnie	 sieją	we	 łzach”	 (por.	Ps	126[125],6).	
Niech	wiedzą,	 że	 ich	wysiłki	 i  cierpienia	 nie	 idą	 na	marne,	 ale	 przeciwnie	 –	 stają	 się	
zaczynem,	który	sprawi,	że	także	w sercach	innych	apostołów	zakiełkuje	pragnienie	po-
święcenia	się	szlachetnej	sprawie	Ewangelii.	W imieniu	Kościoła	dziękuję	im	i zachęcam	
do	wytrwałości	w ofiarnej	służbie:	Bóg	wynagrodzi	im	obficie.

2.	Myślę	także	o wielu	ludziach,	którzy	mogliby	włączyć	się	w głoszenie	Ewangelii	
Życia	lub	pogłębić	swój	udział	w nim.	Na	różne	sposoby	wszyscy	są	powołani	do	konty-
nuowania	w Kościele	misji	Jezusa.	Stanowi	to	tytuł	do	chwały:	kto	zostaje	posłany,	jest	
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w szczególny	sposób	zjednoczony	z Osobą	Chrystusa,	aby	dokonywać	–	jak	mówi	Boski	
Nauczyciel	–	tych	samych	dzieł	co	On:	„Kto	we	Mnie	wierzy,	będzie	także	dokonywał	
tych	dzieł,	których	Ja	dokonuję,	owszem,	i większe	od	tych	uczyni,	bo	Ja	idę	do	Ojca”	
(J	14,12).	Wszyscy	są	powołani,	aby	współdziałać,	poczynając	od	własnego	środowiska	
życiowego.	W obecnym	czasie,	czasie	łaski	i miłosierdzia,	szczególnie	mocno	odczuwam,	
że	należy	zaangażować	wszystkie	siły	Kościoła	w nową	ewangelizację	i w misję	ad gentes. 
Żaden	chrześcijanin,	żadna	instytucja	Kościoła	nie	może	uchylać	się	od	najważniejszego	
obowiązku	głoszenia	Chrystusa	wszystkim	narodom	(por.	RMis	3).	Nikt	nie	powinien	
czuć	się	zwolniony	z powinności	współpracy	z misją	Chrystusa,	która	nieustannie	trwa	
w Kościele.	Przeciwnie,	szczególnie	aktualne	jest	dziś	wezwanie	Jezusa:	„Idźcie	i wy	do	
winnicy”	(Mt	20,7).

3.	Czyż	moglibyśmy	 nie	 wspomnieć	 tutaj	 z miłością	 i  z  głębokim	wzruszeniem	
o licznych	misjonarzach,	męczennikach	wiary,	którzy	tak	jak	Chrystus	oddali	życie	prze-
lewając	własną	krew?	Było	ich	bardzo	wielu	także	w XX	w.,	w którym	„Kościół	znowu	
stał	się	Kościołem	męczenników”	(TMA	37).	Tak,	tajemnica	Krzyża	jest	zawsze	obecna	
w życiu	chrześcijańskim.	W encyklice	Redemptoris missio napisałem:	„Jak	zawsze	w dzie-
jach	chrześcijaństwa,	wielu	 jest	męczenników	(czyli	 świadków),	 i  są	oni	niezbędni	dla	
dzieła	ewangelizacji”	(RMis	45).	Przychodzą	na	myśl	słowa	Pawła	skierowane	do	Filipian:	
„Wam	bowiem	z łaski	dane	jest	to	dla	Chrystusa:	nie	tylko	w Niego	wierzyć,	ale	i dla	Nie-
go	cierpieć”	(Flp	1,29).	Ten	sam	Apostoł	zachęca	Tymoteusza,	swojego	ucznia,	aby	nie	
wstydził	się	cierpieć	razem	z nim	dla	Ewangelii,	wspomagany	mocą	Bożą	(por.	1	Tm	1,8).	
Cała	misja	Kościoła,	a zwłaszcza	misja	ad gentes	potrzebuje	apostołów,	którzy	dochowu-
jąc	wierności	otrzymanemu	posłannictwu,	gotowi	 są	wytrwać	aż	do	końca	na	drodze,	
którą	przeszedł	sam	Chrystus,	drodze	„ubóstwa,	posłuszeństwa,	służby	i ofiary	z siebie	
aż	do	smierci”	(DM	5).	Niech	świadkowie	wiary,	których	wspominaliśmy,	będą	wzorem	
i bodźcem	dla	wszystkich	chrześcijan,	tak	aby	głoszenie	Chrystusa	było	postrzegane	jako	
osobiste	zadanie	każdego	wierzącego.

4.	W tym	głoszeniu	chrześcijanin	nie	jest	sam.	To	prawda,	że	istnieje	wielka	dyspro-
porcja	między	ludzkimi	siłami	a rozmiarami	misji.	Doświadczeniem	najczęściej	spotyka-
nym	i najbardziej	autentycznym	jest	poczucie,	że	człowiek	jest	niegodny	tego	zadania.	
Ale	jest	też	prawdą,	że	„możność	nasza	jest	z Boga.	On	też	sprawił,	żeśmy	mogli	stać	się	
sługami	Nowego	Przymierza”	(2	Kor	3,5b-6a).	Pan	nie	opuszcza	tych,	których	powołuje	
do	swojej	służby:	„Dana	Mi	jest	wszelka	władza	w niebie	i na	ziemi.	Idźcie	więc	i nauczaj-
cie	wszystkie	narody	(...).	A oto	Ja	jestem	z wami	przez	wszystkie	dni,	aż	do	skończenia	
świata”	(Mt	28,18-20).	Nieustanna	obecność	Chrystusa	w Kościele,	zwłaszcza	w słowie	
i sakramentach,	jest	rękojmią	skuteczności	jego	misji.	Dzisiaj	urzeczywistnia	się	ona	za	
pośrednictwem	 ludzi,	 którzy	w  swojej	 słabości	 i  ułomności	 dostąpili	 zbawienia	 i  dają	
o nim	świadectwo	braciom,	ze	świadomością,	że	wszyscy	jesteśmy	powołani	do	tej	samej	
pełni	życia.

5.	Jak	powiedziałem	przed	chwilą,	także	obchodzony	obecnie	Wielki	Jubileusz	skła-
nia	nas	do	większego	 zaangażowania	 się	w misję	ad gentes.	Choć	minęło	2000	 lat	 od	
rozpoczęcia	misji,	nadal	istnieją	rozległe	obszary	geograficzne,	kulturowe,	ludzkie	i spo-
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łeczne,	do	których	nie	dotarł	jeszcze	Chrystus	i Jego	Ewangelia.	Czyż	moglibyśmy	nie	
usłyszeć	wezwania,	jakim	jest	dla	nas	ta	sytuacja?

Kto	zaznał	radości	spotkania	z Chrystusem,	nie	może	zachować	jej	tylko	dla	siebie,	
ale	powinien	nią	promieniować.	Trzeba	wyjść	naprzeciw	tej	milczącej	prośbie	o Ewan-
gelię,	 która	 płynie	 ze	 wszystkich	 części	 świata,	 podobnie	 jak	 kiedyś	 dotarła	 do	 Apo-
stoła	Pawła	podczas	jego	drugiej	podróży:	„Przepraw	się	do	Macedonii	i pomóż	nam!”	
(Dz 16,9).	Ewangelizacja	„jest	pomocą”	ofiarowaną	człowiekowi,	bo	przecież	Syn	Boży	
wcielił	się	po	to,	aby	umożliwić	człowiekowi	uzyskanie	tego,	czego	o własnych	siłach	nie	
mógłby	osiągnąć:	„Przyjaźni	Boga,	Jego	łaski	i życia	nadprzyrodzonego	–	tego	życia,	które	
jako	jedyne	może	zaspokoić	najgłębsze	pragnienia	ludzkiego	serca	(...)	Kościół,	głosząc	
Jezusa	 z Nazaretu,	 prawdziwego	Boga	 i  doskonałego	Człowieka,	 otwiera	 przed	 każdą	
ludzką	istotą	perspektywę	«przebóstwienia»,	a tym	samym	bycia	bardziej	człowiekiem.	
Tylko	tą	drogą	świat	może	odkryć	wzniosłe	powołanie,	do	jakiego	został	wezwany,	i urze-
czywistnić	je	dzięki	zbawieniu	dokonanemu	przez	Boga”	(IM	2).

Powinniśmy	także	być	głęboko	przekonani	o tym,	że	ewangelizacja	jest	cenną	służbą	
na	rzecz	ludzkości,	ponieważ	uzdalnia	ją	do	realizacji	zamysłu	Boga,	który	pragnie	zjed-
noczyć	ze sobą	wszystkich	ludzi,	czyniąc	z nich	społeczność	braci	wolnych	od	wszelkiej	
niesprawiedliwości	i kierujących	się	autentyczną	solidarnością.

6.	Pragnę	teraz	skierować	spojrzenie	ku	licznym	uczestnikom	tej	specyficznej	misji	
ad gentes:	przede	wszystkim	ku	biskupom	i ich	współpracownikom	–	kapłanom,	pamię-
tając	zarazem	o wkładzie	męskich	i żeńskich	zgromadzeń	zakonnych.	Czuję	się	zobowią-
zany	wspomnieć	w szczególny	sposób	o katechistach	pracujących	na	terenach	misyjnych:	
to	oni	„noszą	całkiem	odrębną	nazwę	«katechistów»	 (...).	Bez	nich	nie	byłyby	pewnie	
powstały	kwitnące	dziś	Kościoły”	(CTr	66).

Soborowy	dekret	o działalności	misyjnej	mówi	o nich	jako	o „zastępie	bardzo	za-
służonym	w dziele	misyjnym.	(...)	Pełni	apostolskiego	ducha,	są	oni	dzięki	swej	wybitnej	
pracy	 szczególną	 i wręcz	nieodzowną	pomocą	przy	 rozszerzaniu	wiary	Kościoła”	 (DM	
17).	Pracując	z wielkim	poświęceniem	i misyjną	gorliwością,	stanowią	oni	bez	wątpienia	
najskuteczniejszą	pomoc	dla	misjonarzy	w realizacji	wielu	różnych	zadań.	Ze	względu	na	
niedostatek	kapłanów	przychodzi	 im	często	podejmować	odpowiedzialność	za	rozległe	
obszary,	gdzie	opiekują	się	małymi	wspólnotami	prowadząc	modlitwy,	sprawując	Litur-
gię	Słowa,	wyjaśniając	naukę	wiary	i organizując	działalność	charytatywną.

Jeśli	ich	rola	jest	tak	ważna,	to	tym	pilniej	potrzebna	jest	ich	formacja,	to	znaczy	
ich	 „staranniejsze	 przygotowanie	 doktrynalne	 i  pedagogiczne,	 stała	 odnowa	 duchowa	
i apostolska”	(RMis	73).	Ich	praca	jest	zawsze	nieodzowna.	Chciałbym,	aby	cały	Kościół	
czuł	się	coraz	głębiej	zaangażowany	w realizację	tego	zadania.	Formacja	katechistów,	po-
dobnie	jak	wszystkich	osób	uczestniczących	czynnie	w misjach,	jest	pierwszoplanowym	
zadaniem	duszpasterskim;	jest	to	swego	rodzaju	„inwestowanie	w ludzi”,	 jako	że	tylko	
ewangelizatorzy	 i  formatorzy	 umiejący	 stanąć	 na	 wysokości	 zadania	mogą	 skutecznie	
przyczyniać	się	do	budowania	Kościoła.

7.	 Pole	 jest	 rozległe	 i  wiele	 jeszcze	 pozostaje	 do	 zrobienia,	 potrzebna	 jest	 zatem	
współpraca	wszystkich.	Nikt	bowiem	nie	 jest	aż	tak	ubogi,	aby	nie	mógł	niczego	dać.	
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W misji	uczestniczy	się	przede	wszystkim	przez	modlitwę,	zanoszoną	w zgromadzeniu	
liturgicznym	i ukryciu	własnego	pokoju,	przez	wyrzeczenia	i ofiarowanie	własnych	cier-
pień.	 Jest	 to	podstawowa	 forma	współpracy,	 jaką	każdy	może	wnieść.	Ważne	 jest	 też,	
aby	nie	uchylać	 się	od	pomocy	ekonomicznej,	która	ma	 żywotne	 znaczenie	dla	wielu	
Kościołów	partykularnych.	Jak	wiadomo,	sumy	zgromadzone	w tym	Dniu	przez	Papie-
skie	Dzieła	Misyjne	przeznaczane	są	w całości	na	potrzeby	misji	w świecie.	Korzystając	
ze	sposobności,	pragnę	wyrazić	głęboką	wdzięczność	tej	zasłużonej	instytucji	kościelnej,	
która	od	74	lat	zajmuje	się	organizacją	obchodów	tego	Dnia	i budzi	świadomość	misyjną	
w całym	Ludzie	Bożym,	przypominając,	że	wszyscy	–	dzieci	i dorośli,	biskupi	i kapłani,	
zakonnicy	 i wierni	 świeccy	–	 są	powołani,	 aby	być	misjonarzami	w  swoich	 lokalnych	
wspólnotach,	 a  zarazem	otwierać	 się	na	potrzeby	Kościoła	powszechnego.	Działalność	
Papieskich	Dzieł,	polegająca	na	budzeniu	świadomości	misyjnej	i pobudzaniu	do	współ-
pracy	z misjami,	pomaga	Ludowi	Bożemu	patrzeć	na	misje	jako	na	dar:	dar	z siebie	oraz	
dar	 z własnych	dóbr	materialnych	 i  duchowych,	 ofiarowany	 całemu	Kościołowi	 (por.	
RMis	81).

W	tym	roku	Dzień	Misyjny	obchodzony	będzie	szczególnie	uroczyście	w Rzymie,	
gdzie	 odbędzie	 się	 Światowy	Kongres	Misyjny,	 który	 zgromadzi	 członków	Papieskich	
Dzieł	Misyjnych	z wszystkich	części	świata,	reprezentujących	Kościoły	lokalne	każdego	
kontynentu;	ich	obecność	będzie	znakiem	powszechności	zbawczego	orędzia	Jezusa.	Jeśli	
Bóg	zechce,	ja	sam	będę	z radością	przewodniczył	temu	doniosłemu	zgromadzeniu.

8.	Drodzy	Bracia	i Siostry,	niech	moje	słowa	staną	się	zachętą	dla	wszystkich,	któ-
rym	leży	na	sercu	działalność	misyjna.	Obchodząc	Jubileusz	Roku	Świętego	2000,	„cały	
Kościół	angażuje	 się	 jeszcze	bardziej	w misyjny	adwent	nowego	tysiąclecia.	Winniśmy	
żywić	w sobie	apostolską	troskę	o przekazywanie	innym	światła	i radości	wiary	i do	tego	
ideału	wychowywać	cały	Lud	Boży”	(RMis	86).	Duch	Boży	 jest	naszą	 siłą!	On,	który	
objawił	 swoją	moc	w misji	 Jezusa,	 posłanego,	 aby	 „ubogim	niósł	 dobrą	 nowinę,	 (...)	
obwoływał	 rok	 łaski	 od	Pana”	 (Łk	4,18-19),	 został	 rozlany	w  sercach	wszystkich	nas,	
wierzących	(por.	Rz	5,5),	aby	uzdolnić	nas	do	dawania	świadectwa	o dziełach	Pańskich.

Najświętsza	Panna,	Matka	Chrystusa	i Matka	wierzących,	niewiasta	całkowicie	ule-
gła	działaniu	Ducha	Świętego,	niech	pomaga	nam	ponawiać	w każdych	okolicznościach	
Jej fiat	wobec	Bożego	zamysłu	zbawienia,	w służbie	nowej	ewangelizacji.

Dzieląc	się	tymi	myślami,	z całego	serca	przesyłam	wam,	którzy	nie	szczędząc	sił	
prowadzicie	wielką	misję	ad gentes,	oraz	waszym	wspólnotom	specjalne	apostolskie	bło-
gosławieństwo.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 11 czerwca 2000 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego,  
w dwudziestym drugim roku mojego Pontyfikatu



2001

Kontemplacja Jezusa  
warunkiem skutecznego głoszenia Ewangelii

„Misericordias	Domini	in	aeternum	cantabo”	(Ps	89[88],2).

Drodzy	Bracia	i Siostry!

1.	Z głęboką	radością	obchodziliśmy	Wielki	Jubileusz	zbawienia,	czas	łaski	dla	całe-
go	Kościoła.	Boże	miłosierdzie,	którego	doświadczyć	mógł	każdy	wierny,	przynagla	nas,	
abyśmy	 „wypłynęli	 na	 głębię”,	 wspominając	 z  wdzięcznością	 przeszłość,	 całym	 sercem	
przeżywając	 teraźniejszość	 i ufnie	otwierając	 się	na	przyszłość,	w przekonaniu,	 że	 „Jezus	
Chrystus	–	wczoraj	i dziś,	ten	sam	także	na	wieki”	(Hbr	13,8)	(por.	NMI	1).	To	dążenie	
ku	przyszłości	rozjaśnionej	nadzieją	winno	być	fundamentem	działalności	całego	Kościoła	
w nowym	tysiącleciu.	Takie	właśnie	orędzie	pragnę	skierować	do	każdego	wiernego	z okazji	
Światowego	Dnia	Misyjnego,	który	obchodzony	będzie	21	października	tego	roku.

2.	Jest	to	naprawdę	czas,	kiedy	trzeba	patrzeć	przed	siebie,	utkwiwszy	wzrok	w ob-
liczu	Jezusa	(por.	Hbr	12,2).	Duch	wzywa	nas,	abyśmy	„skupili	uwagę	na	przyszłości,	
która	nas	czeka”	(por.	NMI	3),	abyśmy	dawali	świadectwo	o Chrystusie	i wyznawali	Go,	
składając	dzięki	 „za	 «wielkie	dzieła»,	 jakich	Bóg	w nas	dokonał.	 «Misericordias Domi-
ni in aeternum cantabo»	(Ps	89[88],2)”	(NMI	2).	Przy	okazji	ubiegłorocznego	Świato-
wego	Dnia	Misyjnego	przypomniałem,	że	posługa	misyjna	ma	swoje	źródło	w żarliwej	
kontemplacji	Jezusa.	Chrześcijanin,	który	kontempluje	Jezusa	Chrystusa,	nie	może	się	
oprzeć	 blaskowi	 promieniującej	 z Niego	mocy	 (por.	VC	14),	 która	 każe	mu	 gorliwie	
dawać	świadectwo	wiary	w Chrystusa,	jedynego	Zbawiciela	człowieka.

Kontemplacja	oblicza	Chrystusa	skłania	uczniów	także	do	„kontemplacji”	twarzy	
dzisiejszych	 ludzi:	Chrystus	bowiem	utożsamia	 się	 ze	 swoimi	 „najmniejszymi	braćmi”	
(por.	Mt	25,40.45).	Kontemplacja	Jezusa,	„pierwszego	i największego	głosiciela	Ewange-
lii”	(por.	EN	7),	czyni	nas	głosicielami	Ewangelii.	Uświadamia	nam,	że	On	pragnie	dać	
życie	wieczne	tym,	których	powierzył	Mu	Ojciec	(por.	J	17,2).	Wolą	Boga	jest,	by	„wszy-
scy	ludzie	zostali	zbawieni	i doszli	do	poznania	prawdy”	(1	Tm	2,4),	Jezus	zaś	wiedział,	
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że	zgodnie	z zamiarem	Ojca	ma	głosić	królestwo	Boże	także	w innych	miastach:	„bo	po	
to	zostałem	posłany”	(Łk	4,43).

Owocem	kontemplacji	„braci	najmniejszych”	jest	też	odkrycie,	że	każdy	człowiek,	
choć	w sposób	dla	nas	tajemniczy,	szuka	Boga,	ponieważ	przez	Niego	został	stworzony	
i  obdarzony	miłością.	Odkryli	 to	 już	 pierwsi	 uczniowie:	 „Wszyscy	Cię	 szukają”	 (Mk	
1,37).	Zaś	„Grecy”	wołający:	„Chcemy	ujrzeć	Jezusa”	(J	12,21),	przemawiają	w imieniu	
przyszłych	 pokoleń.	Tak,	Chrystus	 jest	 prawdziwą	 światłością,	 która	 oświeca	 każdego	
człowieka,	kiedy	przychodzi	na	ten	świat	(por.	J	1,9):	każdy	człowiek	szuka	Go	„niejako	
po	omacku”	(Dz	17,27),	przynaglany	przez	wewnętrzną	fascynację,	której	źródła	sam	do-
brze	nie	zna.	Jest	ono	ukryte	w Sercu	Bożym,	pulsującym	wolą	zbawienia	całego	świata.	
Jej	właśnie	świadkami	i zwiastunami	uczynił	nas	Bóg.	Dlatego	przenika	nas	ogniem	swo-
jego	Ducha,	swoją	miłością	i obecnością	niczym	w nowym	dniu	Pięćdziesiątnicy:	„Oto	
Ja	jestem	z wami	przez	wszystkie	dni,	aż	do	skończenia	świata”	(Mt	28,20).

3.	Owocem	Wielkiego	Jubileuszu	jest	więc	także	postawa,	jakiej	Bóg	żąda	od	każ-
dego	chrześcijanina	–	postawa	patrzenia	przed	siebie	z wiarą	 i nadzieją.	Bóg	zaszczyca	
nas,	pokładając	w nas	zaufanie,	 i powołuje	nas	do	posługi,	okazując	nam	miłosierdzie	
(por.	1	Tm	1,12.13).	Nie	jest	to	powołanie	zastrzeżone	dla	wybranych,	ale	skierowane	
do	wszystkich,	do	każdego	zależnie	od	jego	życiowej	sytuacji.	W liście	apostolskim	Novo 
millennio ineunte tak	pisałem	na	ten	temat:	„Ten	zapał	z pewnością	pobudzi	Kościół	do	
nowej	aktywności	misyjnej,	której	nie	będzie	można	powierzyć	 jedynie	wąskiej	grupie	
«specjalistów»,	ale	będzie	ona	wymagać	odpowiedzialnego	udziału	wszystkich	członków	
Ludu	Bożego.	Kto	prawdziwie	spotkał	Chrystusa	nie	może	zatrzymywać	Go	dla	siebie,	
ale	winien	Go	głosić.	Potrzeba	nowego	rozmachu	w apostolstwie,	które	byłoby	przeży-
wane	 jako	codzienne	zadanie	wspólnot	 i grup	chrześcijańskich.	 (...)	Należy	z ufnością	
przedkładać	wszystkim	propozycję	Chrystusa.	Trzeba	się	zwracać	do	dorosłych,	do	ro-
dzin,	do	młodych	i do	dzieci,	nie	ukrywając	nigdy	najbardziej	radykalnych	wymogów	
ewangelicznego	orędzia,	ale	dostosowując	się	do	szczególnych	potrzeb	każdego,	do	jego	
wrażliwości	i języka,	na	wzór	Pawła,	który	pisał:	«Stałem	się	wszystkim	dla	wszystkich,	
żeby	w ogóle	ocalić	przynajmniej	niektórych»	(1	Kor	9,22)”	(NMI	40).

Pilność	powołania	misyjnego	uświadamiamy	sobie	zwłaszcza	wówczas,	gdy	patrzy-
my	na	tę	część	 ludzkości,	która	 jeszcze	nie	zna	 lub	nie	uznaje	Chrystusa.	Tak,	drodzy	
Bracia i  Siostry, misja ad gentes jest	 dzisiaj	 bardziej	 aktualna	niż	 kiedykolwiek.	Noszę	
w sercu	obraz	ludzkości,	jaki	mogłem	oglądać	podczas	moich	pielgrzymek:	w twarzach	
ubogich	i cierpiących	odbija	się	oblicze	Chrystusa;	oblicze	Chrystusa	jaśniejące	w tych,	
którzy	żyją	„jak	owce	nie	mające	pasterza”	(Mk	6,34).	Każdy	człowiek	ma	pełne	prawo,	
aby	„nauczano	go	o wielu	[sprawach]”	(tamże).

W	pełni	świadom	własnej	ułomności	i niewystarczalności,	człowiek	–	także	apostoł	
–	doznaje	pokusy,	aby	odesłać	tłumy.	Ale	właśnie	w takiej	chwili	każdy	powinien	oddać	
się	kontemplacji	oblicza	Umiłowanego	i raz	jeszcze	usłyszeć	słowa	Jezusa:	„Nie	potrzebu-
ją	odchodzić;	wy	dajcie	im	jeść!”	(Mt	14,16;	por.	Mk	6,37).	W ten	sposób	doświadcza	
się	jednocześnie	ludzkiej	słabości	i łaski	Chrystusa.	Świadomi	nieodłącznej	ułomności,	
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która	tkwi	w nas	tak	głęboko,	odczuwamy	potrzebę	dziękowania	Bogu	za	to,	czego	dla	
nas	dokonał	i za	wszystko,	czego	w swej	łaskawości	jeszcze	dokona.

4.	Jakże	nie	wspomnieć	w tym	miejscu	o wszystkich	misjonarzach	i misjonarkach,	
kapłanach,	 zakonnicach,	 zakonnikach	 i  świeckich,	 którzy	 z misji	ad gentes i ad vitam 
uczynili	rację	swego	życia?	Samym	swoim	istnieniem	głoszą	oni	„na	wieki	 łaskę	Pana”	
(por.	Ps	89[88],2).	Wielokrotnie	to	„na	wieki”	doprowadziło	ich	aż	do	przelania	krwi:	
jakże	liczni	byli	„świadkowie	wiary”	ubiegłego	stulecia!	Również	dzięki	ich	wielkodusz-
nej	ofierze	królestwo	Boże	mogło	się	rozszerzać.	Należy	się	im	nasza	wdzięczna	pamięć,	
wsparta	modlitwą.	Ich	przykład	jest	bodźcem	i oparciem	dla	wszystkich	wiernych,	czują	
się	oni	bowiem	podniesieni	na	duchu,	„mając	dokoła	siebie	takie	mnóstwo	świadków”	
(Hbr	12,1),	którzy	swoim	życiem	i słowem	sprawili	i nadal	sprawiają,	że	Ewangelia	roz-
brzmiewa	na	wszystkich	kontynentach.

Tak,	drodzy	Bracia	i Siostry,	nie	możemy	milczeć	o tym,	co	widzieliśmy	i słysze-
liśmy	 (por.	 Dz	 4,20).	Widzieliśmy,	 jak	 działanie	 Ducha	 i  chwała	 Boża	 objawiają	 się	
w słabości	(por.	2	Kor	12;	1	Kor	1).	Także	dzisiaj	wielu	mężczyzn	i kobiet	przez	swo-
je	poświęcenie	 i ofiarność	 jest	dla	nas	wymownym	obrazem	miłości	Boga.	To	od	nich	
otrzymaliśmy	wiarę	i to	oni	przynaglają	nas,	abyśmy	i my	stawali	się	z kolei	głosicielami	
i świadkami	Tajemnicy.

5.	Misja	jest	„radosnym	zwiastowaniem	daru,	który	przeznaczony	jest	dla	wszyst-
kich	i który	trzeba	wszystkim	proponować,	okazując	jak	największy	szacunek	wolności	
każdego:	daru	objawienia	Boga-Miłości,	który	«tak	(...)	umiłował	świat,	że	Syna	swego	
Jednorodzonego	dał»	 (J	3,16).	 (...)	Kościół	nie	może	zatem	uchylać	się	od	obowiązku	
prowadzenia	misji	wśród	narodów,	zaś	podstawowym	zadaniem	missio ad gentes pozostaje 
głoszenie,	że	w Chrystusie,	który	jest	«drogą	i prawdą,	i życiem»	(J	14,6),	ludzie	znajdują	
zbawienie”	(NMI	56).	Jest	to	wezwanie	skierowane	do	wszystkich,	naglący	apel,	na	który	
trzeba	odpowiedzieć	zdecydowanie	i wielkodusznie.	Trzeba	iść!	Trzeba	niezwłocznie	wyru-
szyć	w drogę	jak	Maryja,	Matka	Jezusa;	jak	pasterze,	obudzeni	pierwszym	zwiastowaniem	
anioła;	jak	Magdalena,	kiedy	ujrzała	Zmartwychwstałego.	„Przemierzając	drogi	świata	na	
początku	nowego	stulecia,	musimy	przyspieszyć	kroku.	(...)	Zmartwychwstały	Chrystus	
na nowo jakby wyznacza nam spotkanie w Wieczerniku, gdzie wieczorem «pierwszego 
dnia	tygodnia»	(J	20,19)	ukazał	się	swoim	uczniom,	aby	«tchnąć»	w nich	ożywiający	dar	
Ducha	Świętego	i wprowadzić	ich	w wielką	przygodę	ewangelizacji”	(NMI	58).

6.	Drodzy	Bracia	i Siostry!	Misja	wymaga	od	nas	modlitwy	i konkretnego	działania.
Dzieło	głoszenia	Ewangelii	wszystkim	ludziom	stwarza	wiele	potrzeb.

W	 tym	 roku	 przypada	 75.	 rocznica	 ustanowienia	 Światowego	 Dnia	 Misyjnego	
przez	papieża	Piusa	XI,	który	przychylił	się	do	prośby	Papieskiego	Dzieła	Rozkrzewiania	
Wiary,	aby	„ogłosić	«dzień	modlitwy	i upowszechniania	idei	misyjnej»,	obchodzony	tego	
samego	dnia	we	wszystkich	diecezjach,	parafiach	i zgromadzeniach	świata	katolickiego	
(...)	oraz	by	zachęcić	do	składania	ofiar	na	misje”	(Święta	Kongregacja	ds.	Obrzędów:	
Ustanowienie Światowego Dnia Misyjnego,	 14	 kwietnia	 1926  r.:	AAS	19(1927)23	n.).	
Od	tamtego	czasu	Dzień	Misyjny	jest	szczególną	sposobnością,	aby	przypominać	całe-
mu	Ludowi	Bożemu	o nieustannej	aktualności	misyjnego	posłannictwa,	jako	że	„misje	



328 Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930-2010)

dotyczą	wszystkich	chrześcijan,	wszystkich	diecezji	i parafii,	instytucji	i organizacji	ko-
ścielnych”	(RMis	2).	Jest	też	stosowną	okazją,	aby	przypomnieć,	że	„misje	wymagają	nie	
tylko	pomocy,	ale	współuczestniczenia	w przepowiadaniu	i w miłości	względem	ubogich.	
Wszystko,	co	otrzymaliśmy	od	Boga	–	tak	życie,	jak	i dobra	materialne	–	nie	jest	nasze”	
(RMis	81).	Dzień	ten	jest	ważny	w życiu	Kościoła,	„gdyż	uczy,	w jaki	sposób	należy	da-
wać:	w czasie	sprawowania	Eucharystii,	a więc	jako	dar	złożony	Bogu	i przeznaczony	dla	
wszystkich	misji	w świecie”	(tamże).	Niech	zatem	ta	rocznica	stanie	się	sposobnością	do	
refleksji	nad	potrzebą	wzmożenia	wspólnych	wysiłków	w celu	krzewienia	ducha	misyjne-
go	oraz	gromadzenia	niezbędnych	środków	materialnych,	których	potrzebują	misjonarze.

7.	6	stycznia	2001 r.,	w homilii	na	zakończenie	Wielkiego	Jubileuszu,	powiedzia-
łem:	„Trzeba	«rozpocząć	na	nowo	od	Chrystusa»	z całym	rozmachem	Pięćdziesiątnicy,	
z odnowionym	entuzjazmem.	Rozpocząć	od	Niego	przede	wszystkim	w codziennym	dą-
żeniu	do	świętości,	przyjmując	postawę	modlitwy	i wsłuchując	się	w Jego	słowo.	Rozpo-
cząć	od	Niego,	aby	świadczyć	o Jego	miłości”	(n.	8).

Dlatego:
Rozpocznij	na	nowo	od	Chrystusa	ty,	który	zaznałeś	miłosierdzia.
Rozpocznij	na	nowo	od	Chrystusa	ty,	który	przebaczyłeś	i otrzymałeś	przebaczenie.
Rozpocznij	na	nowo	od	Chrystusa	ty,	który	znasz	ból	i cierpienie.
Rozpocznij	na	nowo	od	Chrystusa	ty,	który	doznajesz	pokusy	obojętności:	rok	łaski	

jest czasem nieograniczonym.
Rozpocznij	na	nowo	od	Chrystusa,	Kościele	nowego	tysiąclecia.
Śpiewaj	i idź!	(por.	Obrzędy	zakończenia	Mszy	św.	w dniu	Objawienia	Pańskiego	

2001 r.).
Maryja,	Matka	Kościoła,	Gwiazda	Ewangelizacji,	niech	nam	towarzyszy	w tej	dro-

dze,	tak	jak	trwała	u boku	uczniów	w dniu	Pięćdziesiątnicy.	Ku	Niej	zwracamy	się	z uf-
nością,	 aby	 za	 Jej	 wstawiennictwem	Bóg	 udzielił	 nam	 daru	wytrwałości	 w misyjnym	
posłannictwie,	do	którego	powołana	jest	cała	wspólnota	Kościoła.

W	tym	duchu	wszystkich	was	błogosławię.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 3 czerwca 2001 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego,  
w dwudziestym trzecim roku mojego Pontyfikatu
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Misja to głoszenie przebaczenia

Drodzy	Bracia	i Siostry!	

1.	Misja	ewangelizacyjna	Kościoła	w swej	istocie	polega	na	głoszeniu	miłości,	miło-
sierdzia	i przebaczenia	Bożego,	objawionych	ludziom	w życiu,	śmierci	i zmartwychwsta-
niu	Jezusa	Chrystusa,	naszego	Pana.	Jest	to	głoszenie	radosnej	nowiny	o tym,	że	Bóg	nas	
kocha	i pragnie	zjednoczyć	wszystkich	w swej	miłosiernej	miłości,	przebaczając	i wzywa-
jąc	do	przebaczenia	innym	nawet	najcięższych	przewinień.	Jest	to	słowo	pojednania,	któ-
re	zostało	nam	powierzone,	ponieważ,	jak	stwierdza	św.	Paweł,	„w	Chrystusie	Bóg	jednał	
ze	sobą	świat,	nie	poczytując	ludziom	ich	grzechów,	nam	zaś	przekazując	słowo	jednania”	
(2	Kor	5,19).	W słowach	tych	słyszymy	echo	ostatniego	pragnienia	Serca	Chrystusa,	wy-
rażonego	na	krzyżu:	„Ojcze,	przebacz	im,	bo	nie	wiedzą,	co	czynią”	(Łk	23,34).

Tak	można	ująć	podstawowe	zagadnienia,	którym	poświęcony	będzie	tegoroczny	
Światowy	Dzień	Misyjny,	 przypadający	w  niedzielę,	 20	 października.	 Jego	wymowny	
temat	brzmi:	„Misja	to	głoszenie	przebaczenia”.	Dzień	ten	obchodzony	jest	corocznie,	
lecz	z upływem	czasu	nie	traci	znaczenia	i ważności,	gdyż	misja	jest	naszą	odpowiedzią	na	
ważne	polecenie	Jezusa:	„Idźcie	więc	i nauczajcie	wszystkie	narody	(...).	Uczcie	je	zacho-
wywać	wszystko,	co	wam	przykazałem”	(Mt	28,19).

2.	Na	początku	trzeciego	tysiąclecia	chrześcijaństwa	potrzeba	misji	 jest	niezwykle	
pilna,	ponieważ	–	jak	już	pisałem	w encyklice	Redemptoris missio	–	„liczba	tych	ludzi,	któ-
rzy	nie	znają	Chrystusa	i nie	należą	do	Kościoła,	stale	wzrasta,	a od	zakończenia	Soboru	
niemal	się	podwoiła.	Dla	tej	ogromnej	liczby	ludzi,	umiłowanych	przez	Ojca,	który	dla	
nich	zesłał	swego	Syna,	oczywista	jest	nagląca	potrzeba	misji”	(RMis	3).

Wraz	 z  wielkim	Apostołem	 i  ewangelizatorem,	 św.	 Pawłem,	 chcemy	 powtórzyć:	
„Nie	 jest	dla	mnie	powodem	do	chluby	to,	że	głoszę	Ewangelię.	Świadom	jestem	cią-
żącego	na	mnie	obowiązku.	Biada	mi	bowiem,	gdybym	nie	głosił	Ewangelii!	(...)	Tylko	
spełniam	obowiązki	szafarza”	(l	Kor	9,16-17).	Jedynie	miłość	Boża,	zdolna	zbratać	ludzi	
wszystkich	ras	i kultur,	może	sprawić,	że	znikną	bolesne	podziały,	konflikty	ideologiczne,	
nierówności	ekonomiczne	i przemoc,	które	wciąż	jeszcze	dręczą	ludzkość.

Dobrze	wiemy,	czym	były	straszliwe	wojny	i rewolucje,	z których	powodu	przela-
no	tak	wiele	krwi	w niedawno	zakończonym	stuleciu,	a także	konflikty,	które	niestety	
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na	ogromną	skalę	wciąż	jeszcze	gnębią	świat.	Jednocześnie	widzimy,	że	wielu	mężczyzn	
i kobiet,	którzy	żyją	w wielkim	ubóstwie	duchowym	i materialnym,	odczuwa	ogromne	
pragnienie	Boga	 i  Jego	miłosiernej	miłości.	Wezwanie	naszego	Pana,	by	 głosić	Dobrą	
Nowinę,	również	i dziś	jest	aktualne,	a nawet	staje	się	jeszcze	bardziej	naglące.

3.	W liście	apostolskim	Novo millennio ineunte podkreśliłem,	jak	ważne	jest	kon-
templowanie	 cierpiącego	 i  chwalebnego	 Oblicza	 Chrystusa.	 Istotą	 chrześcijańskiego	
przesłania	jest	głoszenie	paschalnego	misterium	Chrystusa	ukrzyżowanego	i zmartwych-
wstałego.	Cierpiące	Oblicze	Chrystusa	„pozwala	nam	zatem	zbliżyć	 się	do	najbardziej	
paradoksalnego	aspektu	Jego	tajemnicy,	który	ujawnia	się	w ostatniej	godzinie,	w godzi-
nie	Krzyża”	(NMI	25).	Na	krzyżu	Bóg	objawił	całą	swą	miłość.	To	krzyż	jest	kluczem,	
który	otwiera	drogę	nie	do	„mądrości	tego	świata	ani	władców	tego	świata,	(...)	lecz	do	
tajemnicy	mądrości	Bożej,	mądrości	ukrytej”	(l	Kor	2,6-7).

Krzyż,	z którego	jaśnieje	już	chwalebne	oblicze	Zmartwychwstałego,	prowadzi	nas	
do	pełni	życia	chrześcijańskiego	i doskonałej	miłości,	ponieważ	objawia	wolę	Boga,	który	
dzieli	 się	 z  ludźmi	 swoim	 życiem,	miłością	 i  świętością.	Wychodząc	 od	 tej	 tajemnicy,	
Kościół,	pomny	na	słowa	Chrystusa:	„Bądźcie	doskonali,	jak	doskonały	jest	Ojciec	wasz	
niebieski”	(Mt	5,48),	coraz	lepiej	pojmuje,	że	jego	misja	nie	miałaby	sensu,	gdyby	nie	
prowadziła	do	pełni	życia	chrześcijańskiego,	to	znaczy	do	doskonałej	miłości	i świętości.	
Kontemplując	krzyż,	uczymy	się	żyć	w pokorze,	pokoju	i komunii	oraz	przebaczać.	Tego	
właśnie	doświadczył	św.	Paweł,	który	pisał	do	Efezjan:	„Zachęcam	was	zatem	ja,	więzień	
w Panu,	abyście	postępowali	w sposób	godny	powołania,	do	jakiego	zostaliście	wezwani,	
z całą	pokorą	i cichością,	z cierpliwością,	znosząc	siebie	nawzajem	w miłości.	Usiłujcie	
zachować	jedność	ducha	dzięki	więzi,	jaką	jest	pokój”	(Ef	4,1-3).	A pisząc	do	Kolosan	
dodał:	„Jako	więc	wybrańcy	Boży	–	święci	i umiłowani	–	obleczcie	się	w serdeczne	współ-
czucie,	w dobroć,	pokorę,	cichość,	cierpliwość,	znosząc	jedni	drugich	i wybaczając	sobie	
nawzajem,	jeśliby	ktoś	miał	coś	do	zarzucenia	drugiemu:	jak	Pan	wybaczył	wam,	tak	i wy.	
Na	to	zaś	wszystko	[przywdziejcie]	miłość,	która	jest	spoiwem	doskonałości.	A w sercach	
waszych	niech	panuje	pokój	Chrystusowy,	do	którego	też	zostaliście	wezwani	w jednym	
Ciele”	(Kol	3,12-15).

4.	Drodzy	Bracia	i Siostry,	wołanie	Jezusa	z krzyża	(por.	Mt	27,46)	nie	jest	wyrazem	
rozpaczy	człowieka,	lecz	jest	modlitwą	Syna,	który	ofiaruje	Ojcu	swoje	życie	dla	zbawie-
nia	wszystkich.	Z krzyża	Jezus	ukazuje,	w jakich	warunkach	możliwe	jest	przebaczenie.	
Na	nienawiść,	z jaką	prześladowcy	przybili	Go	do	krzyża,	odpowiada	modlitwą	za	nich.	
Nie	tylko	przebaczył	im,	lecz	wciąż	ich	kocha,	pragnie	ich	dobra	i dlatego	wstawia	się	
za	nimi.	Jego	śmierć	staje	się	autentycznym	i konkretnym	urzeczywistnieniem	miłości.	
Wobec	wielkiej	tajemnicy	krzyża	możemy	tylko	z uwielbieniem	paść	na	kolana.	„Aby	na	
nowo	ukazać	człowiekowi	oblicze	Ojca,	Jezus	musiał	nie	tylko	przyjąć	ludzkie	oblicze,	ale	
obarczyć	się	nawet	«obliczem»	grzechu.	«On	to	dla	nas	grzechem	uczynił	Tego,	który	nie	
znał	grzechu,	abyśmy	się	stali	w Nim	sprawiedliwością	Bożą»	(2	Kor	5,21)”	(NMI	25).	
Z pełnego	przebaczenia,	którego	Chrystus	udziela	także	swoim	oprawcom,	rodzi	się	dla	
wszystkich	nowa	sprawiedliwość	królestwa	Bożego.
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Podczas	 Ostatniej	 Wieczerzy	 Zbawiciel	 powiedział	 do	 Apostołów:	 „Przykazanie	
nowe	daję	wam,	abyście	się	wzajemnie	miłowali,	 tak	 jak	Ja	was	umiłowałem;	żebyście	
i wy	tak	się	miłowali	wzajemnie.	Po	tym	wszyscy	poznają,	żeście	uczniami	moimi,	jeśli	
będziecie	się	wzajemnie	miłowali”	(J	13,34-35).

5.	Chrystus	zmartwychwstały	daje	swym	uczniom	pokój.	Kościół,	wierny	przyka-
zaniu	swego	Pana,	wciąż	głosi	i szerzy	pokój.	Poprzez	dzieło	ewangelizacji	wierzący	po-
magają	 innym	ludziom	uznać,	że	są	braćmi,	pielgrzymami	na	ziemi,	którzy	podążając	
różnymi	drogami,	zmierzają	ku	wspólnej	ojczyźnie,	której	Bóg	nie	przestaje,	sobie	tylko	
wiadomymi	sposobami,	wskazywać.	Główną	drogą	misji	jest	szczery	dialog	(por.	DM	7;	
DRN	2);	dialog,	który	„nie	rodzi	się	z taktyki	czy	wyrachowania”	(RMis	56),	a także	nie	
jest	celem	sam	w sobie.	Dialog	ten	pozwala	mówić	do	bliźniego	z szacunkiem	i zrozu-
mieniem	o wyznawanych	zasadach	i z miłością	głosić	najgłębsze	prawdy	wiary,	które	są	
radością,	nadzieją	i sensem	życia.	W gruncie	rzeczy	dialog	jest	realizacją	duchowego	im-
pulsu	„ku	owemu	oczyszczeniu	i nawróceniu	wewnętrznemu,	które	–	gdy	dokonuje	się	
w posłuszeństwie	Duchowi	Świętemu	–	przyniesie	duchowe	owoce”	(RMis	56)).	Budo-
wanie	dialogu,	pełnego	szacunku	i wrażliwości,	jest	conditio sine qua non autentycznego 
świadectwa	zbawczej	miłości	Boga.

Dialog	ten	łączy	się	ściśle	z wolą	przebaczenia,	ponieważ	ten,	kto	przebacza,	otwiera	
serce	dla	innych	i staje	się	zdolny	do	miłości,	zrozumienia	brata	i zgody	z nim.	Przeba-
czanie,	za	przykładem	Jezusa,	uwrażliwia	i otwiera	serca,	leczy	rany	zadane	przez	grzech	
i podziały	oraz	tworzy	prawdziwą	komunię.

6.	Obchody	Światowego	Dnia	Misyjnego	pozwalają	wszystkim	spojrzeć	na	siebie	
w świetle	nieskończonej	miłości	Bożej.	Miłości,	która	domaga	się	wiary;	miłości,	która	
zachęca,	aby	całkowicie	jej	zaufać.	„Bez	wiary	zaś	nie	można	podobać	się	Bogu.	Przystę-
pujący	bowiem	do	Boga	musi	uwierzyć,	że	[Bóg]	jest	i że	wynagradza	tych,	którzy	Go	
szukają”	(Hbr	11,6).

Światowy	Dzień	Misyjny,	obchodzony	każdego	roku,	jest	wezwaniem	do	wytrwałej	
modlitwy	w  intencji	misji	 i  do	współpracy	na	wszelkie	 sposoby	w działalności,	 którą	
Kościół	prowadzi	w całym	świecie,	by	budować	królestwo	Boże,	„wieczne	i powszechne	
królestwo:	królestwo	prawdy	i życia,	królestwo	świętości	i łaski,	królestwo	sprawiedliwo-
ści,	miłości	i pokoju”	(Mszał Rzymski,	Prefacja	z uroczystości	Chrystusa	Króla	Wszech-
świata).	Przede	wszystkim	jesteśmy	wezwani,	aby	świadczyć	życiem	o naszej	całkowitej	
przynależności	do	Chrystusa	i Jego	Ewangelii.

Tak,	nie	powinniśmy	nigdy	wstydzić	się	Ewangelii	ani	lękać	się	przyznać,	że	jeste-
śmy	chrześcijanami,	ukrywając	własną	wiarę.	Przeciwnie,	musimy	nieustannie	mówić,	
głosić	zbawienie	na	nowych	obszarach,	gdyż	Jezus	obiecał,	że	zawsze	i w każdych	okolicz-
nościach	będzie	wśród	swych	uczniów.

Światowy	Dzień	Misyjny,	autentyczne	święto	misji,	pomaga	lepiej	poznać	wartość	
naszego	 osobistego	 i  wspólnotowego	 powołania.	 Wzywa	 nas	 też,	 abyśmy	 pospieszyli	
z pomocą	„braciom	najmniejszym”	(por.	Mt	25,40),	za	pośrednictwem	misjonarzy	roz-
proszonych	po	całym	świecie.	Na	tym	polega	zadanie	Papieskich	Dzieł	Misyjnych,	które	



332 Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930-2010)

od	początku	służą	misji	Kościoła,	aby	także	dla	najmniejszych	ktoś	 łamał	chleb	Słowa	
i niósł	im	dar	nieskończonej	miłości,	która	płynie	z Serca	samego	Zbawiciela.

Drodzy	Bracia	i Siostry!	Zawierzmy	ten	nasz	trud	głoszenia	Ewangelii,	a także	całą	
działalność	ewangelizacyjną	Kościoła	Najświętszej	Maryi	Pannie,	Królowej	Misji.	Niech	
towarzyszy	nam	Ona	na	drodze	odkrywania,	głoszenia	i dawania	świadectwa	Bożej	Mi-
łości,	która	przebacza	i daje	człowiekowi	pokój.

Z	tymi	uczuciami	wszystkim	misjonarzom	i misjonarkom	rozproszonym	po	świe-
cie,	tym,	którzy	towarzyszą	im	swą	modlitwą	i braterską	pomocą,	chrześcijańskim	wspól-
notom	–	dawnym	i nowo	założonym	–	przesyłam	z serca	apostolskie	błogosławieństwo	
i życzę	nieustannej	opieki	Bożej.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 19 maja 2002 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego,  
w dwudziestym czwartym roku mojego Pontyfikatu



2003

Maryja i misja Kościoła w Roku Różańca

Drodzy	Bracia	i Siostry!

1.	Od	 samego	 początku	 powierzyłem	 swój	 pontyfikat	 szczególnej	 opiece	Maryi.	
Później	wielokrotnie	wzywałem	całą	wspólnotę	wierzących	do	przeżywania	na	nowo	do-
świadczenia	Wieczernika,	gdzie	uczniowie	„trwali	jednomyślnie	na	modlitwie	(...)	z Ma-
ryją,	Matką	Jezusa”	(Dz	1,14).	Już	w pierwszej	encyklice	Redemptor hominis	napisałem,	że	
tylko	w klimacie	żarliwej	modlitwy	możemy	otrzymać	„zstępującego	na	nas	Ducha	Świę-
tego”	i staniemy	się	świadkami	Chrystusa	„aż	po	krańce	ziemi”	(por.	Dz	1,8),	podobnie	
jak	ci,	którzy	z Wieczernika	Jerozolimskiego	wyszli	w dniu	Pięćdziesiątnicy	(RH	22).

Kościół	coraz	bardziej	uświadamia	sobie,	że	jest	„matką”,	na	wzór	Maryi.	Jest	„on	
jakby	kołyską	–	jak	pisałem	w bulli	Incarnationis mysterium	z okazji	Wielkiego	Jubileuszu	
Roku	2000	–	w której	Maryja	 składa	Jezusa,	aby	wszystkie	narody	mogły	Go	wielbić	
i kontemplować”	(IM	11).	Tą	duchową	i misyjną	drogą	Kościół	pragnie	iść	dalej	zawsze	
pod	 opieką	Najświętszej	Maryi	 Panny,	Gwiazdy	 nowej	 ewangelizacji,	 promiennej	 Ju-
trzenki	i niezawodnej	Przewodniczki	na	naszej	drodze	(por.	NMI	58).

Maryja a misja Kościoła w Roku Różańca

2.	W październiku	ubiegłego	roku,	rozpoczynając	25.	rok	mej	posługi	Piotrowej,	
ogłosiłem	–	by	niejako	przedłużyć	duchowy	klimat	Roku	 Jubileuszowego	–	 specjalny	
Rok	poświęcony	odkrywaniu	na	nowo	modlitwy	różańcowej,	tak	bardzo	drogiej	tradycji	
chrześcijańskiej.	Rok,	 przeżywany	 pod	 okiem	Tej,	 która	 zgodnie	 z  tajemnym	planem	
Boga	poprzez	swoje	„tak”	przyczyniła	się	do	zbawienia	ludzkości,	a z nieba	nadal	czuwa	
nad	tymi,	którzy	do	Niej	się	uciekają,	zwłaszcza	w trudnych	chwilach	życia.

Pragnę,	 aby	 Rok	 Różańca	 stał	 się	 dla	 wiernych	 wszystkich	 kontynentów	 okazją	
sprzyjającą	zgłębianiu	sensu	powołania	chrześcijańskiego.	Ucząc	się	od	Dziewicy	i naśla-
dując	Jej	przykład,	każda	wspólnota	będzie	mogła	lepiej	ukazać	swój	wymiar	„kontem-
placyjny”	i „misyjny”.

Światowy	Dzień	Misyjny,	który	przypada	właśnie	na	koniec	tego	specjalnego	Roku	
Maryjnego,	jeżeli	zostanie	należycie	przygotowany,	będzie	mógł	pobudzić	wspólnotę	Ko-
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ścioła	do	bardziej	wielkodusznego	pełnienia	tego	zadania.	Zwracanie	się	z ufnością	do	
Maryi	przez	codzienne	odmawianie	różańca	i rozważanie	tajemnic	życia	Chrystusa	bę-
dzie	wyraźnie	przypominać,	że	misja	Kościoła	musi	być	wspierana	przede	wszystkim	mo-
dlitwą.	Postawa	„słuchania”,	do	jakiej	skłania	modlitwa	różańcowa,	zbliża	wiernych	do	
Maryi,	która	„zachowywała	wszystkie	te	sprawy	i rozważała	je	w swoim	sercu”	(Łk 2,19).	
Wielokrotne	medytacja	słowa	Bożego	uczy	obcowania	„z	Panem	Jezusem	poprzez	–	moż-
na	by	powiedzieć	–	Serce	Jego	Matki”	(RVM	2).

Kościół bardziej kontemplacyjny: kontemplacja Oblicza Chrystusa

3.	Cum Maria contemplemur Christi vultum! Często	powracają	mi	na	myśl	te	sło-
wa:	wraz	z Maryją	kontemplować	„Oblicze”	Chrystusa.	Mówiąc	o „Obliczu”	Chrystusa,	
mamy	na	myśli	Jego	rysy	ludzkie,	w których	przejawia	się	blask	wiecznej	chwały	Jedno-
rodzonego	Syna	Ojca	(por.	J	1,14).	„Chwała	Bóstwa	rozświetla	oblicze	Chrystusa”	(RVM	
21).	Kontemplacja	Oblicza	Chrystusa	skłania	do	głębokiego	i angażującego	poznawania	
Jego	tajemnicy.	Kontemplacja	Jezusa	oczyma	wiary	prowadzi	do	zagłębienia	się	w tajem-
nicy	Boga	w Trójcy	Świętej	Jedynego.	Jezus	mówi:	„Kto	Mnie	widzi,	widzi	także	i Ojca”	
(J	14,9).	Przez	modlitwę	różańcową	postępujemy	tą	mistyczną	drogą	„w	towarzystwie	
i w  szkole	 Jego	Najświętszej	Matki”	 (RVM	3).	Co	więcej,	Maryja	 staje	 się	naszą	Na-
uczycielką	i Przewodniczką.	Dzięki	działaniu	Ducha	Świętego	pomaga	nam	uzyskać	ową	
„spokojną	 odwagę”,	 która	 rodzi	 zdolność	 przekazywania	 innym	doświadczenia	 Jezusa	
i nadziei,	ożywiającej	wierzących	(por.	RMis	24).

Patrzmy	 zawsze	 na	 Maryję,	 niedościgniony	 wzór!	 W  Jej	 Sercu	 wszystkie	 słowa	
Ewangelii	 znajdują	 nadzwyczajny	 odzew.	Maryja	 jest	 kontemplacyjną	 „pamięcią”	Ko-
ścioła,	który	żyje	pragnieniem	ściślejszego	zjednoczenia	się	ze	swym	Oblubieńcem,	by	
w  większym	 stopniu	 oddziaływać	 na	 społeczeństwo.	 Jak	 postępować	 wobec	 wielkich	
problemów,	 niezawinionego	 cierpienia,	 niesprawiedliwości	 wyrządzanych	 z  zuchwałą	
arogancją?	W szkole	Maryi,	która	jest	naszą	Matką,	wierzący	uczą	się	rozpoznawać	w po-
zornym	„milczeniu	Boga”	słowo,	które	rozbrzmiewa	w ciszy	dla	naszego	zbawienia.

Kościół bardziej święty: naśladowanie i umiłowanie Oblicza Chrystusa

4.	Wszyscy	wierzący	powołani	 są	na	mocy	 chrztu	do	 świętości.	Sobór	Watykań-
ski II w konstytucji dogmatycznej Lumen gentium	podkreśla,	że	powszechne	powołanie	
do	świętości	polega	na	wezwaniu	wszystkich	do	doskonalej	miłości.

Świętość	 i misja	 są	nierozdzielnymi	aspektami	powołania	każdego	ochrzczonego.	
Zadanie,	by	stawać	się	coraz	bardziej	świętymi,	jest	ściśle	złączone	z obowiązkiem	szerze-
nia	orędzia	zbawienia.	„Każdy	wierny	–	przypominałem	w Redemptoris missio – powołany 
jest	do	świętości	i do	działalności	misyjnej”	(RMis	90).	Kontemplowanie	tajemnic	różań-
ca	zachęca	wiernego,	by	szedł	za	Chrystusem	i tak	dalece	dzielił	z Nim	życie,	by	mógł	po-
wiedzieć	za	św.	Pawłem:	„Teraz	zaś	już	nie	ja	żyję,	lecz	żyje	we	mnie	Chrystus”	(Ga	2,20).
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Jeżeli	wszystkie	tajemnice	różańca	są	ważną	szkołą	świętości	i ewangelizacji,	tajem-
nice	 światła	 uwydatniają	 szczególne	 aspekty	 naszego	 życia	 Ewangelią.	 Chrzest	 Jezusa	
w Jordanie	przypomina,	że	każdy	ochrzczony	został	wybrany,	aby	stał	się	w Chrystusie	
„synem	w Synu”	(por.	Ef	1,5;	por.	KDK	22).	Podczas	wesela	w Kanie	Maryja	zachęca	do	
posłusznego	słuchania	słowa	Pana:	„Zróbcie	wszystko,	cokolwiek	wam	powie”	(J	2,5).	
Głoszenie	Królestwa	oraz	wezwanie	do	nawrócenia	to	wyraźne	polecenie	dla	wszystkich,	
aby	weszli	na	drogę	świętości.	W przemienieniu	Jezusa	ochrzczony	doświadcza	oczekują-
cej	go	radości.	Rozważając	ustanowienie	Eucharystii,	powraca	nieustannie	do	Wieczerni-
ka,	gdzie	Boski	Nauczyciel	pozostawił	swoim	uczniom	najcenniejszy	skarb:	samego	siebie	
w Sakramencie	Ołtarza.

Słowa,	które	Dziewica	wypowiada	w Kanie,	stanowią	niejako	maryjne	tło	wszyst-
kich	tajemnic	światła.	Głoszenie	bliskiego	Królestwa,	wezwanie	do	nawrócenia	i do	mi-
łosierdzia,	 przemienienie	na	 górze	Tabor	 i  ustanowienie	Eucharystii	 znajdują	 bowiem	
w Sercu	Maryi	szczególny	odzew.	Maryja	niezmiennie	wpatruje	się	w Chrystusa,	zacho-
wuje	niczym	skarb	każde	Jego	słowo	i pokazuje	nam	wszystkim,	jak	być	autentycznymi	
uczniami Jej Syna.

Kościół bardziej misyjny: ukazywanie oblicza Chrystusa

5.	W żadnej	epoce	Kościół	nie	miał	 tak	wielu	możliwości	głoszenia	 Jezusa,	 jakie	
istnieją	obecnie	dzięki	rozwojowi	środków	społecznego	przekazu.	Właśnie	dlatego	musi	
dziś	ukazywać	oblicze	 swego	Oblubieńca	poprzez	bardziej	widoczne	świadectwo	świę-
tości.	Wie	on,	że	w tym	niełatwym	zadaniu	wspiera	go	Maryja.	Od	Niej	„uczy	się”	być	
„dziewicą”,	całkowicie	oddaną	swojemu	Oblubieńcowi	Jezusowi	Chrystusowi,	i „matką„	
licznych	dzieci,	które	rodzi	do	nieśmiertelnego	życia.

Pod	uważnym	spojrzeniem	Matki	wspólnota	Kościoła	rozwija	się	jak	rodzina,	ożywia-
na	przemożnym	wylaniem	Ducha	Świętego,	i gotowa	podjąć	wyzwania	nowej	ewangeliza-
cji,	kontempluje	miłosierne	Oblicze	Jezusa	w braciach,	zwłaszcza	ubogich	i potrzebujących,	
w tych,	którzy	są	daleko	od	wiary	i od	Ewangelii.	W szczególności	Kościół	nie	boi	się	głośno	
mówić	światu,	że	Chrystus	jest	„Drogą,	Prawdą	i Życiem”	(por.	J	14,6);	nie	obawia	się	gło-
sić	z radością,	że	„«dobra	nowina«	(...)	ma	swe	centrum,	a nawet	całą	swoją	treść	w Osobie	
Chrystusa,	Słowa,	które	stało	się	ciałem,	jedynego	Zbawiciela	świata”	(RVM	20).

Koniecznie	trzeba	przygotować	kompetentnych	i świętych	ewangelizatorów;	należy	
dołożyć	starań,	by	nie	osłabł	zapał	w apostołach,	szczególnie	w pełnieniu	misji	ad gentes. 
Różaniec,	jeżeli	w pełni	odkryje	się	i doceni	jego	wartość,	stanowi	zwyczajną	i zarazem	
skuteczną	pomoc	duchową	i pedagogiczną	w formowaniu	ludu	Bożego	do	pracy	na	roz-
ległym	polu	działalności	apostolskiej.

Konkretne zadanie

6.	Zadanie	pobudzania	aktywności	misyjnej	nadal	winno	być	poważnym	i konse-
kwentnie	wypełnianym	obowiązkiem	każdego	ochrzczonego	i każdej	wspólnoty	kościel-
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nej.	Szczególniejszą	i sobie	właściwą	rolę	mają	do	spełnienia	w tym	zakresie	oczywiście	
Papieskie	Dzieła	Misyjne,	którym	dziękuję	za	dotychczasową	wielkoduszną	pracę.

Chciałbym	zachęcić	wszystkich	do	gorliwszego	odmawiania	różańca	świętego,	tak	
indywidualnie,	jak	i we	wspólnocie,	aby	wyjednać	u Pana	łaski,	których	Kościół	i ludz-
kość	szczególnie	potrzebują.	Zachęcam	dosłownie	wszystkich:	dzieci	 i dorosłych,	mło-
dzież	i osoby	w podeszłym	wieku,	rodziny,	parafie	i wspólnoty	zakonne.

Wśród	licznych	intencji	nie	chciałbym	pominąć	sprawy	pokoju.	Wojna	i niespra-
wiedliwość	mają	 swe	 źródło	w  „podzielonym	 sercu”.	 „Kto	 przyswaja	 sobie	misterium	
Chrystusa	–	a różaniec	właśnie	do	tego	prowadzi	–	dowiaduje	się,	na	czym	polega	sekret	
pokoju,	i przyjmuje	to	jako	życiowy	projekt”	(RVM	40).	Jeżeli	różaniec	będzie	wyznaczał	
rytm	 naszego	 życia,	 stanie	 się	 szczególnie	 skutecznym	narzędziem	 budowania	 pokoju	
w sercach	 ludzi,	w rodzinach	 i między	narodami.	Razem	z Maryją	możemy	otrzymać	
wszystko	od	Jej	Syna	Jezusa.	Wspierani	przez	Maryję,	nie	zawahamy	się	wielkodusznie	
poświęcić	się	głoszeniu	orędzia	Ewangelii	aż	po	najdalsze	krańce	ziemi.

Z	tymi	uczuciami	z serca	wam	błogosławię.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 12 stycznia 2003 r., w święto Chrztu Pańskiego,  
w dwudziestym piątym roku mojego Pontyfikatu



2004

Eucharystia i misja – nierozerwalnie związane

Drodzy	Bracia	i Siostry!	

1.	Misyjne	zaangażowanie	Kościoła,	również	na	początku	trzeciego	tysiąclecia,	jest	
sprawą	nie	cierpiącą	zwłoki,	o czym	wielokrotnie	przypominałem.	Misja	–	jak	napisa-
łem	w encyklice	Redemptoris missio –	jest	jeszcze	daleka	od	urzeczywistnienia	i dlatego	
też	powinniśmy	zaangażować	w jej	służbie	wszystkie	nasze	siły	(por.	RMis	1).	Cały	lud	
Boży,	w każdym	momencie	swego	pielgrzymowania	w dziejach,	powołany	jest,	by	dzielił	
„pragnienie	Odkupiciela”	(por.	J	19,28).	To	pragnienie	zbawiania	dusz	zawsze	odczuwali	
głęboko	święci:	wystarczy	wspomnieć	na	przykład	św.	Teresę	z Lisieux,	patronkę	misji,	
oraz	bp.	D.	Comboniego,	wielkiego	apostoła	Afryki,	którego	niedawno	z radością	wy-
niosłem	do	chwały	ołtarzy.	

Wyzwania	 społeczne	 i  religijne,	 które	 stają	 przed	 ludzkością	 w  naszych	 czasach,	
pobudzają	wiernych	do	odnowienia	misyjnego	zapału.	Tak!	Trzeba	na	nowo,	odważnie	
podjąć	misję	ad gentes,	poczynając	od	głoszenia	Chrystusa,	Odkupiciela	wszelkiego	ludz-
kiego	stworzenia.	Międzynarodowy	Kongres	Eucharystyczny,	który	odbędzie	się	w Gu-
adalajarze	w Meksyku	w październiku	br.,	a więc	w miesiącu	misyjnym,	będzie	nadzwy-
czajną	okazją	do	wspólnego	pogłębienia	misyjnej	świadomości	przy	Stole	Ciała	i Krwi	
Chrystusa.	Zgromadzony	wokół	ołtarza	Kościół	pojmuje	lepiej	swe	początki	oraz	swoje	
misyjne	zadanie.	Jak	trafnie	wskazuje	temat	tegorocznego	Światowego	Dnia	Misyjnego,	
„Eucharystia	i misja”	są	nierozłączne.	Refleksja	nad	więzią,	jaka	istnieje	między	tajemnicą	
eucharystyczną	a tajemnicą	Kościoła,	łączy	się	w tym	roku	z wymownym	wspomnieniem	
maryjnym	w związku	z obchodami	150.	rocznicy	ogłoszenia	dogmatu	o Niepokalanym	
Poczęciu	(1854-2004).	Kontemplujemy	Eucharystię	oczyma	Maryi.	Ufając	we	wstawien-
nictwo	Dziewicy,	Kościół	ofiaruje	Chrystusa,	Chleb	zbawienia,	wszystkim	narodom,	aby	
Go	uznały	i przyjęły	jako	jedynego	Zbawiciela.	

2.	 Przenosząc	 się	 duchowo	do	Wieczernika,	w ubiegłym	 roku	właśnie	w Wielki	
Czwartek	podpisałem	encyklikę	Ecclesia de Eucharistia.	Pragnę	przytoczyć	teraz	kilka	jej	
fragmentów,	które	mogą	nam,	drodzy	Bracia	i Siostry,	pomóc	przeżyć	najbliższy	Świato-
wy	Dzień	Misyjny	w duchu	eucharystycznym.	
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„Eucharystia	buduje	Kościół,	a Kościół	 sprawuje	Eucharystię”	 (EE	26):	 tak	pisa-
łem	podkreślając,	że	misja	Kościoła	stanowi	kontynuację	misji	Chrystusa	(por.	J	20,21)	
i czerpie	duchową	moc	z komunii	z Jego	Ciałem	i Krwią.	Celem	Eucharystii	jest	właśnie	
„zjednoczenie	 ludzi	z Chrystusem,	a w Nim	z Ojcem	i z Duchem	Świętym”	(EE	22).	
Uczestnicząc	w Ofierze	Eucharystycznej	pojmujemy	głębiej	powszechność	odkupienia	
i wynikającą	z tego	pilną	misję	Kościoła,	której	program	„jest	skupiony	w istocie	rzeczy	
wokół	samego	Chrystusa,	którego	mamy	poznawać,	kochać	i naśladować,	aby	żyć	w Nim	
życiem	trynitarnym	i z Nim	przemieniać	historię,	aż	osiągnie	swą	pełnię	w niebieskim	
Jeruzalem”	(EE	60).	

Wokół	Chrystusa	eucharystycznego	Kościół	wzrasta	 jako	lud,	świątynia	i rodzina	
Boża:	jeden,	święty,	powszechny	i apostolski.	Jednocześnie	rozumie	on	lepiej	swój	cha-
rakter	powszechnego	sakramentu	zbawienia	oraz	widzialnej	rzeczywistości	o strukturze	
hierarchicznej.	Oczywiście,	„nie	zbuduje	się	(...)	żadnej	wspólnoty	chrześcijańskiej,	jeżeli	
nie	jest	ona	zakorzeniona	w celebracji	Najświętszej	Eucharystii”	(EE	33;	por.	DP	6).	Na	
zakończenie	każdej	Mszy	św.,	kiedy	celebrans	żegna	zgromadzenie	słowami:	Ite, Missa est, 
wszyscy	powinni	czuć	się	posłani	jako	„misjonarze	Eucharystii”	do	wszystkich	środowisk,	
by	dzielić	się	wielkim	darem,	który	otrzymali.	Ten	bowiem,	kto	spotyka	Chrystusa	w Eu-
charystii,	nie	może	nie	głosić	swym	życiem	miłosiernej	miłości	Odkupiciela.	

3.	Ponadto,	aby	żyć	Eucharystią,	trzeba	poświęcić	wiele	czasu	adoracji	Najświętsze-
go	Sakramentu;	ja	sam	czynię	to	codziennie,	czerpiąc	z tego	doświadczenia	siłę,	pociechę	
i wsparcie	(por.	EE	25).	Jak	podkreśla	Sobór	Watykański	II,	Eucharystia	jest	„źródłem	
i zarazem	szczytem	całego	życia	chrześcijańskiego”	(KK	11),	„źródłem	i szczytem	całej	
ewangelizacji”	(DP	5).	

Chleb	i wino,	owoc	pracy	człowieka,	przemienione	mocą	Ducha	Świętego	w Ciało	
i Krew	Chrystusa,	 stają	 się	 zadatkiem	 „nieba	 nowego	 i  ziemi	 nowej”	 (por.	Ap	 21,1),	
głoszonych	przez	Kościół	w codziennym	posłannictwie.	W Chrystusie,	którego	adoru-
jemy	obecnego	w tajemnicy	eucharystycznej,	Ojciec	wypowiedział	swe	ostateczne	słowo	
o człowieku	i jego	dziejach.	

Czyż	Kościół	mógłby	urzeczywistniać	swoje	powołanie	bez	umacniania	stałej	więzi	
z Eucharystią,	bez	posilania	się	tym	pokarmem,	który	uświęca,	bez	szukania	tego	nie-
odzownego	wsparcia	dla	swej	działalności	misyjnej?	Do	ewangelizowania	świata	potrzeba	
apostołów	„doświadczonych”	w sprawowaniu,	adoracji	i kontemplacji	Eucharystii.	

4.	W Eucharystii	 przeżywamy	ponownie	 tajemnicę	Odkupienia,	 osiągającą	 swój	
szczyt	w ofierze	Pana,	co	podkreślają	słowa	konsekracji:	„Ciało	moje,	które	za	was	będzie	
wydane	(...)	Krew	moja,	która	za	was	będzie	wylana”	(por.	Łk	22,19-20).	Chrystus	umarł	
za	wszystkich;	dla	wszystkich	jest	darem	zbawienia,	który	Eucharystia	uobecnia	sakra-
mentalnie	na	przestrzeni	dziejów:	„to	czyńcie	na	moją	pamiątkę!”	(Łk	22,19).	To	polece-
nie	powierzone	jest	szafarzom	w sakramencie	kapłaństwa.	Na	tę	ucztę	i ofiarę	zaproszeni	
są	wszyscy	ludzie,	by	w ten	sposób	mogli	uczestniczyć	w życiu	Chrystusa:	„Kto	spożywa	
moje	Ciało	i Krew	moją	pije,	trwa	we	Mnie,	a Ja	w nim.	Jak	Mnie	posłał	żyjący	Ojciec,	
a Ja	żyję	przez	Ojca,	tak	i ten,	kto	Mnie	spożywa,	będzie	żył	przeze	Mnie”	(J	6,56-57).	
Nim	posileni,	wierzący	pojmują,	że	zadanie	misyjne	polega	na	tym,	by	być	„ofiarą	miłą	
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Bogu,	uświęconą	Duchem	Świętym”	(Rz	15,16),	aby	coraz	bardziej	stanowić	„jeden	duch	
i jedno	serce”	(Dz	4,32)	i stawać	się	świadkami	Jego	miłości	aż	po	najdalsze	krańce	ziemi.	

Kościół,	Lud	Boży	pielgrzymujący	przez	wieki,	odnawiając	codziennie	Ofiarę	oł-
tarza,	oczekuje	chwalebnego	powrotu	Chrystusa.	To	właśnie	głosi	po	przeistoczeniu	ze-
brane	wokół	ołtarza	zgromadzenie	eucharystyczne.	Z odnawianą	za	każdym	razem	wiarą	
potwierdza ono pragnienie ostatecznego spotkania z Tym, który przyjdzie, by urzeczy-
wistnić	w pełni	swój	plan	powszechnego	zbawienia.	

Duch	Święty,	działając	niewidzialnie,	 ale	 skutecznie,	 prowadzi	 lud	 chrześcijański	
po	jego	codziennych	duchowych	drogach,	na	których	napotyka	nieuniknione	trudności	
i doświadcza	tajemnicy	Krzyża.	Eucharystia	jest	źródłem	pociechy	i zadatkiem	ostatecz-
nego	zwycięstwa	dla	człowieka	walczącego	ze	złem	i grzechem;	jest	ona	„chlebem	życia”	
pokrzepiającym	 tych,	 którzy	 z  kolei	 stają	 się	 „chlebem	 łamanym”	 dla	 braci,	 niekiedy	
płacąc	nawet	męczeństwem	za	wierność	Ewangelii.	

5.	W tym	roku	–	jak	wspomniałem	–	przypada	150.	rocznica	ogłoszenia	dogmatu	
o Niepokalanym	Poczęciu.	Maryja	została	„odkupiona	w sposób	wznioślejszy	ze	względu	
na	zasługi	 swego	Syna”	(KK	53).	Pisałem	w encyklice	Ecclesia de Eucharistia:	 „Patrząc	
na	Nią,	poznajemy	przemieniającą	moc,	jaką	posiada	Eucharystia.	W Niej	dostrzegamy	
świat	odnowiony	w miłości”	(EE	62).

Maryja,	„pierwsze	tabernakulum	w historii”	(EE	55),	wskazuje	nam	i ofiaruje	Chry-
stusa,	naszą	Drogę,	Prawdę	i Życie	(por.	J	14,6).	Jeśli	„pojęcia	Kościół	i Eucharystia	są	ze	
sobą	nierozerwalnie	związane,	to	samo	dotyczy	Maryi	i Eucharystii”	(EE	57).	

Pragnę,	aby	szczęśliwie	zbiegające	się	dwa	wydarzenia:	Międzynarodowy	Kongres	
Eucharystyczny	i 150.	rocznica	ogłoszenia	dogmatu	o Niepokalanej,	były	dla	wiernych,	
parafii	oraz	instytutów	misyjnych	okazją	do	umocnienia	misyjnego	zapału,	by	w każdej	
wspólnocie	podtrzymywany	był	„prawdziwy	głód	Eucharystii”	(EE	33).

Jest	to	również	okazja,	by	przypomnieć	o wkładzie,	jaki	zasłużone	Papieskie	Dzieła	
Misyjne	wnoszą	w apostolską	działalność	Kościoła.	Są	mi	one	bardzo	drogie	i w imie-
niu	wszystkich	dziękuję	im	za	cenną	posługę,	jaką	pełnią	na	rzecz	nowej	ewangelizacji.	
Zachęcam	do	wspierania	ich	duchowo	i materialnie,	aby	również	za	ich	pośrednictwem	
orędzie	ewangeliczne	mogło	dotrzeć	do	wszystkich	narodów	zamieszkujących	ziemię.	

W	 tym	 duchu,	 przyzywając	macierzyńskiego	wstawiennictwa	Maryi,	 „Niewiasty	
Eucharystii”,	wszystkim	wam	z serca	błogosławię.

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 19 kwietnia 2004 r., w dwudziestym szóstym roku mojego Pontyfikatu
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Misja – Chleb łamany za życie świata 

Drodzy	Bracia	i Siostry!

1.	Światowy	Dzień	Misyjny	w tym	roku	poświęconym	Eucharystii	pomaga	nam	
lepiej	zrozumieć	„eucharystyczny”	sens	naszej	egzystencji,	przywołując	na	pamięć	klimat	
panujący	w Wieczerniku,	kiedy	Jezus	w przeddzień	swojej	męki	ofiarował	światu	samego	
siebie,	„tej	nocy,	której	został	wydany,	wziął	chleb	i dzięki	uczyniwszy,	połamał	i rzekł:	
«To	jest	Ciało	moje	za	was	[wydane].	Czyńcie	to	na	moją	pamiątkę!»”	(1	Kor	11,23-24).

W	niedawnym	liście	apostolskim	Mane nobiscum Domine zachęciłem	do	kontem-
plowania	Jezusa	„Chleba	łamanego”	dla	całej	ludzkości.	Biorąc	z Niego	przykład,	również	
i my	powinniśmy	dawać	życie	za	braci,	zwłaszcza	za	najbardziej	potrzebujących.	Euchary-
stia	nosi	„znamię	powszechności”	i w sposób	sakramentalny	zapowiada,	co	nastąpi,	„gdy	
wszyscy,	 którzy	uczestniczą	w  ludzkiej	naturze,	 odnowieni	w Chrystusie	przez	Ducha	
Świętego,	będą	mogli,	oglądając	chwałę	Bożą,	zgodnie	powiedzieć:	«Ojcze	nasz»”	(DM	
7).	Toteż	Eucharystia,	 pozwalając	 zrozumieć	w  całej	 pełni	 sens	misji,	 skłania	każdego	
wierzącego,	a szczególnie	misjonarzy,	by	byli	„chlebem	łamanym	za	życie	świata”.

Ludzkość potrzebuje Chrystusa – „Chleba łamanego”

2.	W naszych	czasach	odnosi	się	wrażenie,	że	społeczeństwo	ludzkie	jest	pogrążone	
w głębokich	mrokach,	a jednocześnie	wstrząsane	przez	dramatyczne	wydarzenia	i nękane	
przez	katastrofalne	klęski	żywiołowe.	Ale	podobnie	jak	„tej	nocy,	której	został	wydany”	
(1	Kor	11,23),	 również	 i dzisiaj	 Jezus	„łamie	chleb”	(por.	Mt	26,26)	za	nas	 i podczas	
celebracji	eucharystycznych	ofiaruje	samego	siebie	pod	sakramentalnym	znakiem	swojej	
miłości	do	wszystkich.	Dlatego	pragnąłem	przypomnieć,	że	„Eucharystia	nie	jest	tylko	
wyrazem	komunii	w życiu	Kościoła;	jest	ona	również	programem	solidarności	dla	całej	
ludzkości”	(MND	27);	jest	„chlebem	z nieba”,	który	dając	życie	wieczne	(por.	J	6,33),	
otwiera	serca	ludzi	na	wielką	nadzieję.

Odkupiciel,	który	widząc	tłumy	potrzebujących,	litował	się	nad	nimi,	„bo	byli	znę-
kani	i porzuceni,	jak	owce	nie	mające	pasterza”	(Mt	9,36),	pozostaje	obecny	w Euchary-
stii	i dalej	poprzez	wieki	okazuje	litość	ubogiej	i cierpiącej	ludzkości.
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W	Jego	imię	duszpasterze	i misjonarze	wyruszają	na	niezbadane	szlaki,	by	wszyst-
kim	zanieść	„chleb”	zbawienia.	Pobudza	ich	do	tego	świadomość,	że	ten,	kto	pozostaje	
zjednoczony	z Chrystusem,	będącym	„w	centrum	nie	tylko	dziejów	Kościoła,	ale	również	
historii	 ludzkości	 (por.	Ef	1,10;	Kol	1,15-20)”	 (MND	6),	może	 zaspokoić	najgłębsze	
pragnienia	ludzkiego	serca.	Tylko	Jezus	może	w ludziach	zaspokoić	głód	miłości	i ugasić	
pragnienie	sprawiedliwości.	Jedynie	On	umożliwia	każdej	osobie	uczestnictwo	w życiu	
wiecznym:	„Ja	jestem	chlebem	żywym,	który	zstąpił	z nieba.	Jeśli	ktoś	spożywa	ten	chleb,	
będzie	żył	na	wieki”	(J	6,51).

Kościół wraz z Chrystusem staje się „Chlebem łamanym”

3.	Gdy	wspólnota	kościelna	sprawuje	Eucharystię,	zwłaszcza	w niedzielę,	dniu	Pań-
skim,	doświadcza	w świetle	wiary,	jak	wielką	wartość	ma	spotkanie	ze	zmartwychwstałym	
Chrystusem,	i coraz	lepiej	uświadamia	sobie,	że	Ofiara	eucharystyczna	jest	składana	„za	
wszystkich”	(por.	Mt	26,28).	Jeśli	naszym	pokarmem	jest	Ciało	i Krew	ukrzyżowanego	
i zmartwychwstałego	Pana,	nie	możemy	zatrzymywać	tego	„daru”	tylko	dla	siebie.	Prze-
ciwnie,	należy	się	nim	dzielić.	Z gorącej	miłości	do	Chrystusa	rodzi	się	odważne	głoszenie	
Chrystusa;	głoszenie	to	poprzez	męczeństwo	staje	się	najwyższą	ofiarą	złożoną	z miłości	do	
Boga	i do	braci.	Eucharystia	prowadzi	do	wielkodusznej	działalności	ewangelizacyjnej	i do	
czynnego	zaangażowania	w budowę	społeczeństwa	bardziej	sprawiedliwego	i braterskiego.

Wyrażam	z serca	płynące	życzenie,	aby	dzięki	obchodom	Roku	Eucharystii	wspól-
noty	chrześcijańskie	starały	się	zaradzić	„czynną	braterską	pomocą	którejś	z tak	licznych	
form	ubóstwa	na	naszym	 świecie”	 (MND	28).	Bowiem	 „tylko	po	wzajemnej	miłości	
i  trosce	o potrzebujących	zostaniemy	rozpoznani	 jako	prawdziwi	uczniowie	Chrystusa	
(por.	J	13,35;	Mt	25,31-46).	To	właśnie	jest	kryterium,	wedle	którego	będzie	mierzona	
autentyczność	naszych	celebracji	eucharystycznych”	(MND	28).

Misjonarze – „chleb łamany” za życie świata

4.	Również	i dzisiaj	Chrystus	nakazuje	swoim	uczniom:	„wy	dajcie	im	jeść”	(Mt	14,	
16).	W Jego	imię	misjonarze	podążają	do	tylu	zakątków	świata,	by	głosić	Ewangelię	i da-
wać	jej	świadectwo.	Dzięki	ich	działalności	rozbrzmiewają	słowa	Odkupiciela:	„Ja	jestem	
chlebem	życia.	Kto	do	Mnie	przychodzi,	nie	będzie	łaknął;	a kto	we	Mnie	wierzy,	nigdy	
pragnąć	nie	będzie”	(J	6,35).	Oni	sami	stają	się	„chlebem	łamanym”	za	braci,	niekiedy	
składając	w ofierze	swe	życie.

Jak	wielu	męczenników	misjonarzy	widziały	nasze	czasy!	Niechaj	ich	przykład	po-
ciągnie	licznych	młodych	do	wstąpienia	na	drogę	heroicznej	wierności	Chrystusowi!	Ko-
ściół	potrzebuje	ludzi	gotowych	całkowicie	poświęcić	się	wielkiej	sprawie	Ewangelii.

Światowy	Dzień	Misyjny	 to	 okoliczność	 sprzyjająca	 uświadomieniu	 sobie	 pilnej	
potrzeby	uczestniczenia	w misji	ewangelizacyjnej,	w którą	zaangażowane	są	wspólnoty	
lokalne	oraz	rozliczne	instytucje	kościelne,	a zwłaszcza	Papieskie	Dzieła	Misyjne	i insty-
tuty	misyjne.	Misja	ta,	oprócz	modlitwy	i ofiary,	potrzebuje	konkretnego	wsparcia	ma-
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terialnego.	Jeszcze	raz	korzystam	z okazji,	by	przypomnieć	o cennej	służbie,	jaką	pełnią	
Papieskie	Dzieła	Misyjne,	 i  zachęcam	wszystkich,	by	ofiarnie	 je	wspomagali	duchowo	
i materialnie.

Niechaj	Najświętsza	Maryja	Panna,	Matka	Boża,	pomoże	nam	przeżyć	na	nowo	do-
świadczenie	Wieczernika,	aby	nasze	wspólnoty	kościelne	stały	się	naprawdę	wspólnotami	
„katolickimi”,	czyli	takimi,	które	wyróżnia	„duchowość	misyjna”,	będąca	„wewnętrznym	
zjednoczeniem	z Chrystusem”	(RMis	88),	połączona	ściśle	z „duchowością	eucharystycz-
ną”	wzorowaną	na	Maryi,	„Niewieście	Eucharystii”	(EE	53),	oraz	otwartość	na	głos	Du-
cha	i potrzeby	ludzkości,	a należący	do	nich	wierzący,	szczególnie	misjonarze,	nie	wahają	
się	stać	„chlebem	łamanym	za	życie	świata”.

Wszystkim	udzielam	mojego	błogosławieństwa!

Jan Paweł II, papież

Watykan, dnia 22 lutego 2005 r., w święto Katedry św. Piotra Apostoła,  
w dwudziestym siódmym roku mojego Pontyfikatu

Orędzie zostało opublikowane dnia 16 kwietnia 2005 r.



IV
Orędzia Benedykta XVI  

(2006-2010)





Wprowadzenie

Od	pierwszych	dni	pontyfikatu	możemy	zauważyć,	że	Benedykt	XVI	rozumie	na-
turę	Kościoła.	Stając	u  steru	Kościoła	–	odwiedzając	Bazylikę	 św.	Pawła	za	Murami	–	
przypomniał,	że	misyjna	działalność	Kościoła	jest	nadal	aktualna	na	początku	trzeciego	
tysiąclecia80.	Papież	podarował	Kościołowi	wiele	ważnych	teologicznie	dokumentów,	jak	
np.	encykliki	Deus Caritas est, Spe salvi i Caritas in veritate,	a także	dokumenty	o orienta-
cji	pastoralnej,	do	których	można	zaliczyć	papieskie	orędzia	misyjne81. 

W	2006 r.	w Kościele	obchodzony	był	już	80.	Światowy	Dzień	Misyjny	(1926 r.).	
Jest	 to	 długa	 historia	 tworząca	 życie	 Kościoła	 powszechnego	 i  wszystkich	 Kościołów	
partykularnych.	 Jednocześnie	 ta	 rocznica	 zbiegła	 się	 z  pierwszym	orędziem	misyjnym	
papieża	Benedykta	XVI.	Nowy	papież	jako	kolejny	wpisał	się	na	listę	autorów	tych	doku-
mentów,	jak	jego	dwaj	wielcy	poprzednicy:	Paweł	VI	i Jan	Paweł	II82.	Nawiązując	do	tra-
dycji	swoich	poprzedników,	zwłaszcza	Jana	Pawła	II,	który	w encyklice	Redemptoris missio 
mówił,	 że	misje	 są	 sprawą	wiary,	Benedykt	XVI	wskazuje	na	miłość	 jako	duszę	misji	
i uzasadnia	potrzebę	misyjnego	zaangażowania	Kościoła.	W ten	sposób	papież	nawiązał	
do	swojej	pierwszej	encykliki	Deus Caritas est.	Jako	fundament	misyjnego	zaangażowania	
papież	wskazuje	miłość.	Odwołując	się	do	przykazania	miłości,	którego	dawcą	jest	Jezus	
Chrystus,	 wskazuje,	 że	 to	 właśnie	 z  tego	 przykazania	 wypływa	właściwa	 perspektywa	
działania	i zrozumienia	misyjnej	działalności	Kościoła.	W przeciwnym	razie	całe	przed-
sięwzięcie	może	zostać	zredukowane	do	działalności	filantropijnej.	Z przeżywanej	wiary	
w duchu	miłości	rodzi	się	bezinteresowne	otwarcie	zarówno	jednostek,	jak	i wspólnoty.	
Benedykt	XVI	podkreśla,	 że	 praca	misjonarzy	 i misjonarek	nie	 jest	 przygodą,	 ale	 jest	
przede	wszystkim	świadectwem	miłości.	Syntezą	tego	nauczania	jest	prawda,	że	misje	to	
również	obecność,	czyli	świadectwo,	które	potrzebuje	wciąż	nowych	ludzi83.	Pracę	misjo-
narzy	porównał	do	dobrego	samarytanina	pochylającego	się	nad	potrzebami	wszystkich.	

 80 Por. J. Piotrowski, Światowy Dzień Misyjny...,	art.cyt.,	99.
 81 Por. J. Piotrowski, Zawsze mieć świadomość, że misje są sprawą wiary…,	„Światło	Narodów”	
3(2010)46-47.
 82 Por. J. Piotrowski, Światowy Dzień Misyjny…,	art.cyt.,	96.
 83	 Tamże,	100.
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To	pierwsze	orędzie	w swej	strukturze	nawiązuje	do	poprzednich	dokumentów	pa-
pieskich	tego	typu.

W	drugim	orędziu	z 2007 r.,	w roku	jubileuszu	50-lecia	ogłoszenia	encykliki	Fidei 
donum	(21	kwietnia	1957 r.),	papież	przekazał,	że	pozostało	jeszcze	dużo	do	zrobienia,	
by	odpowiedzieć	na	wezwanie	misyjne,	które	Chrystus	kieruje	do	każdego	ochrzczonego.	
Mimo	nieustannych	wysiłków	w ostatnich	dziesięcioleciach	jest	to	nadal	bardzo	pilne.	
Temat	tego	orędzia	brzmiał:	„Wszystkie	Kościoły	dla	całego	świata”.	Słowa	te	są	echem	
przesłania	papieża	do	dyrektorów	krajowych	PDM	obecnych	na	audiencji	oraz	echem	
Międzynarodowego	Kongresu	Fidei donum,	który	odbył	się	w Sacrofano	koło	Rzymu,	
w maju	2007 r.	Orędzie	to	–	podobnie	jak	poprzednie	–	ma	charakter	chrystologiczny,	
ponieważ	to	Chrystus	jest	Panem	żniwa	i niewyczerpalnym	źródłem	misyjnej	łaski	Ko-
ścioła.	Współpraca	misyjna	polegająca	na	posyłaniu	na	misje	księży	diecezjalnych	z kra-
jów	o dawnej	tradycji	chrześcijańskiej	–	zwraca	uwagę	Benedykt	XVI	–	przyniosła	obfite	
owoce	zarówno	młodym	Kościołom	na	terenach	misyjnych,	jak	i tym,	z których	pocho-
dzili	misjonarze.	Dziś	zachodnie	społeczeństwa	dotyka	laicyzacja,	kryzys	rodziny,	zmniej-
szenie	liczby	powołań	i starzenie	się	księży.	Sprawia	to,	że	Kościołowi	zagraża	zamknięcie	
się	w sobie	i osłabienie	zapału	misyjnego.	Papież	zachęca	jednak	do	ufności	Bogu,	który	
jest	wierny	i nie	opuści	swego	ludu.	Ponadto	przypomina,	że	również	młode	Kościoły	
wezwane	są	do	misji.	Niektóre	z nich	obfitują	w powołania	kapłańskie	i zakonne.	Wielu	
spośród	tamtejszych	księży	posyłanych	jest	do	pełnienia	posługi	w innych	krajach	–	rów-
nież	od	dawna	znających	Ewangelię.	Jest	to	opatrznościowa	wymiana	darów	–	stwierdza	
papież.	Zachęca	cały	Kościół,	a zwłaszcza	biskupów,	do	wzmożenia	wysiłków	misyjnych.	
Wzywa	też	do	ofiary	i wytrwałej	modlitwy	za	misje.	Zwraca	także	uwagę	na	znaczenie	
Mszy	świętych	sprawowanych	w intencji	misji84.	Za	Janem	Pawłem	II	powtarza,	że	każ-
da	chrześcijańska	wspólnota	jest	z natury	misyjna,	a odwaga	w głoszeniu	Ewangelii	jest	
miarą	miłości	do	Chrystusa.	Podkreśla	wręcz,	że	poszczególni	wierni	nie	mają	już	tylko	
współpracować	w dziele	ewangelizacji,	ale	powinni	czuć	się	jego	aktywnymi	uczestnika-
mi,	współodpowiedzialnymi	za	misję	Kościoła85.

W	orędziu	 z  2008  r.	Rok	 św.	Pawła	 stał	 się	 okazją	 dla	 papieża,	 by	przybliżyć	po-
stać	 tego	wybitego	misjonarza,	który	został	powołany	do	głoszenia	Ewangelii	poganom.	
Orędzie	to	jest	„głęboką	katechezą,	pozwalającą	na	poznanie	łaski,	którą	otrzymaliśmy	od	
Pana”.	Wczytując	się	w to	papieskie	orędzie	można	wymienić	trzy	idee.	Pierwsza	z nich:	
nakaz	misyjny	nie	przestał	być	absolutnym	priorytetem	dla	wszystkich	ludzi	ochrzczonych;	
druga idea: obowiązek	ewangelizacji	należy	uważać	za	łaskę	i właściwe	powołanie	Kościoła	
oraz	trzecia	idea:	powołaniem	św.	Pawła	i naszym	powołaniem	było	i jest	głoszenie	Ewan-
gelii	narodom	według	słów	Pana:	„Idź	(…)	bo	Ja	cię	poślę	daleko,	do	pogan” (Dz	22,21)86.

 84	 Tamże,	101-102.
 85 Por. R. Szawara, Duchowość misyjna w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI na przykła-
dzie wybranych dokumentów papieskich,	„Światło	Narodów”	3(2008)12-22.
 86	 Por.	M.	Torres,	Refleksje na temat Orędzia misyjnego Benedykta XVI na rok 2008,	„Biuletyn	
Misyjny	Archidiecezji	Gnieźnieńskiej”	29(2009)17-21.



347IV. Orędzia Benedykta XVI (2006-2010) 

Papież	w swoim	misyjnym	orędziu	ukazał	zadanie	biskupa,	którym	jest	m.in.	nada-
nie	charakteru	misyjnego	diecezji,	następnie	kapłanów,	którzy	są	pierwszymi	współpra-
cownikami	biskupa,	dalej	 zakonników	 i  zakonnic	–	w  ich	powołaniu	 zawiera	 się	wy-
miar	misyjny	oraz	wszystkich	wiernych	świeckich,	którzy	również	są	posłani	do	szerzenia	
Ewangelii.

Słowa	zaczerpnięte	z Apokalipsy	św.	Jana:	„I	w Jego	świetle	będą	chodziły	narody”	
(Ap	21,24)	 stały	 się	przewodnim	 tematem	papieskiego	orędzia	w 2009  r.	Oświecanie	
światłem	Ewangelii	wszystkich	narodów	jest	głównym	celem	misji	Kościoła,	ponieważ	
wszystkie	narody	są	powołane	do	zbawienia.	Kościół	powszechny	 jest	Kościołem	piel-
grzymującym,	głoszącym	Ewangelię	miłości,	która	przemienia	świat.	Cały	czas	Kościół	
winien	 angażować	 się	w missio ad gentes.	 Papież	w modlitwie	wspomina	 tych,	 którzy	
angażując	się	w pracę	ewangelizacyjną	oddali	swoje	życie	poprzedzone	prześladowaniami,	
więzieniem	i torturami.	

Orędzie	z 2010 r.	jest	zbudowane	wokół	prawdy,	że	komunia	ma	kluczowe	znaczenie	
w budowaniu	wspólnoty	kościelnej.	Papież	przypomina	o wartości	Bożego	słowa	 i Eu-
charystii,	która	prowadzi	do	dojrzałości	wiary,	a tym	samym	do	ukazania	innym	osoby	
Jezusa	Chrystusa.	„Chcemy	ujrzeć	Jezusa”	(J	12,21)	–	to	wciąż	aktualne	pragnienie	ponad	
2/3	ludzkości,	które	może	być	zrealizowane	jedynie	wspólnym	wysiłkiem	przy	głębokiej	
świadomości,	że	misje	to	sprawa	wiary.	Wiara	prowadzi	do	odkrycia	całej	prawdy	o Bogu,	
który	jest	miłością	objawiającą	się	w Jezusie	Chrystusie,	Odkupicielu	człowieka87. 

Wspólnym	bogactwem	misyjnych	orędzi	Benedykta	XVI	jest	chrystologiczne	uza-
sadnienie misji i duszpasterska orientacja, która wskazuje na misje ad gentes jako zwyczaj-
ne	zadanie	Kościoła	powszechnego.	Papież	podkreśla	szczególny	charakter	Światowego	
Dnia	Misyjnego.	Przypomina	on,	że	w tym	dniu	łączą	się	wszyscy	–	wspólnoty	parafialne,	
zakonne,	ruchy	kościelne	–	w modlitwie	za	dzieło	misyjne	Kościoła,	ożywiając	współod-
powiedzialność	 za	przekazanie	Dobrej	Nowiny	o  zbawieniu	 i finansowo	wspomagając	
tych,	którzy	głoszą	Ewangelię	w misji	ad gentes88. 

Pięć	dotychczasowych	papieskich	orędzi	zawiera	także	wiele	dokumentów	Kościoła:	
encykliki,	listy	i adhortacje	apostolskie89.

 87 Por. J. Piotrowski, Zawsze mieć świadomość…,	art.cyt.,	47-48.	
 88	 Tamże.
 89	 Zestawienie	cytowanych	dokumentów	zawiera	Aneks	3.
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Miłość duszą misji

Drodzy	Bracia	i Siostry!
1.	Światowy	Dzień	Misyjny,	który	będziemy	obchodzić	w niedzielę,	22	paździer-

nika,	w tym	roku	daje	okazję,	by	rozważyć	temat:	„Miłość	duszą	misji”.	Jeśli	misją	nie	
kieruje	miłość,	czyli	 jeśli	nie	wynika	ona	z głębokiego	aktu	Bożej	miłości,	grozi	jej,	że	
stanie	się	zwykłą	działalnością	filantropijną	i socjalną.	Miłość,	jaką	Bóg	żywi	do	każdej	
osoby,	stanowi	w gruncie	rzeczy	istotę	praktykowania	i głoszenia	Ewangelii,	a przyjmu-
jący	ją	stają	się	ze	swej	strony	jej	świadkami.	Miłość	Boża,	dająca	życie	światu,	to	miłość,	
która została nam dana w  Jezusie – Słowie zbawienia, doskonałej ikonie miłosierdzia 
Ojca	niebieskiego.	Za	syntezę	zbawczego	orędzia	można	zatem	uznać	słowa	ewangelisty	
Jana:	„W	tym	objawiła	się	miłość	Boga	ku	nam,	że	zesłał	Syna	swego	Jednorodzonego	na	
świat,	abyśmy	życie	mieli	dzięki	Niemu”	(1	J	4,9).	Zadanie	szerzenia	orędzia	tej	miłości	
zostało	powierzone	apostołom	przez	Jezusa	po	Jego	zmartwychwstaniu,	a apostołowie,	
wewnętrznie	przemienieni	w dniu	Pięćdziesiątnicy	mocą	Ducha	Świętego,	zaczęli	dawać	
świadectwo	 o Panu,	 który	 umarł	 i  zmartwychwstał.	Od	 tamtego	 czasu	Kościół	wciąż	
pełni	tę	samą	misję,	stanowiącą	dla	wszystkich	wierzących	niezbywalne	i stałe	zadanie.	

2.	Tak	więc	każda	wspólnota	chrześcijańska	jest	zobowiązana	do	umożliwiania	po-
znania	Boga,	który	jest	Miłością.	Tej	podstawowej	tajemnicy	naszej	wiary	poświęciłem	re-
fleksję	w encyklice	Deus Caritas est.	Bóg	przenika	swoją	miłością	całe	stworzenie	i historię	
ludzkości.	Człowiek,	dzieło	rąk	Stwórcy,	pierwotnie	był	owocem	zamysłu	miłości.	Potem	
grzech	przysłonił	w nim	Boży	ślad.	Zwiedzeni	przez	złego	ducha,	pierwsi	rodzice	Adam	
i Ewa	zawiedli	ufność	swego	Pana,	ulegając	pokusie	tegoż	ducha,	który	wzbudził	w nich	
podejrzenie,	że	Bóg	jest	rywalem	i chce	ograniczyć	ich	wolność.	I tak	nad	bezinteresowną	
miłość	Bożą	przedłożyli	samych	siebie,	przekonani,	że	w ten	sposób	potwierdzają	swoją	
wolną	wolę.	W rezultacie	utracili	pierwotną	szczęśliwość	i zakosztowali	goryczy	smutku	
spowodowanego	przez	grzech	i śmierć.	Bóg	jednak	ich	nie	opuścił	i obiecał	im	oraz	ich	
potomstwu	zbawienie,	zapowiadając,	że	pośle	swego	Syna	Jednorodzonego,	Jezusa,	który	
gdy	nadejdzie	pełnia	czasu,	objawi	Jego	ojcowską	miłość,	miłość	zdolną	uwolnić	wszel-
kie	ludzkie	stworzenie	z niewoli	zła	i śmierci.	W Chrystusie	zatem	otrzymaliśmy	życie	
nieśmiertelne,	życie	Trójcy	Świętej.	Dzięki	Chrystusowi,	Dobremu	Pasterzowi,	który	nie	
pozostawia	zagubionej	owcy,	 ludziom	wszystkich	epok	została	dana	możliwość	wejścia	
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w komunię	z Bogiem,	miłosiernym	Ojcem,	gotowym	na	nowo	przyjąć	do	domu	marno-
trawnego	syna.	Zadziwiającym	znakiem	tej	miłości	jest	krzyż.	W śmierci	Chrystusa	na	
krzyżu	–	napisałem	w encyklice	Deus caritas est	–	„dokonuje	się	owo	zwrócenie	się	Boga	
przeciwko	samemu	sobie,	poprzez	które	On	ofiarowuje	siebie,	aby	podnieść	człowieka	
i go	zbawić	–	jest	to	miłość	w swej	najbardziej	radykalnej	formie.	(...)	To	tu	może	być	
kontemplowana	 ta	prawda.	Wychodząc	od	 tego,	należy	definiować,	 czym	 jest	miłość.	
Poczynając	od	tego	spojrzenia,	chrześcijanin	znajduje	drogę	swego	życia	i swojej	miłości”	
(Deus Caritas est,	12).	

3.	W przeddzień	swojej	męki	uczniom,	zebranym	w Wieczerniku	na	obchody	świę-
ta	Paschy,	Jezus	pozostawił	jako	testament	„nowe	przykazanie	miłości	–	mandatum no-
vum”:	„To	wam	przykazuję,	abyście	się	wzajemnie	miłowali”	(J	15,7).	Miłość	braterska,	
której	Jezus	wymaga	od	swoich	„przyjaciół”,	ma	źródło	w ojcowskiej	miłości	Boga.	Jan	
apostoł	zauważa:	„każdy,	kto	miłuje,	narodził	się	z Boga	i zna	Boga”	(1	J	4,7).	Tak	więc,	
aby	miłować	 zgodnie	 z wolą	Boga,	 trzeba	 żyć	w Nim	 i  żyć	Nim:	Bóg	 jest	pierwszym	
„domem”	 człowieka,	 i  jedynie	 ten,	 kto	przebywa	w Nim,	płonie	 ogniem	miłości	Bo-
żej,	zdolnym	„rozpalić”	świat.	Czyż	nie	na	tym	polega	misja	Kościoła	w każdym	czasie?	
Nietrudno	więc	zrozumieć,	że	autentyczna	działalność	misyjna,	pierwszorzędne	zadanie	
wspólnoty	kościelnej,	 związana	 jest	 z wiernością	wobec	Bożej	miłości,	 a odnosi	 się	 to	
do	każdego	pojedynczego	chrześcijanina,	do	każdej	wspólnoty	 lokalnej,	do	Kościołów	
partykularnych	i do	całego	Ludu	Bożego.	Właśnie	dzięki	świadomości	tej	wspólnej	misji	
uczniowie	Chrystusa	mogą	realizować	z ofiarną	gotowością	dzieła	sprzyjające	ludzkiemu	
i  duchowemu	 rozwojowi,	 które	 dają	 świadectwo	 –	 jak	 pisał	 umiłowany	 Jan	 Paweł	 II	
w encyklice	Redemptoris missio	–	„o	duchu	całej	działalności	misyjnej:	o miłości,	która	
jest	siłą	pobudzającą	misji.	«Tylko	miłość	powinna	rozstrzygać,	czy	coś	ma	być	wykonane	
czy	zaniechane,	zmienione	czy nie	zmienione.	Miłość	jest	zasadą	działania	oraz	celem,	
do	którego	należy	dążyć.	Cokolwiek	się	szczerze	uczyni	dla	niej	i zgodnie	z nią,	nigdy	
nie	będzie	niewłaściwe»”	(RMis	60).	Tak	więc	być	misjonarzami	znaczy	miłować	Boga	
całym	sobą	aż	do	oddania	życia	za	Niego,	 jeśli	okaże	się	 to	konieczne.	Iluż	kapłanów,	
zakonników,	 zakonnic	 i  świeckich,	 również	w naszych	 czasach,	 złożyło	Mu	najwyższe	
świadectwo	miłości	przez	męczeństwo!	Być	misjonarzami	znaczy	pochylić	się	jak	dobry	
Samarytanin	nad	potrzebami	wszystkich,	zwłaszcza	najuboższych	i najbardziej	potrzebu-
jących,	ponieważ	kto	kocha	sercem	Chrystusa,	nie	zabiega	o własną	korzyść,	ale	jedynie	
o chwałę	Ojca	i dobro	bliźniego.	W tym	tkwi	tajemnica	apostolskiej	owocnej	działalności	
misyjnej,	przekraczającej	granice,	obejmującej	kultury,	narody	i docierającej	do	najdal-
szych	zakątków	świata.

4.	Drodzy	Bracia	i Siostry,	niech	Światowy	Dzień	Misyjny	będzie	sposobną	okazją	
do	 coraz	 lepszego	 rozumienia,	 że	 świadectwo	miłości,	 stanowiące	 duszę	misji,	 odnosi	
się	do	wszystkich.	Służba	Ewangelii	nie	może	być	bowiem	uważana	za	przygodę	przeży-
waną	w samotności,	ale	za	zadanie,	w którego	wypełnianiu	uczestniczy	cała	wspólnota.	
Obok	 tych,	 którzy	 działają	w  pierwszych	 szeregach	 na	 polu	 ewangelizacji	 –	myślę	 tu	
z wdzięcznością	o misjonarzach	i misjonarkach	–	wielu	innych,	dzieci,	młodzież	i dorośli,	
przyczynia	się	do	szerzenia	królestwa	Bożego	na	ziemi	przez	modlitwę	i różnoraką	współ-
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pracę.	Ufam,	że	to	współdziałanie	będzie	coraz	bardziej	wzrastało	dzięki	zaangażowaniu	
wszystkich.	Korzystam	z  tej	okazji,	by	wyrazić	wdzięczność	Kongregacji	Ewangelizacji	
Narodów	oraz	Papieskim	Dziełom	Misyjnym,	które	z oddaniem	koordynują	wysiłki	po-
dejmowane	we	wszystkich	częściach	świata	w celu	wspierania	działalności	tych,	którzy	
bezpośrednio	 uczestniczą	w  pracy	misyjnej.	Niech	Dziewica	Maryja,	 która	 przez	 swą	
obecność	pod	krzyżem	i modlitwę	w Wieczerniku	u początków	Kościoła	czynnie	brała	
udział	w jego	misji,	wspiera	ich	działania	i pomaga	wierzącym	w Chrystusa	stawać	się	
coraz	bardziej	zdolnymi	do	prawdziwej	miłości,	aby	w świecie	spragnionym	duchowości	
stali	się	źródłem	wody	żywej.	Tego	życzę	z całego	serca	i przekazuję	wszystkim	moje	bło-
gosławieństwo. 

Benedykt XVI, papież

Watykan, dnia 29 kwietnia 2006 r.



2007

Wszystkie Kościoły dla całego świata 

Drodzy	Bracia	i Siostry!

Z	okazji	tegorocznego	Światowego	Dnia	Misyjnego	pragnę	zaprosić	cały	Lud	Boży	
–	 pasterzy,	 kapłanów,	 zakonników,	 zakonnice	 i  świeckich	 –	 do	wspólnej	 refleksji	 nad	
tym,	jak	pilnie	potrzebna	i jak	ważna	jest	również	dzisiaj	działalność	misyjna	Kościoła.	
Słowa,	w których	Jezus	Chrystus	ukrzyżowany	i zmartwychwstały	przekazał	posłannic-
two	misyjne	apostołom	przed	swoim	wniebowstąpieniem,	nadal	brzmią	dla	nas,	jak	po-
wszechne	wezwanie	i naglący	nakaz:	„Idźcie	więc	i nauczajcie	wszystkie	narody,	udzielając	
im	chrztu	w imię	Ojca	 i Syna,	 i Ducha	Świętego.	Uczcie	 je	zachowywać	wszystko,	co	
wam	przykazałem.	A oto	Ja	jestem	z wami	przez	wszystkie	dni,	aż	do	skończenia	świa-
ta”	(Mt 28,19-20).	W trudach	ewangelizacji	umacnia	nas	i wspomaga	przekonanie,	że	
On	sam,	Pan	żniwa,	jest	z nami	i nieustannie	prowadzi	swój	lud.	To	Chrystus	jest	nie-
wyczerpanym	źródłem	misji	Kościoła.	W tym	roku	jeszcze	jedna	okoliczność	przynagla	
nas	do	wzmożonego	wysiłku	misyjnego:	obchodzimy	mianowicie	50.	rocznicę	publikacji	
encykliki	Fidei donum	 sługi	Bożego	Piusa	XII,	która	wzywała	 i  zachęcała	Kościoły	do	
współpracy na rzecz misji ad gentes.

„Wszystkie	Kościoły	dla	całego	świata”	–	tak	brzmi	temat	najbliższego	Światowego	
Dnia	Misyjnego.	Jest	to	wezwanie	skierowane	do	Kościołów	lokalnych	na	każdym	konty-
nencie,	aby	wspólnie	uświadomiły	sobie,	jak	pilna	jest	potrzeba	podjęcia	na	nowo	pracy	
misyjnej	w obliczu	 licznych	 i  trudnych	wyzwań	naszej	 epoki.	Zmieniły	 się	oczywiście	
warunki,	w  jakich	żyje	 ludzkość,	 a w minionych	dziesięcioleciach,	 zwłaszcza	od	czasu	
Soboru	Watykańskiego	II,	podjęto	ogromny	wysiłek	na	rzecz	rozpowszechniania	Ewan-
gelii.	Mimo	to	musimy	jeszcze	wiele	dokonać,	aby	odpowiedzieć	na	misyjne	wezwanie,	
jakie	Chrystus	kieruje	niestrudzenie	do	każdego	ochrzczonego.	Zwraca	 się	On	przede	
wszystkim	do	tak	zwanych	Kościołów	o długiej	 tradycji,	które	w przeszłości	nie	 tylko	
wspomagały	misje	środkami	materialnymi,	ale	wysyłały	na	nie	licznych	kapłanów,	zakon-
ników,	zakonnice	i świeckich,	dzięki	czemu	powstawał	sprawny	system	współpracy	mię-
dzy	 chrześcijańskimi	wspólnotami.	Ta	współpraca	przyniosła	obfite	owoce	 apostolskie	
zarówno	w młodych	Kościołach	w krajach	misyjnych,	jak	i we	wspólnotach	kościelnych,	
z których	wywodzili	się	misjonarze.	Rozprzestrzenianie	się	zlaicyzowanej	kultury,	która	
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wydaje	się	panować	w społeczeństwach	zachodnich,	w kontekście	kryzysu	rodziny,	spad-
ku	liczby	powołań	i starzenia	się	duchowieństwa	rodzi	niebezpieczeństwo,	że	Kościoły	te	
zamkną	się	w sobie,	przestaną	patrzeć	z nadzieją	w przyszłość	i ograniczą	swoje	działania	
misyjne.	To	właśnie	jest	właściwy	moment,	aby	zaufać	Opatrzności	Boga,	który	nigdy	
nie	opuszcza	swojego	ludu	i mocą	Ducha	Świętego	prowadzi	go	ku	spełnieniu	swojego	
odwiecznego zamysłu zbawienia.

Dobry	Pasterz	wzywa	do	ofiarnego	udziału	w misji	ad gentes	również	Kościoły,	które	
powstały	w wyniku	niedawnej	 ewangelizacji.	Wspólnoty	 te	 nieustannie	 się	 rozrastają,	
choć	napotykają	na	drodze	swego	rozwoju	niemałe	trudności	i przeszkody.	W niektórych	
na	szczęście	jest	pod	dostatkiem	kapłanów	i osób	konsekrowanych,	tak	że	mimo	licznych	
potrzeb	lokalnych,	wysyłają	wielu	z nich	do	pracy	duszpasterskiej	i służby	apostolskiej	
w  innych	 krajach,	 również	 w  regionach	 dawno	 już	 zewangelizowanych.	Urzeczywist-
nia	się	w ten	sposób	opatrznościowa	„wymiana	darów”,	która	przynosi	korzyść	całemu	
mistycznemu	Ciału	Chrystusa.	Gorąco	pragnę,	aby	współpraca	misyjna	stawała	się	co-
raz	 intensywniejsza,	 a  także	wykorzystywała	 potencjał	 i  charyzmaty	wszystkich	 stron.	
Chciałbym	 również,	 aby	 Światowy	Dzień	Misyjny	 przyczyniał	 się	 do	 umacniania	we	
wszystkich	chrześcijańskich	wspólnotach	 i w każdym	człowieku	ochrzczonym	świado-
mości,	że	wezwanie	Chrystusa,	aby	szerzyć	Jego	Królestwo	aż	po	krańce	ziemi,	ma	cha-
rakter	powszechny.	„Kościół	jest	misyjny	ze	swej	natury	–	pisze	Jan	Paweł	II	w encyklice	
Redemptoris missio –	gdyż	nakaz	Chrystusa	nie	jest	czymś	przypadkowym	czy	zewnętrz-
nym,	ale	sięga	samego	serca	Kościoła.	Wynika	stąd,	że	cały	Kościół	i każdy	Kościół	jest	
posłany	do	narodów.	Młode	Kościoły	(...)	powinny	jak	najprędzej	czynnie	uczestniczyć	
w powszechnym	dziele	misyjnym	Kościoła,	wysyłając	od	siebie	misjonarzy	do	głoszenia	
Ewangelii	na	całym	świecie,	chociażby	same	cierpiały	na	brak	kapłanów”	(RMis	62).

W	50.	rocznicę	publikacji	encykliki	Fidei donum,	w której	mój	poprzednik	Pius	XII	
wzywał	Kościoły	do	współpracy	w służbie	misji,	pragnę	przypomnieć,	że	głoszenie	Ewan-
gelii	wciąż	 jest	zadaniem	aktualnym	i pilnym.	W cytowanej	 już	encyklice	Redemptoris 
missio	papież	Jan	Paweł	II	stwierdził,	że	„posłannictwo	Kościoła	jest	szersze	niż	«komunia	
między	Kościołami»;	 powinno	 ono	 być	 nastawione	 (...)	 przede	wszystkim	 na	 działal-
ność	 ściśle	misyjną”	 (RMis	64).	Praca	misyjna	pozostaje	 zatem	–	 jak	 się	wielokrotnie	
przypomina	–	podstawową	posługą,	którą	Kościół	winien	zapewnić	dzisiejszej	ludzkości,	
aby	 nadawać	 kierunek	 i  ewangeliczny	wymiar	 przemianom	 kulturowym,	 społecznym	
i  etycznym;	 aby	ofiarować	Chrystusowe	 zbawienie	 człowiekowi	naszych	czasów,	który	
dziś	w wielu	częściach	świata	cierpi	poniżenie	i ucisk	z powodu	powszechnego	ubóstwa,	
przemocy, systematycznego łamania praw człowieka.

Kościół	nie	może	się	uchylać	od	tej	powszechnej	misji;	ma	ona	dla	niego	moc	wią-
żącą.	Skoro	zaś	Chrystus	powierzył	mandat	misyjny	najpierw	Piotrowi	i apostołom,	zo-
bowiązuje	on	dziś	przede	wszystkim	Następcę	Piotra,	którego	Boża	Opatrzność	wybrała,	
aby	był	widzialnym	fundamentem	jedności	Kościoła,	oraz	biskupów,	którzy	są	bezpo-
średnio	odpowiedzialni	za	ewangelizację	zarówno	jako	członkowie	kolegium	biskupów,	
jak	 i  jako	 pasterze	Kościołów	partykularnych	 (por.	RMis	 63).	Wzywam	 zatem	paste-
rzy	wszystkich	Kościołów,	 których	Chrystus	 ustanowił	 przewodnikami	 swojej	 jedynej	
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owczarni,	aby	dzielili	trud	głoszenia	i szerzenia	Ewangelii.	To	właśnie	dążenie	skłoniło	
50	lat	temu	sługę	Bożego	Piusa	XII	do	nadania	współpracy	misyjnej	formy	lepiej	odpo-
wiadającej	potrzebom	epoki.	Przede	wszystkim	z myślą	o dalszej	ewangelizacji	wezwał	
on	wspólnoty	o wielowiekowej	tradycji,	aby	wysyłały	kapłanów,	którzy	będą	wspomagać	
nowo	powstałe	Kościoły.	Stworzył	w ten	sposób	nowy	„podmiot	misyjny”,	który	–	od	
pierwszych	słów	encykliki	–	nazwano	właśnie	fidei donum.	Tak	o tym	pisał:	„Zważywszy,	
że	z jednej	strony	niezliczone	rzesze	naszych	synów,	przede	wszystkim	w krajach	o dawnej	
tradycji	chrześcijańskiej,	mają	 już	udział	w dobrodziejstwie	wiary,	z drugiej	zaś	 jeszcze	
liczniejsze	są	rzesze	tych,	którzy	wciąż	czekają	na	orędzie	zbawienia,	gorąco	pragniemy	
wezwać	was,	czcigodni	bracia,	byście	gorliwie	wspomagali	świętą	sprawę	wzrostu	Kościo-
ła	w świecie”.	A następnie:	„Niech	Bóg	sprawi,	aby	w ślad	za	naszym	wezwaniem	duch	
misyjny	przeniknął	głębiej	do	serc	wszystkich	kapłanów	i poprzez	ich	posługę	rozpłomie-
nił	też	serca	wszystkich	wiernych”	(FD	1).

Dziękujmy	Bogu	za	obfite	owoce,	jakie	współpraca	misyjna	wydała	w Afryce	i w in-
nych	częściach	 świata.	Liczni	kapłani	opuścili	 rodzime	wspólnoty	 i oddali	 swoje	 apo-
stolskie	siły	na	służbę	wspólnot	nowo	powstałych	w regionach	ubogich	i rozwijających	
się.	Jest	wśród	nich	także	niemało	męczenników,	którzy	ze	świadectwem	słowa	i posługi	
apostolskiej	złączyli	także	ofiarę	życia.	Nie	możemy	również	zapominać	o licznych	zakon-
nikach,	zakonnicach	 i  świeckich	wolontariuszach,	którzy	tak	 jak	kapłani	nie	szczędzili	
sił,	aby	szerzyć	Ewangelię	aż	po	najdalsze	krańce	ziemi.	Niech	Światowy	Dzień	Misyjny	
będzie	okazją,	aby	pamiętać	w modlitwie	o tych	naszych	braciach	i siostrach	w wierze	
i o wszystkich,	którzy	nadal	trudzą	się	na	rozległej	niwie	misyjnej.

Prośmy	Boga,	aby	ich	przykład	budził	wszędzie	nowe	powołania	oraz	nową	świado-
mość	misyjną	w społeczności	chrześcijańskiej.	Każda	chrześcijańska	wspólnota	jest	bo-
wiem	z natury	misyjna,	zaś	odwaga,	jaką	wierni	przejawiają	w głoszeniu	Ewangelii,	jest	
miarą	ich	miłości	do	Chrystusa.	Możemy	zatem	powiedzieć,	że	poszczególni	wierni	nie	
mają	już	tylko	współpracować	w dziele	ewangelizacji,	ale	powinni	czuć	się	jego	aktywny-
mi	uczestnikami,	współodpowiedzialnymi	za	misję	Kościoła.	Ta	współodpowiedzialność	
oznacza,	że	mają	się	umacniać	więzi	komunii	między	wspólnotami	i powinna	się	rozwijać	
wzajemna	pomoc,	 zarówno	w  tym,	 co	dotyczy	pracowników	 (kapłanów,	 zakonników,	
zakonnic	i wolontariuszy	świeckich),	jak	i wykorzystania	środków,	których	wymaga	dziś	
ewangelizacja.

Drodzy	Bracia	i Siostry,	posłannictwo	misyjne,	powierzone	przez	Chrystusa	aposto-
łom,	naprawdę	obowiązuje	nas	wszystkich.	Niech	zatem	Światowy	Dzień	Misyjny	będzie	
dogodną	sposobnością,	aby	głębiej	to	sobie	uświadomić	i wspólnie	wypracowywać	od-
powiednie	programy	formacji	i rozwoju	duchowego,	które	będą	wspomagać	współpracę	
między	Kościołami	 i  służyć	przygotowaniu	nowych	misjonarzy	do	szerzenia	Ewangelii	
w naszej	epoce.	Nie	zapominajmy	jednak,	że	pierwszym	i najważniejszym	wkładem,	jaki	
mamy	wnosić	w dzieło	misyjne	Kościoła,	jest	modlitwa.	„Żniwo	wprawdzie	wielkie,	ale	
robotników	mało	–	mówi	Pan	–	proście	więc	Pana	żniwa,	 żeby	wyprawił	 robotników	
na	 swoje	 żniwo”	 (Łk	 10,2).	 „Przede	wszystkim	więc	módlcie	 się	 –	 pisał	 50	 lat	 temu	
śp.	papież	Pius	XII.	–	Czcigodni	bracia,	módlcie	 się	więcej.	Pamiętajcie	o ogromnych	
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potrzebach	 duchowych	 licznych	 ludów	wciąż	 tak	 odległych	 od	 prawdziwej	wiary	 lub	
pozbawionych	niezbędnego	wsparcia,	aby	w niej	wytrwać”	(FD	10).	Papież	wzywał	też,	
aby	sprawować	jak	najwięcej	Mszy	św.	w intencji	misji,	mówiąc,	że	„jest	to	zgodne	z pra-
gnieniem	Chrystusa,	który	miłuje	swój	Kościół	i pragnie,	aby	wzrastał	on	i rozkwitał	we	
wszystkich	częściach	świata”	(FD	10).

Drodzy	Bracia	 i  Siostry,	 ja	 również	ponawiam	 to	wezwanie,	 dziś	 szczególnie	 ak-
tualne.	Niech	wszystkie	wspólnoty	 jednym	głosem	modlą	się	do	„Ojca	naszego,	który	
jest	w niebie”,	 ażeby	 zapanowało	na	 ziemi	 Jego	Królestwo.	Wzywam	zwłaszcza	dzieci	
i młodzież,	zawsze	gotowe	do	ofiarnych	wysiłków	na	rzecz	misji.	Zwracam	się	do	cho-
rych	i cierpiących,	przypominając,	jak	wielką	wartość	ma	ich	tajemnicza	i nieodzowna	
współpraca	w dziele	zbawienia.	Proszę	osoby	konsekrowane,	a zwłaszcza	wspólnoty	klau-
zurowe,	aby	jeszcze	usilniej	modliły	się	w intencji	misji.	Niech	dzięki	wysiłkom	każde-
go	wierzącego	duchowa	sieć	modlitwy	wspierającej	ewangelizację	obejmie	cały	Kościół.	
Maryja	Panna,	która	z macierzyńską	troską	towarzyszyła	w drodze	młodemu	Kościołowi,	
niech	nas	prowadzi	także	w naszej	epoce	i niech	nam	wyjedna	nową	Pięćdziesiątnicę	mi-
łości,	a zwłaszcza	niech	wzbudzi	w nas	świadomość,	że	wszyscy	jesteśmy	misjonarzami,	
to	znaczy	posłanymi	przez	Pana,	aby	być	Jego	świadkami	w każdej	chwili	naszego	życia.	
Kapłanów fidei donum,	zakonników,	zakonnice,	wolontariuszy	świeckich	prowadzących	
ewangelizację	na	najdalszych	rubieżach,	a także	wszystkich,	którzy	na	różne	sposoby	służą	
głoszeniu	Ewangelii,	zapewniam	o codziennej	pamięci	w modlitwie	i wszystkim	z serca	
udzielam	apostolskiego	błogosławieństwa.

Benedykt XVI, papież

Watykan, dnia 27 maja 2007 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego



2008

Nowi ludzie dla nowego świata

Drodzy	Bracia	i Siostry!

Z	okazji	Światowego	Dnia	Misyjnego	chciałbym	was	zachęcić	do	refleksji	nad	wciąż	
pilną	potrzebą	 głoszenia	Ewangelii	 również	w naszych	 czasach.	Zadanie	misyjne	nadal	
jest	absolutnym	priorytetem	dla	wszystkich	ochrzczonych,	powołanych	do	tego,	by	byli	
„sługami	i apostołami	Jezusa	Chrystusa”	na	początku	tego	tysiąclecia.	Już	mój	czcigodny	
poprzednik,	sługa	Boży	Paweł	VI,	pisał	w adhortacji	apostolskiej	Evangelii nuntiandi,	że	
„ewangelizowanie	należy	uważać	za	łaskę	i właściwe	powołanie	Kościoła;	wyraża	ono	naj-
prawdziwszą	 jego	tożsamość”	(EN	14).	Jako	wzór	takiego	zaangażowania	apostolskiego	
pragnę	wskazać	w szczególności	św.	Pawła,	Apostoła	Narodów	–	ponieważ	w tym	roku	
świętujemy	jego	specjalny	jubileusz.	Rok	św.	Pawła	jest	dla	nas	okazją,	by	bliżej	poznać	
tego	wybitnego	Apostoła,	który	został	powołany	do	głoszenia	Ewangelii	poganom,	zgod-
nie	z tym,	co	powiedział	mu	Pan:	„Idź	(...)	bo	Ja	cię	poślę	daleko,	do	pogan”	(Dz	22,21).	
Należy	 skorzystać	 z  okazji,	 jaką	 stwarza	 ten	 specjalny	 jubileusz	 Kościołom	 lokalnym,	
wspólnotom	chrześcijańskim	i poszczególnym	wiernym,	i szerzyć	aż	po	krańce	ziemi	prze-
słanie	Ewangelii,	będącej	mocą	Bożą	ku	zbawieniu	dla	każdego,	kto	wierzy	(por.	Rz	1,16).

Ludzkość potrzebuje wyzwolenia

Ludzkość	potrzebuje	wyzwolenia	i odkupienia.	Stworzenie	–	mówi	św.	Paweł	–	cier-
pi	i żywi	nadzieję,	że	będzie	uczestniczyć	w wolności	dzieci	Bożych	(por.	Rz	8,19-22).	
Te	słowa	są	prawdziwe	również	w dzisiejszym	świecie.	Stworzenie	cierpi.	Ludzkość	cierpi	
i wyczekuje	prawdziwej	wolności;	wyczekuje	innego,	lepszego	świata;	„wyczekuje	odku-
pienia”.	I w gruncie	rzeczy	wie,	że	ten	nowy	wyczekiwany	świat	potrzebuje	nowego	czło-
wieka,	potrzebuje	„dzieci	Bożych”.	Przyjrzyjmy	się	bliżej	sytuacji	współczesnego	świata.	
W obrazie	sytuacji	międzynarodowej	można	dostrzec	z jednej	strony	perspektywy	obie-
cującego	rozwoju	ekonomicznego	i społecznego,	ale	z drugiej	strony	poważne	powody	
do	niepokoju	o przyszłość	człowieka.	Nierzadko	relacje	między	poszczególnymi	osobami	
i narodami	cechuje	przemoc.	Ubóstwo	nęka	miliony	mieszkańców	planety.	Dyskrymi-
nacje,	a niekiedy	wręcz	prześladowania	ze	względów	rasowych,	kulturowych	i religijnych	
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zmuszają	wielu	ludzi	do	ucieczki	z ojczyzny,	by	gdzie	indziej	szukać	schronienia	i opie-
ki.	Postęp	 techniczny,	 jeżeli	 nie	 służy	 obronie	 godności	 i  dobru	 człowieka	 i  jeżeli	 nie	
jest	ukierunkowany	na	solidarny	rozwój,	przestaje	być	czynnikiem	budzącym	nadzieję,	
a wręcz	powstaje	niebezpieczeństwo,	że	pogłębi	występujące	już	nierówności	i niespra-
wiedliwości.	Ponadto	istnieje	ciągłe	zagrożenie	relacji	człowieka	ze	środowiskiem,	spo-
wodowane	bezrozumną	eksploatacją	zasobów,	co	odbija	się	na	zdrowiu	fizycznym	i psy-
chicznym	człowieka.	Także	przyszłość	człowieka	jest	niepewna	ze	względu	na	zamachy	na	
jego	życie,	przyjmujące	różne	formy	i postaci.

W	obliczu	takiej	sytuacji,	„miotani	pomiędzy	nadzieją	a lękiem,	dręczeni	niepew-
nością”	(por.	KDK	4)	i zaniepokojeni,	zadajemy	sobie	pytanie:	co	stanie	się	z ludzkością	
i  stworzeniem?	Czy	 jest	 nadzieja	 na	 przyszłość,	 albo	 lepiej:	 czy	 istnie	 i  przyszłość	 dla	
ludzkości?	I jaka	będzie	ta	przyszłość?	My,	wierzący,	znajdujemy	odpowiedzi	na	te	py-
tania	w Ewangelii.	Naszą	przyszłością	jest	Chrystus,	a –	jak	napisałem	w encyklice	Spe 
salvi –	Jego	Ewangelia	jest	przesłaniem,	które	„zmienia	życie”,	daje	nadzieję,	otwiera	na	
oścież	mroczne	wrota	czasu	i oświeca	przyszłość	ludzkości	i wszechświata	(Spe salvi, 2).

Św.	Paweł	dobrze	zrozumiał,	że	tylko	w Chrystusie	 ludzkość	może	znaleźć	odku-
pienie	i nadzieję.	Dlatego	czuł,	że	nagląca	i pilna	jest	misja	„głoszenia	życia	obiecanego	
w Chrystusie	 Jezusie”	 (2	Tm	1,1),	 „naszej	 nadziei”	 (1	Tm	1,1),	 aby	wszystkie	narody	
mogły	uczestniczyć	w tym	samym	dziedzictwie	i być	współuczestnikami	obietnicy	przez	
Ewangelię	(por.	Ef	3,6).	Był	świadom,	że	pozbawiona	Chrystusa	ludzkość	„nie	ma	na-
dziei	ani	Boga	na	tym	świecie”	(Ef	2,12)	–	„nie	ma	nadziei,	bo	nie	ma	Boga”	(Spe salvi, 3).	
Istotnie,	„kto	nie	zna	Boga,	chociaż	miałby	wielorakie	nadzieje,	w gruncie	rzeczy	niema	
nadziei,	wielkiej	nadziei,	która	podtrzymuje	całe	życie	(por.	Ef	2,12)”	(Spe salvi, 27).

Misja to sprawa miłości

Tak	więc	pilną	powinnością	wszystkich	jest	głoszenie	Chrystusa	i Jego	zbawczego	
orędzia.	„Biada	mi	bowiem	–	stwierdzał	św.	Paweł	–	gdybym	nie	głosił	Ewangelii!”(1 Kor	
9,16).	Na	drodze	do	Damaszku	doświadczył	on	 i  zrozumiał,	 że	odkupienie	 i misja	 są	
dziełem	Boga	i Jego	miłości.	Miłość	Chrystusa	skłoniła	go	do	przemierzania	dróg	Cesar-
stwa	Rzymskiego	jako	zwiastun,	apostoł,	herold,	nauczyciel	Ewangelii,	dla	której	–	jak	
mówił	–	„sprawował	poselstwo	jako	więzień”	(Ef	6,20).	Miłość	Boża	sprawiła,	że	stał	się	
„wszystkim	dla	wszystkich,	 żeby	 uratować	 choć	niektórych”	 (1	Kor	 9,22).	 Patrząc	 na	
doświadczenie	św.	Pawła,	uświadamiamy	sobie,	że	działalność	misyjna	jest	odpowiedzią	
na	miłość,	jaką	Bóg	nas	miłuje.	Jego	miłość	nas	odkupuje	i ponagla	do	missio ad gentes. 
Jest	ona	duchową	siłą,	zdolną	sprawić,	że	w rodzinie	ludzkiej	będzie	wzrastała	harmonia,	
sprawiedliwość,	jedność	między	osobami,	rasami	i ludami,	do	czego	wszyscy	dążą	(por.	
Deus Caritas est, 12).	Dlatego	to	Bóg,	który	jest	Miłością,	prowadzi	Kościół	ku	ludzko-
ści	 żyjącej	na	krańcach	 ziemi	 i powołuje	 ewangelizatorów,	by	pili	 „z	 tego	pierwszego,	
oryginalnego	 źródła,	 którym	 jest	 Jezus	Chrystus,	 z  którego	przebitego	Serca	wypływa	
miłość	samego	Boga”	(Deus Caritas est, 7).	Jedynie	czerpiąc	z tego	źródła	można	rozwijać	
w sobie	wrażliwość,	łagodność,	współczucie,	otwartość,	dyspozycyjność,	zainteresowanie	
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problemami	ludzi,	a także	inne	cnoty	potrzebne	zwiastunom	Ewangelii,	którzy	wszystko	
porzucają	 i  poświęcają	 się	 całkowicie	 i  bezwarunkowo,	 by	w  świecie	 szerzyła	 się	woń	
Chrystusowej	miłości.

Zawsze ewangelizować

Podczas	gdy	w wielu	regionach	świata	nadal	pilnie	potrzebna	jest	pierwsza	ewan-
gelizacja,	wiele	diecezji	oraz	 instytutów	życia	konsekrowanego	odczuwa	dotkliwie	nie-
dostatek	 księży	 i  brak	 powołań.	Trzeba	 podkreślić,	 że	 nawet	w  obliczu	wzrastających	
trud-ności	 pozostaje	 priorytetem	 Chrystusowe	 polecenie	 ewangelizowania	 wszystkich	
narodów.	Żadna	racja	nie	może	usprawiedliwić	jego	spowolnienia	lub	zastoju,	ponieważ	
„zadanie	 ewangelizowania	wszystkich	 ludzi	 stanowi	 życie	 oraz	 istotną	misję	Kościoła”	
(por.	EN	14).	Misja	ta	„dopiero	się	rozpoczyna	(...)	i w jej	służbie	musimy	zaangażować	
wszystkie	nasze	siły”	(RMis	1).	Jakże	nie	pomyśleć	tu	o Macedończyku,	który	ukazawszy	
się	we	śnie	Pawłowi,	wołał:	„Przepraw	się	do	Macedonii	i pomóż	nam!”	(Dz	16,9).	Rze-
sza	tych,	którzy	czekają	na	orędzie	Ewangelii,	którzy	spragnieni	są	nadziei	i miłości,	jest	
dziś	niezliczona.	Iluż	ludzi,	głęboko	poruszonych	tym	wołaniem	o pomoc,	płynącym	od	
ludzkości,	pozostawia	wszystko	dla	Chrystusa	i niesie	ludziom	wiarę	i miłość	do	Niego!	
(por.	Spe salvi, 8).

„Biada mi (...), gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16)

Drodzy	Bracia	i Siostry,	duc in altum! Wypłyńmy	na	głębię	rozległego	morza	świata	
i odpowiadając	na	zachętę	Jezusa,	zarzućmy	bez	lęku	sieci,	ufni	w Jego	stałą	pomoc.	Św.	
Paweł	przypomina	nam,	że	głoszenie	Ewangelii	nie	jest	powodem	do	chluby	(por.	1	Kor	
9,16),	ale	że	jest	zadaniem	i radością.	Drodzy	bracia	biskupi,	za	przykładem	św.	Pawła	
niech	każdy	z was	czuje	się	„więźniem	Chrystusa	Jezusa	dla	pogan”	(por.	Ef	3,1),	wiedząc	
o tym,	że	w trudnościach	i próbach	może	liczyć	na	moc	pochodzącą	od	Niego.	Biskup	
jest	konsekrowany	nie	 tylko	dla	 swojej	diecezji,	 lecz	dla	 zbawienia	całego	 świata	 (por.	
RMis	63).	Tak	jak	Apostoł	Paweł,	jest	on	wezwany,	by	zwrócić	się	do	tych,	którzy	są	da-
leko,	którzy	jeszcze	nie	znają	Chrystusa	albo	nie	doświadczyli	jeszcze	Jego	wyzwalającej	
miłości.	Zadaniem	biskupa	jest	nadać	charakter	misyjny	całej	wspólnocie	diecezjalnej,	
w miarę	możliwości	sprzyjać	wysyłaniu	kapłanów	i osób	świeckich	do	innych	Kościołów,	
by	pełnili	posługę	ewangelizacji.	W ten	sposób	missio ad gentes staje	się	czynnikiem	jed-
noczącym	i spajającym	całą	jego	działalność	duszpasterską	i charytatywną.

Drodzy	prezbiterzy,	wy	jako	pierwsi	współpracownicy	biskupów	bądźcie	ofiarnymi	
pasterzami	i pełnymi	entuzjazmu	ewangelizatorami!	W ostatnich	dziesięcioleciach	wielu	
z was	udało	się	na	tereny	misyjne	pod	wpływem	encykliki	Fidei donum,	której	50.	rocz-
nicę	ogłoszenia	niedawno	obchodziliśmy,	a w której	mój	czcigodny	poprzednik,	 sługa	
Boży	Pius	XII	zachęcił	Kościoły	do	współpracy.	Ufam,	że	nie	zabraknie	tego	misyjnego	
nastawienia	w Kościołach	lokalnych,	pomimo	że	niemało	z nich	cierpi	na	niedostatek	
duchowieństwa.
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A	wy,	drodzy	zakonnicy	i zakonnice,	w których	powołaniu	zawiera	się	wymiar	mi-
syjny,	nieście	orędzie	Ewangelii	wszystkim,	zwłaszcza	tym,	którzy	są	daleko,	przez	konse-
kwentne	dawanie	świadectwa	Chrystusowi	i radykalną	wierność	Jego	Ewangelii.

Również	wy	wszyscy,	 drodzy	wierni	 świeccy,	 działający	w  różnych	 środowiskach	
społecznych,	macie	w coraz	większym	stopniu	 szerzyć	Ewangelię.	A zatem	staje	przed	
wami	otworem	złożony	i wielokształtny	areopag,	jakim	jest	świat,	który	trzeba	ewangeli-
zować.	Dawajcie	świadectwo	swoim	życiem,	że	chrześcijanie	„należą	(...)	do	nowego	spo-
łeczeństwa,	ku	któremu	zmierzają	i które	ich	pielgrzymowanie	antycypuje”	(Spe salvi, 4).

Zakończenie

Drodzy	Bracia	i Siostry,	niech	obchody	Światowego	Dnia	Misyjnego	będą	dla	was	
wszystkich	zachętą	do	uświadomienia	sobie	na	nowo	pilnej	potrzeby	głoszenia	Ewangelii.	
Nie	mogę	nie	wspomnieć	z uznaniem	o wkładzie	Papieskich	Dzieł	Misyjnych	w ewan-
gelizacyjną	działalność	Kościoła.	Dziękuję	im	za	wsparcie,	jakim	służą	wszystkim	wspól-
notom,	a zwłaszcza	wspólnotom	młodym.	Skutecznie	przyczyniają	się	one	do	mobilizo-
wania	i formowania	do	misji	ludu	Bożego	i umacniają	jedność	osób	i dóbr	w różnych	
częściach	Mistycznego	Ciała	Chrystusa.	Kolekta	przeprowadzona	w Światowym	Dniu	
Misyjnym	we	wszystkich	parafiach	niech	będzie	 znakiem	komunii	 i  troski	Kościołów	
o siebie	nawzajem.	Wreszcie,	niech	w ludzie	chrześcijańskim	potęguje	się	modlitwa,	bę-
dąca	nieodzownym	środkiem	duchowym,	by	szerzyć	pośród	wszystkich	narodów	świa-
tło	Chrystusa,	„światło	przez	antonomazję”,	oświetlające	„ciemnosci	historii”	(Spe salvi, 
49).	Powierzając	Panu	pracę	apostolską	misjonarzy,	Kościołów	rozsianych	po	świecie	oraz	
wiernych	 zaangażowanych	w  różnoraką	 działalność	misyjną	 oraz	 prosząc	 o wstawien-
nictwo	Apostoła	Pawła	i Najświętszą	Maryję	Pannę,	„żywą	Arkę	Przymierza”,	Gwiazdę	
ewangelizacji	i nadziei,	udzielam	wszystkim	apostolskiego	błogosławieństwa.

Benedykt XVI, papież

Watykan, dnia 11 maja 2008 r.
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„I w Jego świetle będą chodziły narody” (Ap 21,24) 

W	tę	niedzielę,	poświęconą	misjom,	zwracam	się	przede	wszystkim	do	was,	bracia	
w posłudze	biskupiej	i kapłańskiej,	a także	do	was,	bracia	i siostry,	wszyscy	członkowie	
ludu	Bożego,	by	wezwać	każdego	do	odnowienia	w sobie	świadomości	misyjnego	man-
datu	Chrystusa,	 aby	 „nauczać	wszystkie	narody”	 (Mt	28,19),	 idąc	w  ślady	 św.	Pawła,	
Apostoła	Narodów.

„W	 jego	 świetle	 będą	 chodziły	 narody”	 (Ap	 21,24).	 Celem	 misji	 Kościoła	 jest	
w istocie	oświecanie	światłem	Ewangelii	wszystkich	narodów,	które	w historii	podążają	
do	Boga,	aby	w Nim	znalazły	swą	pełną	realizację	i spełnienie.	Powinniśmy	odczuwać	na-
glącą	potrzebę	i gorące	pragnienie	oświecania	wszystkich	narodów	światłem	Chrystusa,	
jaśniejącym	na	obliczu	Kościoła,	aby	wszyscy	zgromadzili	się	w jedną	rodzinę	ludzką	pod	
pełną	miłości	ojcowską	władzą	Boga.

Ten	właśnie	cel	przyświeca	uczniom	Chrystusa,	rozsianym	po	całym	świecie,	którzy	
działają,	trudzą	się,	jęczą	pod	jarzmem	cierpień	i oddają	życie.	Potwierdzam	z mocą	to,	co	
wielokrotnie	mówili	moi	czcigodni	poprzednicy:	Kościół	nie	prowadzi	działalności	po	to,	
by	rozszerzać	swoją	władzę	czy	umacniać	panowanie,	ale	by	nieść	wszystkim	Chrystusa,	
zbawienie	 świata.	Pragniemy	 jedynie	 służyć	 ludzkości,	 zwłaszcza	najbardziej	 cierpiącej	
i zepchniętej	na	margines,	wierzymy	bowiem,	że	„głoszenie	Ewangelii	ludziom	naszych	
czasów	(...)	jest	bez	wątpienia	służbą	świadczoną	nie	tylko	społeczności	chrześcijan,	ale	
także	całej	ludzkości”	(EN	1),	której	„nieobce	są	wspaniałe	osiągnięcia,	ale	która,	jak	się	
wydaje,	zatraciła	sens	spraw	ostatecznych	i samego	istnienia”	(RMis	2).

1. Wszystkie narody są powołane do zbawienia

Zasadniczym	powołaniem	całej	ludzkości	jest	w rzeczywistości	powrót	do	jej	źródła,	
którym	jest	Bóg	–	w Nim	jako	jedynym	znajdzie	swoje	ostateczne	spełnienie	przez	od-
nowienie	wszystkiego	w Chrystusie.	Rozproszenie,	zróżnicowanie,	konflikty,	nieprzyjaźń	
dojdą	do	zgody	i pojednania	przez	krew	z krzyża	i na	nowo	nastanie	jedność.

Nowy	początek	zainaugurowało	zmartwychwstanie	i wywyższenie	Chrystusa,	który	
wszystko	przyciąga	do	siebie,	odnawia	i daje	udział	w wiecznej	radości	Bożej.	Przyszłość	
nowego	stworzenia	już	jaśnieje	w naszym	świecie	i mimo	sprzeciwów	i cierpień	rozpala	
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nadzieję	 na	 nowe	 życie.	Misją	Kościoła	 jest	 „zarażanie”	 nadzieją	wszystkich	 narodów.	
Dlatego	Chrystus	powołuje,	usprawiedliwia,	uświęca	i posyła	swoich	uczniów,	by	głosili	
królestwo	Boże,	ażeby	wszystkie	narody	stały	się	 ludem	Bożym.	Jedynie	w takiej	misji	
staje	się	zrozumiała	i się	uwiarygodnia	prawdziwa	droga	ludzkości	w historii.	Misja	po-
wszechna	musi	stać	się	główną	podstawą	życia	Kościoła.	Głoszenie	Ewangelii	winno	być	
dla	nas,	jak	było	dla	Apostoła	Pawła,	zadaniem	pierwszorzędnym	i nieodzownym.

2. Kościół pielgrzymujący

Kościół	powszechny,	nie	mający	granic	i barier,	czuje	się	odpowiedzialny	za	głosze-
nie	Ewangelii	wszystkim	ludziom	(por.	EN	53).	On	to,	będąc	z powołania	zarodkiem	
nadziei,	winien	kontynuować	posługę	Chrystusa	w świecie.	Miarą	jego	misji	i posługi	nie	
są	potrzeby	materialne	czy	też	duchowe,	które	ograniczają	się	do	życia	ziemskiego,	ale	
transcendentne	zbawienie,	które	urzeczywistnia	się	w królestwie	Bożym	(por.	EN	27).	To	
królestwo,	choć	jako	całość	jest	eschatologiczne,	a nie	z tego	świata	(por.	J	18,36),	jest	też	
w tym	świecie	i w jego	dziejach	siłą	sprawiedliwości,	pokoju,	wolnej	prawdy	i poszano-
wania	godności	każdego	człowieka.	Celem	Kościoła	jest	przemiana	świata	przez	głoszenie	
Ewangelii	miłości,	„która	wciąż	na	nowo	rozprasza	mroki	ciemnego	świata	i daje	nam	
odwagę	do	życia	i działania	(...)	i w ten	sposób	sprawienia,	by	Boże	światło	dotarło	do	
świata”	(Deus Caritas est,	39).	Do	uczestniczenia	w tej	misji	i posłudze	wzywam,	także	
tym	Orędziem,	wszystkich	członków	i instytucje	Kościoła.

3. Missio ad gentes

Misją	Kościoła	jest	zatem	głoszenie	wszystkim	ludziom	zbawienia,	którego	Bóg	do-
konał	za	pośrednictwem	swego	wcielonego	Syna.	Konieczne	jest	zatem	odnowienie	za-
angażowania	w głoszenie	Ewangelii,	która	jest	zaczynem	wolności	i postępu,	braterstwa,	
jedności	i pokoju	(por.	DM	8).

Pragnę	raz	 jeszcze	„z	naciskiem	stwierdzić,	że	nakaz	głoszenia	Ewangelii	wszystkim	
ludziom	 jest	pierwszorzędnym	(...)	posłannictwem	Kościoła”	 (EN	14),	 a  ze	względu	na	
rozległe	i głębokie	przemiany	we	współczesnym	społeczeństwie	nakaz	ten	i posłannictwo	
stają	się	jeszcze	bardziej	naglące.	W grę	wchodzi	bowiem	wieczne	zbawienie	osób,	będące	
celem	i spełnieniem	historii	ludzkiej	i całego	świata.	Zachęcani	przykładem	i inspirowani	
przez	Apostoła	Narodów,	musimy	być	 świadomi,	 że	 liczny	 jest	 lud	Boży	we	wszystkich	
miastach,	przemierzanych	także	przez	dzisiejszych	apostołów	(por.	Dz	18,10).	Obietnica	
bowiem	„jest	dla	wszystkich,	którzy	są	daleko,	a których	Pan,	Bóg	nasz,	powoła”	(Dz	2,39).

Cały	Kościół	dopóty	winien	angażować	się	w missio ad gentes, dopóki zbawcza wła-
dza	Chrystusa	nie	urzeczywistni	 się	w pełni:	 „Teraz	wszakże	nie	widzimy	 jeszcze,	 aby	
wszystko	było	Mu	poddane”	(Hbr	2,8).
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4. Powołani do ewangelizowania także poprzez męczeństwo

W	tym	dniu	poświęconym	misjom	wspominam	w modlitwie	tych,	którzy	swoje	ży-
cie	w sposób	wyłączny	poświęcili	pracy	ewangelizacyjnej.	Szczególnie	pragnę	wspomnieć	
te	Kościoły	lokalne	oraz	tych	misjonarzy	i misjonarki,	którzy	dają	świadectwo	o króle-
stwie	Bożym	i  szerzą	 je	pośród	prześladowań,	wyrażających	się	w rozmaitych	formach	
ucisku,	od	dyskryminacji	społecznej	aż	po	więzienie,	tortury	i śmierć.	Niemało	jest	osób,	
które	w dzisiejszych	czasach	są	skazywane	na	śmierć	ze	względu	na	Jego	„Imię”.	Nadal	
przerażająco	aktualne	są	słowa,	które	napisał	mój	czcigodny	poprzednik,	papież	Jan	Pa-
weł	 II:	 „Jubileuszowe	wspomnienie	 pozwoliło	 nam	 odkryć	 zaskakującą	 rzeczywistość,	
ukazując,	 że	 nasza	 epoka	 jest	 szczególnie	 bogata	w  świadków,	 którzy	w  taki	 czy	 inny	
sposób	potrafili	żyć	Ewangelią	mimo	wrogości	otoczenia	i prześladowań,	składając	często	
najwyższe	świadectwo	krwi”	(NMI	41).

Udział	w misji	Chrystusa	w istocie	naznacza	także	życie	głosicieli	Ewangelii,	którym	
przeznaczony	jest	ten	sam	los,	co	ich	Mistrzowi.	„Pamietajcie	o słowie,	które	do	was	po-
wiedziałem:	«Sługa	nie	jest	większy	od	swego	pana».	Jeżeli	Mnie	prześladowali,	to	i was	
będą	przesladować”	(J	15,20).	Kościół	idzie	tą	samą	drogą	co	Chrystus	i przypada	mu	
w udziale	ten	sam	los,	ponieważ	w swym	działaniu	nie	kieruje	się	logiką	ludzką	ani	nie	
stosuje	siły	jako	argumentu,	ale	idzie	drogą	krzyża	i staje	się,	w synowskim	posłuszeń-
stwie	Ojcu,	świadkiem	i towarzyszem	drogi	tej	ludzkości.

Kościołom	starożytnym,	a także	tym	niedawno	powstałym	przypominam,	że	Pan	
chce,	by	były	solą	ziemi	i światłem	świata	i że	są	powołane	do	tego,	by	głosić	Chrystusa,	
Światłość	narodów,	aż	po	najdalsze	krańce	ziemi.	W ich	planach	duszpasterskich	musi	
być	priorytetem	missio ad gentes.

Dziękuję	Papieskim	Dziełom	Misyjnym	–	zachęcając	do	dalszej	pracy	–	za	niezbęd-
ną	działalność	w zakresie	ożywiania	misji,	formacji	misyjnej	oraz	zapewnianie	pomocy	
finansowej	młodym	Kościołom.	Za	pośrednictwem	tych	instytucji	papieskich	w zadzi-
wiający	sposób	urzeczywistnia	się	komunia	Kościołów,	poprzez	wymianę	darów,	wzajem-
ną	troskę	i wspólne	projekty	misyjne.

5. Zakończenie

Rozmach	misyjny	był	zawsze	oznaką	żywotności	naszych	Kościołów	(por.	RMis	2).	
Konieczne	jest	wszakże	przypomnienie,	że	ewangelizacja	jest	dziełem	Ducha	i że	zanim	
stanie	 się	 działaniem,	 jest	 świadectwem	 i  rozprzestrzenianiem	 światła	Chrystusa	 (por.	
RMis	26)	przez	Kościół	lokalny,	który	posyła	swoich	misjonarzy	i misjonarki,	by	dzia-
łać	poza	swoimi	granicami.	Dlatego	proszę	wszystkich	katolików	o modlitwę	do	Ducha	
Świętego	o to,	by	w Kościele	coraz	większą	pasję	budziła	misja	szerzenia	Królestwa	Bo-
żego,	oraz	o wspieranie	misjonarzy,	misjonarek	i wspólnot	chrześcijańskich	bezpośred-
nio	zaangażowanych	w tę	misję,	niekiedy	w środowiskach	wrogo	do	nich	nastawionych,	
gdzie	panują	prześladowania.
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Jednocześnie	zachęcam	wszystkich,	by	dawali	wiarygodne	świadectwo	jedności	Ko-
ściołów,	 poprzez	 pomoc	 finansową,	 zwłaszcza	 teraz,	 gdy	 ludzkość	 znalazła	 się	w  fazie	
kryzysu,	 aby	umożliwić	młodym	Kościołom	 lokalnym	oświecanie	narodów	Ewangelią	
miłości.

Niech	 nas	 prowadzi	 w  działalności	 misyjnej	 Maryja	 Dziewica,	 Gwiazda	 nowej	
ewangelizacji,	która	wydała	na	świat	Chrystusa,	ustanowionego	światłością	dla	narodów,	
aby	niósł	zbawienie	„aż	po	krańce	ziemi”	(Dz	13,47).

Wszystkim	udzielam	błogosławieństwa.

Benedykt XVI, papież

Watykan, dnia 29 czerwca 2009 r., w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła



2010

Budowanie wspólnoty kościelnej 
ma kluczowe znaczenie dla misji 

Drodzy	Bracia	i	Siostry!

Październikowe	obchody	Światowego	Dnia	Misyjnego	stanowią	dla	wspólnot	diece-
zjalnych	i	parafialnych,	instytutów	życia	konsekrowanego,	ruchów	kościelnych	i	dla	całe-
go	ludu	Bożego	okazję	do	odnowy	zaangażowania	w	głoszenie	Ewangelii	i	nadania	dzia-
łalności	duszpasterskiej	większego	rozmachu	misyjnego.	To	doroczne	spotkanie	zachęca	
nas	do	głębszego	przeżywania	spotkań	liturgicznych	i	katechetycznych,	charytatywnych	
i	kulturalnych,	przez	które	Jezus	Chrystus	gromadzi	nas	przy	stole	swojego	Słowa	oraz	
Eucharystii,	abyśmy	mogli	zakosztować	daru	Jego	obecności,	uformować	się	w	Jego	szko-
le	i	coraz	bardziej	świadomie	żyć	w	zjednoczeniu	z	Nim,	Nauczycielem	i	Panem.	On	sam	
mówi	nam:	„Kto	(...)	Mnie	miłuje,	ten	będzie	umiłowany	przez	Ojca	mego,	a	również	Ja	
będę	go	miłował	i	objawię	mu	siebie”	(J	14,21).	Tylko	to	spotkanie	z	miłością	Bożą,	któ-
ra	zmienia	naszą	egzystencję,	może	sprawić,	że	będziemy	żyć	w	komunii	z	Nim	i	między	
sobą	oraz	dawać	braciom	wiarygodne	świadectwo,	uzasadniając	nadzieję,	która	jest	w	nas	
(por.	1	P	3,15).	Wiara	dojrzała,	pozwalająca	po	synowsku	zawierzyć	całkowicie	Bogu,	
karmiona	modlitwą,	rozważaniem	Słowa	Bożego	oraz	zgłębianiem	prawd	wiary,	stanowi	
warunek	krzewienia	nowego	humanizmu,	zakorzenionego	w	Ewangelii	Jezusa.	

Ponadto	w	październiku	w	wielu	 krajach	 są	wznawiane	 różne	 formy	 działalności	
kościelnej	po	przerwie	letniej,	a	Kościół	zachęca	nas	do	uczenia	się	od	Maryi,	na	modli-
twie	różańcowej,	kontemplowania	pełnego	miłości	zamysłu	Ojca	w	stosunku	do	ludz-
kości,	abyśmy	umiłowali	ją	tak,	jak	On	ją	miłuje.	Czyż	nie	taki	jest	również	sens	misji?

Ojciec	 powołuje	 nas	 bowiem,	 byśmy	 byli	 umiłowanymi	 synami	 w	Jego	 Synu,	
w	Umiłowanym,	i	uznali,	że	wszyscy	 jesteśmy	braćmi	w	Nim,	który	 jest	Darem		Zba-
wienia	dla	ludzkości	podzielonej	przez	niezgodę	oraz	grzech,	i	objawia	prawdziwe	oblicze	
Boga,	który	„tak	(...)	umiłował	świat,	że	Syna	swego	Jednorodzonego	dał,	aby	każdy,	kto	
w	Niego	wierzy,	nie	zginął,	ale	miał	życie	wieczne”	(J	3,16).

„Chcemy	ujrzeć	Jezusa”	(J	12,21)	–	z	taką	prośbą	w	Ewangelii	św.	Jana	zwraca	się	
do	apostoła	Filipa	kilku	Greków,	którzy	przybyli	do	Jerozolimy.	Rozbrzmiewa	ona	rów-
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nież	w	naszych	sercach	w	październiku,	miesiącu,	który	przypomina	nam,	że	obowiązek	
i	zadanie	 głoszenia	 Ewangelii	 należą	 do	 całego	Kościoła,	 „z	 natury	 swojej	misyjnego”	
(DM	2),	 i	zachęca	nas,	byśmy	propagowali	nowość	życia,	na	którą	 składają	 się	auten-
tyczne	relacje	we	wspólnotach	budowanych	na	Ewangelii.	W	społeczeństwie	wieloetnicz-
nym,	w	którym	 szerzą	 się	 coraz	 bardziej	 niepokojące	 formy	 samotności	 i	obojętności,	
chrześcijanie	muszą	zdobyć	umiejętność	dawania	znaków	nadziei	i	stawania	się	braćmi	
wszystkich,	kultywując	wielkie	ideały	zmieniające	historię,	a	także	–	bez	fałszywych	iluzji	
bądź	nieuzasadnionych	lęków	–	winni	starać	się	uczynić	z	naszej	planety	dom	wszystkich	
narodów.

Tak	jak	greccy	pielgrzymi	sprzed	dwóch	tysięcy	lat,	również	ludzie	w	naszych	cza-
sach,	choć	nie	zawsze	świadomie,	proszą	wierzących	nie	tylko	o	to,	by	„mówili”	o	Jezusie,	
lecz	by	„ukazywali”	Jezusa,	ukazywali	jaśniejące	oblicze	Odkupiciela	w	każdym	zakątku	
ziemi	pokoleniom	nowego	tysiąclecia,	zwłaszcza	młodym	na	wszystkich	kontynentach,	
którzy	są	uprzywilejowanymi	adresatami	i	podmiotami	ewangelicznego	orędzia.	Powinni	
oni	odczuć,	że	chrześcijanie	niosą	słowo	Chrystusa,	ponieważ	On	jest	Prawdą,	ponieważ	
odnaleźli	w	Nim	sens,	prawdę	swego	życia.

Podstawą	 powyższych	 rozważań	 jest	 misyjne	 zadanie,	 które	 otrzymali	 wszyscy	
ochrzczeni	 i	cały	 Kościół,	 którego	 nie	można	 jednak	 zrealizować	w	sposób	wiarygod-
ny	bez	głębokiego	nawrócenia	osobistego,	wspólnotowego	i	pastoralnego.	Świadomość	
powołania	 do	 głoszenia	 Ewangelii	 pobudza	 bowiem	 nie	 tylko	 każdego	 pojedynczego	
wiernego,	 ale	wszystkie	wspólnoty	 diecezjalne	 i	parafialne	 do	 całkowitej	 odnowy	 i	do	
coraz	większego	otwierania	 się	na	współpracę	misyjną	między	Kościołami,	 by	 orędzie	
Ewangelii	dotarło	do	serca	każdego	człowieka,	każdego	ludu,	niezależnie	od	kultury,	rasy,	
narodowości,	pod	każdą	szerokością	geograficzną.	Świadomość	tę	rozbudza	działalność	
kapłanów fidei donum,	osób	konsekrowanych,	katechistów,	świeckich	misjonarzy,	któ-
rzy	wciąż	starają	się	umacniać	komunię	kościelną,	tak	aby	„międzykulturowość”	mogła	
znaleźć	 swoje	miejsce	w	modelu	 jedności,	w	którym	Ewangelia	 jest	 zaczynem	wolno-
ści	i	postępu,	źródłem	braterstwa,	pokory	i	pokoju	(por.	DM	8).	Kościół	bowiem	„jest	
w	Chrystusie	jakby	sakramentem,	czyli	znakiem	i	narzędziem	wewnętrznego	zjednocze-
nia	z	Bogiem	i	jedności	całego	rodzaju	ludzkiego”	(KK	1).

Komunia	kościelna	rodzi	się	ze	spotkania	z	Synem	Bożym,	Jezusem	Chrystusem,	
głoszonym	przez	Kościół,	który	w	ten	sposób	dociera	do	ludzi	i	buduje	jedność	z	sobą	
oraz	z	Ojcem	i	Duchem	Świętym	(por.	1	J	1,3).	Chrystus	ustanawia	nowe	stosunki	mię-
dzy	człowiekiem	i	Bogiem.	„On	objawia	nam,	że	«Bóg	jest	miłością»		(1	J	4,8),	a	równo-
cześnie	poucza	nas,	że	podstawowym	prawem	doskonałości	ludzkiej,	a	co	za	tym	idzie	
przemiany	 świata,	 jest	 nowe	 przykazanie	 miłości.	Tych	 więc,	 którzy	 wierzą	 w	miłość	
Bożą,	zapewnia,	że	przed	wszystkimi	ludźmi	otwarta	jest	droga	miłości	i	że	próba	stwo-
rzenia	powszechnego	braterstwa	nie	jest	nadaremna”	(KDK	38).

Kościół	staje	się	„komunią”	w	Eucharystii,	w	której	Chrystus,	obecny	pod	postacia-
mi	chleba	i	wina,	poprzez	ofiarę	miłości	buduje	Kościół	jako	swoje	Ciało,	zaprowadza-
jąc	jedność	między	nami	i	Trójjedynym	Bogiem	oraz	między	nami	samymi	(por.	1	Kor	
10,16	nn).	W	adhortacji	Sacramentum caritatis napisałem:	„Nie	możemy	(...)	zatrzymać	
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dla	siebie	miłości,	którą	celebrujemy	w	tym	sakramencie.	Domaga	się	ona	ze	swej	natu-
ry,	by	była	przekazana	wszystkim.	To,	czego	świat	potrzebuje,	to	miłość	Boga,	spotka-
nie	z	Chrystusem	i	wiara	w	Niego”	(SC	84).	Z	tego	powodu	Eucharystia	 jest	źródłem	
i	szczytem	nie	 tylko	 życia	Kościoła,	 ale	 także	 jego	misji:	 „Kościół	 autentycznie	 eucha-
rystyczny	jest	Kościołem	misyjnym”	(tamże),	zdolnym	włączać	wszystkich	do	komunii	
z	Bogiem,	 głosząc	 z	przekonaniem:	 „cośmy	ujrzeli	 i	usłyszeli,	 oznajmiamy	 także	wam,	
abyście	i	wy	mieli	współuczestnictwo	z	nami”	(1	J	1,3).

Umiłowani,	w	tym	Światowym	Dniu	Misyjnym,	w	którym	oczami	duszy	patrzymy	
na	niezmierzone	obszary	misyjne,	poczujmy,	że	wszyscy	jesteśmy	odpowiedzialni	za	zadanie	
Kościoła,	jakim	jest	głoszenie	Ewangelii.	Misyjny	zapał	był	zawsze	znakiem	żywotności	na-
szych	Kościołów	(por.	RMis	2),	a	ich	współpraca	jest	szczególnym	świadectwem	jedności,	
braterstwa	i	solidarności,	nadającym	wiarygodność	zwiastunom	Miłości,	która	zbawia.

Dlatego	jeszcze	raz	zachęcam	wszystkich	do	modlitwy	i	do	wspierania	–	pomimo	
trudności	 ekonomicznych	 –	 braterską	 i	konkretną	 pomocą	 młodych	 Kościołów.	 Ten	
wyraz	miłości	 i	jedności,	 przekazany	 za	 cennym	pośrednictwem	Papieskich	Dzieł	Mi-
syjnych,	którym	jestem	bardzo	wdzięczny,	umożliwi	formację	kapłanów,	kleryków	oraz	
katechistów	na	najbardziej	odległych	terenach	misyjnych	i	doda	odwagi	młodym	wspól-
notom	kościelnym.

Kończąc	doroczne	Orędzie	na	Światowy	Dzień	Misyjny,	pragnę	w	szczególnie	ser-
deczny	 sposób	 wyrazić	 uznanie	 misjonarzom	 i	misjonarkom,	 którzy	 świadczą,	 często	
własnym	życiem,	o	zbliżającym	się	królestwie	Bożym	w	najbardziej	odległych	i	trudnych	
miejscach.	Oni	to,	jako	awangarda	głosicieli	Ewangelii,	winni	cieszyć	się	przyjaźnią,	bli-
skością	 i	wsparciem	każdego	wierzącego.	Niech	 „Bóg,	 który	miłuje	 radosnego	dawcę”	
(por.	2	Kor	9,7),	da	im	duchowy	zapał	i	głęboką	radość.

Podobnie	jak	wypowiedziane	przez	Maryję	„tak”,	każda	ofiarna	odpowiedź	wspól-
noty	kościelnej	na	Boskie	wezwanie	do	miłości	braci	również	wzbudzi	nowe	apostolskie	
i	kościelne	macierzyństwo	 (por.	Ga	4,4.19.26),	 a	zaskakująca	 tajemnica	Boga-Miłości,	
który	„gdy	(...)	nadeszła	pełnia	czasu,	zesłał	(...)	Syna	swego,	zrodzonego	z	niewiasty”	(Ga	
4,4),	doda	ufności	i	odwagi	nowym	apostołom.	Dzięki	tej	odpowiedzi	wszyscy	wierzą-
cy	staną	się	zdolni	do	„weselenia	się	nadzieją”	(Rz	12,12)	w	urzeczywistnianiu	zamysłu	
Boga,	który	pragnie,	„aby	cały	rodzaj	ludzki	tworzył	jeden	lud,	łączył	się	w	jedno	Ciało	
Chrystusa,	rozbudowywał	się	w	jedną	świątynię	Ducha	Swiętego”	(DM	7).

Benedykt XVI, papież

Watykan, dnia 6 lutego 2010 r.  
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Aneksy





Aneks 1

Cytowane dokumenty w apelach i orędziach radiowych  
Kongregacji Ewangelizowania Narodów (Rozkrzewiania Wiary)

Wypowiedzi papieży

Klemens	XI:	 „Najważniejsze	 ze	wszystkich	w każdej	misji	 jest	 seminarium,	 gdyż	
przygotowuje	miejscowych	kapłanów	i umożliwia	zakorzenienie	się	Kościoła,	jego	prze-
kształcenie z obcego w rodzimy”.

Pius	XI: „Jeśli	chociaż	jedna	dusza	zagubi	się	z powodu	naszego	ociągania	się,	z po-
wodu	naszego	braku	hojności;	jeśli	chociaż	jeden	misjonarz	będzie	musiał	zatrzymać	się,	
ponieważ	zabraknie	mu	środków,	których	mu	odmówiliśmy,	to	za	to	odpowiemy,	o czym	
może	zbyt	często	nie	myślimy	w ciągu	naszego	życia”	(Przemówienie	z okazji	Zesłania	
Ducha	Świętego,	1922 r.).

Pius	XII:	„W	bolesnym	fermencie	ludzkości	chodzi	o odnowienie	i uporządkowa-
nie	wszystkiego	w Chrystusie,	o przywrócenie	harmonii	i wigoru	związanych	z jednością	
tego	ciała,	którego	głową	jest	Chrystus,	ciała,	które	triumfuje	w niebie,	jednak	na	ziemi	
cierpi	 i  walczy.	 Jedyną	 owczarnią	Chrystusa	 jest	 Kościół	 założony	 na	 Piotrze,	 księciu	
apostołów;	Chrystus,	który	oddał	życie	za	swoje	owce,	aby	żyły	w Nim	i z Niego	w mi-
stycznym	 ciele,	ma	 inne	 owce,	 które	 jeszcze	nie	 należą	 do	 owczarni,	 owce	 zabłąkane,	
nieznające	Pasterza,	członki	przyłączone	do	ożywiającego	ciała,	ale	oddzielone,	uschnięte,	
pozbawione	duchowego	soku,	które	należy	dopiero	przyprowadzić	do	Boskiego	Pasterza,	
aby	nastała	jedna	owczarnia	i jeden	pasterz”	(4	września	1942	r.).

Pius	XII:	„Podnieście	wasze	oczy	na	Golgotę,	umiłowani	synowie	i córki;	i podzi-
wiajcie	Oblubienicę	Chrystusa,	która	z kielichem	Jego	krwi	idzie	zdobywać	świat	i jednać	
go	z Bogiem;	przy	Jej	boku	z kluczami	do	nieba	stoi	Piotr,	wikariusz	Chrystusa,	stoją	apo-
stołowie,	biskupi,	kapłani	i inni	współpracownicy	świętego	dzieła”	(4	września	1942	r.).

Pius	XII:	„Wielce	cenimy	i śledzimy	ze	szczególną	dbałością	zarówno	misjonarzy,	
którzy	w  zgiełku	 tego	 potwornego	 konfliktu	 usiłują	 szerzyć	 królestwo	Chrystusa,	 jak	
i wiernych,	którzy	poprzez	zawsze	zasługującą	na	uznanie	jałmużnę	i troskę,	pomagają	
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misjom.	Prosimy	Boga	dla	jednych	i drugich	o wytrwałość	w dobru,	wzrost	zasług,	po-
ciechę	w postaci	pokoju	i radości,	a także	chętnie	i z serca	im	błogosławimy”	(1942 r.).

Pius	XII:	 „Chcielibyśmy,	 żeby	 zdrowa	 część,	 która	 jest	 dobrym	 zaczynem	 zgody	
w każdym	 ludzie,	 a  zwłaszcza	 ci,	 którzy	 są	połączeni	 imieniem	Chrystusa	 i  pokładają	
nadzieję	w modlitwie,	nie	wahali	się	w stosownej	chwili	zaangażować	wszystkich	sił	pły-
nących	 z  gorliwości	 i  dobrej	woli,	 aby	wydobyć	 życie	 z  ruin	nienawiści	 i  zainicjować	
nadejście	nowego	świata,	w którym	wszystkie	narody	uleczone	z otwartych	ran	przemocy,	
uznałyby	się	za	siostry	i postępowały	w zgodzie	drogą	dobra”	(Przemówienie	do	Związku	
Misyjnego	Duchowieństwa,	1943 r.).

Pius	XII:	„Bądźmy	pełni	nadziei,	że	obecny	wiek,	chociaż	urodził	się	pyszny	i zaro-
zumiały,	gromadził	kolejne	rozczarowania	i ruiny,	przyniesie	jednak	na	polu	misji	katolic-
kich	obfite	żniwo,	po	trwających	wieki	trudach	siania	wśród	łez	(por.	Ps	125,5)”	(podczas	
audiencji	udzielonej	Papieskim	Dziełom	Misyjnym,	25	czerwca	1944 r.).	

Pius	XII:	„Uklęknij	w duchu	przed	grobami,	przed	wstrząsającymi	fosami	czerwo-
nymi	od	krwi,	w których	spoczywają	niezliczone	zwłoki	ofiar	poległych	w walkach	lub	
w nieludzkich	masakrach,	z głodu	lub	z nędzy.	Polecamy	ich	wszystkich	w naszych	mo-
dlitwach,	a szczególnie	podczas	sprawowania	Przenajświętszej	Ofiary,	miłosiernej	miłości	
Jezusa	Chrystusa,	ich	Zbawiciela	i Sędziego…”	(Orędzie	radiowe,	12	maja	1945 r.).

Pius	XII:	„...Wasz	zapał,	czcigodni	bracia,	i wasza	wiara	nie	chwieją	się	wobec	tylu	
zgliszczy.	 Można	 powiedzieć,	 że	 wprost	 przeciwnie	 wasza	 gorliwość	 nabrała	 nowego	
rozpędu.	Już	gromadzicie	waszych	chrześcijan,	którzy	się	rozproszyli,	 już	zabieracie	się	
za	odbudowę	wypalonych	murów,	za	otwieranie	na	nowo	sanktuariów,	naprawę	szkód	
materialnych	i moralnych	wyrządzonych	katolickim	placówkom	i dziełom.	Wiemy,	że	
wysiłek,	którego	wymaga	ta	ciężka	sytuacja	jest	ogromny,	i chcemy	was	wesprzeć,	roz-
porządzając,	aby	trafiała	do	was,	w miarę	możliwości,	 jałmużna	papieska	na	to	trudne	
zadanie	odbudowy”	(List	do	biskupów	japońskich,	1946 r.).

Pius	XII:	„My,	obecni	apostolskim	sercem	na	zebraniu	plenarnym	najwyższych	rad	
generalnych	 przełożonych	 Papieskich	Dzieł	Misyjnych:	Rozkrzewiania	Wiary,	 Święte-
go	Piotra	Apostoła	i Związku	Misyjnego	Kleru,	dziękując	Bogu	za	Waszą	bogatą	dzia-
łalność,	całkowicie	ukierunkowaną	na	wspieranie,	na	różne	sposoby,	rozprzestrzeniania	
się	Kościoła	Jezusa	Chrystusa	na	bezkresnym	polu	ludów	jeszcze	pozbawionych	światła	
Ewangelii,	życzymy,	żeby	za	tak	szlachetną	i pilną	pracę	wręczona	została	pożądana	na-
groda,	zapowiedź	tej	przyszłej,	budząca	w sercach	wszystkich	wiernych	bardziej	rozumną	
i czynną	świadomość	misyjną	gotową	dać	swój	wkład	pełen	poświęceń	dla	niezrównanej	
sprawy	Królestwa	Bożego.	A dziękując	Wam	za	synowskie	oddanie,	modlimy	się	o stałe	
rozlewanie	się	Bożych	łask	w związku	z pracami	kongresu,	i udzielamy	ze	szczególną	mi-
łością	Wam	i wszystkim,	którzy	szczycą	się	aktywnym	członkostwem	w szeregach	wojska	
misyjnego,	 apostolskiego	 błogosławieństwa”	 (Przemówienie	 do	 członków	Kongregacji	
Rozkrzewiania	Wiary,	20	czerwca	1947 r.).

Pius	XII:	 „W	przeddzień	Roku	 Świętego,	 podczas	 gdy	 strumienie	Bożego	miło-
sierdzia	otwarte	są	dla	modlitw	i ofiar	rzesz	pobożnych	pielgrzymów	udających	się	do	
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centrum	jedności	Kościoła,	zwracamy	się	do	wiernych,	aby	przyjęli	apel	Chrystusa,	in-
tensyfikując	swoje	umiłowanie	misji,	które	są	tak	drogie	jego	Sercu”	(1949 r.).	

Pius	XII:	„Związek	misyjny	duchowieństwa,	tęchnąc	w kapłanów,	którzy	są	w ści-
słym	tego	słowa	znaczeniu	pośrednikami	między	Bogiem	a ich	braćmi,	gorętsze	pragnie-
nie	 szerzenia	 królestwa	Bożego,	 przyczyni	 się	 do	 rozwinięcia	we	wszystkich	wiernych	
ducha	modlitwy	i ofiary,	bez	których	Kościół	nie	może	kwitnąć	i się	rozrastać.	Dzieło	
Rozkrzewiania	Wiary	zatroszczy	się	o to,	by	zanoszone	były	do	Boga	wszechmogącego	
modlitwy	o to,	by	wzbudził	liczne	powołania	misyjne.	Każdy	prawdziwy	chrześcijanin	
winien	być	w jakiś	sposób	apostołem,	nawet	jeśli	tylko	dla	małej	grupy	zarezerwowany	
jest	wyjazd	do	dalekich	krajów,	patronka	wszystkich	misji,	św.	Teresa	od	Dzieciątka	Je-
zus,	uczy	nas,	jak	uczynić	z naszego	codziennego	życia	chrześcijańskiego	ofiarę	apostol-
ską	bardzo	cenną	i skuteczną.	Dzieło	Świętego	Piotra	Apostoła	wyznaczy	konkretny	cel	
hojności	swoich	członków,	oferując	im	możliwość	współpracy	przy	realizowaniu	pracy	
misyjnej	polegającej	na	formacji	wykształconego	i świętego	kleru	miejscowego.	Przypo-
wieść	o Dobrym	Pasterzu	trafnie	oddaje	uczucie,	które	nas	ożywia	i które	kieruje	także	
waszymi	sercami	wobec	ogromnego	trudu,	jaki	pozostaje	do	zrealizowania,	ażeby	nastała	
jedna	owczarnia	i jeden	pasterz”	(28	kwietnia	1952 r.).

Pius	XII:	„Kościół	jest	Kościołem	wszystkich,	jest	dla	wszystkich,	i chce,	by	wszyscy	
ludzie	stworzyli	rodzinę,	jako	bracia	i siostry	w Chrystusie.	Nikt	nie	dysponuje	większy-
mi	 siłami	pojednania,	porozumienia	 i  jedności	 zdolnymi	oddziaływać	na	przekonania	
ostateczne,	te,	które	rządzą	życiem,	niż	Kościół	katolicki”	(Przemówienie	do	studentów	
Sorbony,	1953 r.).

Pius	XII:.	„Kościół	święty,	ukochana	Matka	wszystkich	ludzi,	wzywa	do	siebie	wszyst-
kie	dzieci	rozsiane	po	całym	świecie,	aby	próbowały	zgodnie	z możliwościami	współpraco-
wać	z heroldami	Ewangelii,	poprzez	modlitwę,	jałmużnę	i pomoc	udzielaną	powołaniom	
misyjnym.	Po	macierzyńsku	wzywa	ich,	by	oblekli	się	w miłosierdzie	(por.	Kol	3,12),	by	
byli	wszyscy	misjonarzami,	jeśli	nie	fizycznie,	to	przynajmniej	duchowo,	i by	nie	pozwolili,	
aby	pozostało	niespełnione	pragnienie	Najświętszego	Serca	Jezusa,	który	«przyszedł	szukać	
i zbawić	to,	co	zginęło»	(Łk	19,10)”	(Evangelii praecones,	1951 r.).	

Listy do Kongregacji

	 •	 1931  r.	W	przeddzień	Dnia	Misyjnego	otrzymałem	 listy	 i  ofiary	 także	 od	osób,	
które	nie	chodziły	już	do	kościoła.	

	 •	 1936 r.	Pewien	biskup	z terenów	podbiegunowych	napisał	wydarzenie,	które	jemu	
się	przytrafiło.

	 •	 1936 r.	Pewien	misjonarz	powiedział:	„Znajdowałem	się	na	zapomnianej	wyspie	na	
morzach	północnych.	Przybił	statek.	Marynarze	zeszli	na	ląd	i przypomnieli	sobie,	
że	to	była	niedziela.	Byli	zdumieni	i wzruszeni,	kiedy	mnie	spotkali	i usłyszeli,	że	
mówię	w ich	języku,	że	mogą	uczestniczyć,	jak	w ojczyźnie	w niedzielnej	Mszy”.

	 •	 1936 r.	Pewien	biskup	z Indii	napisał:	„Jestem	szczęśliwy,	mogąc	przyłączyć	się	do	
inicjatywy	modlenia	się	za	żywych	i zmarłych	przyjaciół	misji.	W pełni	świadomy	
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wdzięczności	należnej	im	od	nas	za	hojną	pomoc,	którą	przysyłają	nam	co	roku,	już	
wcześniej	uczyniłem	moim	obowiązkiem	codzienną	za	nich	modlitwę”.	

	 •	 1936 r.	Pewien	biskup	z Japonii	napisał:	„Papieskie	Dzieło	Rozkrzewiania	Wiary	
czyni	w świecie	wiele	dobra,	które	zasługuje	na	podziw	wszystkich	katolików	i uzna-
nie	wszystkich	misjonarzy.	Przyłączamy	się	z radością	i zobowiązujemy	do	modlitwy	
za	naszych	dobroczyńców”.

	 •	 1937 r.	Pewien	biskup	z Chin	napisał:	„Dniowi	Misyjnemu,	który	obchodzony	był	
w październiku,	pomimo	niezwykle	trudnych	warunków	panujących	w wikariacie,	
towarzyszyły	wszędzie	specjalne	modlitwy	o rozkrzewianie	wiary	i zbiórka	niewiel-
kiego	datku.	We	wspólnocie	chrześcijańskiej	złożonej	z około	czterdziestu	rodzin,	
po	 tym	 jak	misjonarz	wyjaśnił	 znaczenie	 tego	 dnia,	 głos	 zabrał	miejscowy	 kate-
chista,	który	zwracając	się	do	obecnych,	powiedział:	«Nasza	mizerna	sytuacja	nie	
pozwala	nam	dać	dużo,	by	materialnie	włączyć	się	w rozkrzewianie	naszej	świętej	
wiary.	Ale	możemy	odpowiedzieć	na	życzenie	papieża,	podejmując	ochoczo	drobne	
wyrzeczenie	dla	nawrócenia	dusz,	które	 jeszcze	nie	otrzymały	daru	wiary.	Dzisiaj	
zatem	będziemy	pościć	cały	dzień,	a to,	co	mieliśmy	wydać	na	jedzenie,	damy	na	
Dzieło	Rozkrzewiania	Wiary»”.	

	 •	 1942 r.	Wysłannik	apostolski	do	Indii	depeszował:	„Godna	podziwu	gorliwość	mi-
sjonarzy,	nawet	ograniczonych	liczebnie,	pozwala	wszędzie	utrzymać	pozycje”.	

	 •	 1942 r.	Biskup	z Chin	napisał:	„Pośród	największych	trosk	misjonarze	trwają	dziel-
nie	z uśmiechem	na	ustach.	Nie	są	zalęknionymi	strażnikami,	ale	czujnymi	paste-
rzami,	prowadzą	życie	oderwanie	od	ziemi	i zwrócone	ku	niebu,	zatroskani	jedynie	
o ocalenie	powierzonych	im	dusz”.

	 •	 1942 r.	Biskup	z Chin	otworzył	przed	nami	swoje	serce:	„Jak	utrzymać	przy	życiu	
nasze	dzieła,	jeśli	nie	otrzymamy	koniecznej	pomocy?	Koszty	utrzymania	wzrastają	
z każdym	dniem...”	

	 •	 1943 r.	Pewien	misjonarz	napisał	z odległej	misji	w Mongolii:	„Kapłani	w tej	misji,	
żeby	nie	podupadły	ich	dzieła,	sprzedali	wszystko	to,	co	mogli	sprzedać,	zachowując	
tylko	niezbędne	minimum.	Nie	mają	już	nic	do	sprzedania.	Teraz	są	zmuszeni	do	
pracy	na	roli,	tak	że	uprawiają	skrawki	ziemi,	aby	zapewnić	sobie	pożywienie”.

	 •	 1943 r.	Biskup	z Afryki	napisał:	„Niech	Pan	pobłogosławi	wszystkie	wasze	starania,	
by pomóc misjonarzom, a Wy, z łaski swojej, upraszajcie niebieskie błogosławień-
stwo	dla	naszej	misji,	byśmy	nadal	mogli	spokojnie	pracować	w winnicy	Pana”.

	 •	 1943 r.	Pewien	prefekt	apostolski	napisał:	„Ostatnie	wydarzenia	pokazują,	że	praw-
dopodobnie	 zacznie	 się	 ewolucja	 pełna	 poważnych	 zagrożeń.	 Pomimo	 tych	 zło-
wieszczych	zapowiedzi,	ożywia	nas	wszystkich	wielka	ufność	do	Boga	i pracujemy	
nieprzerwanie,	z gorliwością	i wyrzeczeniem”.

	 •	 1950 r.	Pewien	biskup	napisał:	„Nie	mówię	o niedostatkach,	które	musimy	znosić	
ani	o tym,	co	doskwiera	najbardziej,	czyli	o braku	wolności.	Trzeba	się	z tym	pogo-
dzić.	Moi	misjonarze	w tej	kwestii	nieustannie	wprawiają	mnie	w podziw.	Nigdy	
u nich	nie	 słyszałem	ani	 jednego	 słowa	buntu.	Wśród	 spraw,	które	opisuję	wam	
w tym	liście,	ta	budzi	we	mnie	największą	radość	i najgłębsze	wzruszenie”.
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Cytaty innych

	 •	 św.	Ignacy	Antiocheński:	„W	pierwszych	wiekach	chrześcijaństwa	Kościół	rzymski	
posiadał majestat miłości”. 

	 •	 św.	Grzegorz:	„Chrześcijanie	qui in mundo posili, mente tamen extra mundum sur-
gunt	ciałem	stąpają	po	świecie,	ale	ich	dusza	unosi	się	ponad	światem”.	

	 •	 św.	Paweł	od	Krzyża:	„Siejcie	miłość,	siejcie	odważnie	miłość,	a będziecie	zbierać	
owoce	miłości	i życia”.

	 •	 św.	Paulin	z Noli:	Barbari discunt resonare Christian corde romano.
	 •	 Tertulian:	„Sanguis martyrum semen christianorum – krew	męczenników	jest	posie-

wem	chrześcijan”.
	 •	 Federyk	Ozanam:	„Nie	możemy	pozwolić,	żeby	wierni	siedzieli	z założonymi	ręka-

mi,	kiedy	nasi	misjonarze	dają	się	zagryzać	bestiom	i katować	trudom	oraz	fanaty-
zmem	na	ziemiach	niewiernych”.

	 •	 bp	Pallu:	„Będziemy	szczęśliwi,	jeśli	nasze	szczątki	i nasze	kości	będą	mogły	posłu-
żyć	do	utworzenia	mostu	i otwarcia	równiej	drogi	dla	naszych	następców”.

	 •	 Pisarz	kościelny:	„Kto	pozwala	upaść	na	ziemię	słowu	z Ewangelii,	 jest	 tak	samo	
winny,	jak	ten,	kto	pozwala	upaść	fragmentowi	konsekrowanej	hostii”.
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Cytowane dokumenty w orędziach Pawła VI

1. Dokumenty papieskie

Encykliki
	 •	 Pius	XI,	Encyklika	Rerum Ecclesiae	(28	lutego	1926)
	 •	 Pius	XII,	Encyklika	Evangelii praecones	(2	czerwca	1951)
	 •	 Pius	XII,	Encyklika Fidei donum (21	kwietnia	1957)
	 •	 Jan	XXIII,	Encyklika	Princeps pastorum	(28	listopada	1959)
	 •	 Paweł	VI,	Encyklika	Populorum progressio	(26	marca	1967)

Bulle
	 •	 Paweł	VI,	Bulla	Apostolorum Limina	(23	maja	1974)

Motu proprio
	 •	 Pius	XI,	Motu	proprio	Romanorum Pontificum	(3	maja	1922)
	 •	 Paweł	VI,	Motu	proprio	Ecclesiae Sanctae	(6	sierpnia	1966)	

Listy apostolskie
	 •	 Paweł	VI, List	apostolski	Graves et increscentes	(5	września	1966)
	 •	 Paweł	VI,	List	apostolski	Octogesima adveniens	(14	maja	1971)

Adhortacje apostolskie
	 •	 Paweł	VI,	Adhortacja	apostolska	Evangelii nuntiandi	(8	grudnia	1975)

Orędzia i inne wypowiedzi papieskie
	 •	 Paweł	VI,	Orędzie	na	Światowy	Dzień	Misyjny	1963 
	 •	 Paweł	VI,	Orędzie	na	Światowy	Dzień	Misyjny	1968
	 •	 Paweł	VI,	Orędzie	na	Światowy	Dzień	Misyjny	1974
	 •	 Paweł	VI,	Przemówienie	do	Parlamentu	Ugandy	(1	sierpnia	1969)
	 •	 Paweł	VI,	Słowo	skierowane	do	Najwyższych	Rad	Generalnych	(Rzym,	17	maja	1974)
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2. Dokumenty Stolicy Apostolskiej

Sobór Watykański II
	 •	 Konstytucja	o Liturgii	świętej	Sacrosanctum Concilium 
	 •	 Konstytucja	dogmatyczna	o Kościele	Lumen gentium
	 •	 Konstytucja	dogmatyczna	o objawieniu	Bożym	Dei verbum 
	 •	 Konstytucja	duszpasterska	o Kościele	w świecie	współczesnym	Gaudium et spes
	 •	Dekret	o apostolstwie	świeckich	Apostolicam actuositatem
	 •	Dekret	o działalności	misyjnej	Kościoła	Ad gentes

Inne
	 •	 Kard.	Agagianian,	prefekt	Kongregacji	Rozkrzewiania	Wiary,	List	z 3	maja	1962	
	 •	 Kard.	van	Rossum,	prefekt	Kongregacji	Rozkrzewiania	Wiary,	List	z dnia	8	sierpnia	

1927
	 •	 Kard.	 van	Rossum,	prefekt	Kongregacji	Rozkrzewiania	Wiary,	List	do	biskupów	

włoskich,	1926
	 •	Dekret	Kongregacji	Rozkrzewiania	Wiary,	Quam laeto,	14	grudnia	1927
	 •	Mszał:	Prefacja	z Uroczystości	Chrystusa	Króla
	 •	 List	do	Jego	Emin.	kard.	P.	Gerlier	na	Międzynarodowy	Kongres	Misyjny	(20	marca	

1962)



Aneks 3

Cytowane dokumenty w orędziach Jana Pawła II

1. Dokumenty papieskie

Encykliki
	 •	 Benedykt	XV,	Encyklika	Maximum illud (30	listopada	1919)
	 •	 Pius	XII,	Encyklika Fidei donum (21	kwietnia	1957)
	 •	 Paweł	VI,	Encyklika Populorum progressio (26	marca	1967)
	 •	 Jan	Paweł	II,	Encyklika Redemptor hominis	(4	marca	1979)
	 •	 Jan	Paweł	II,	Encyklika	Dives in misericordia	(30	listopada	1980)
	 •	 Jan	Paweł	II,	Encyklika Dominum et vivificantem (18	maja	1986)
	 •	 Jan	Paweł	II,	Encyklika Redemptoris Mater (25	marca	1987)
	 •	 Jan	Paweł	II,	Encyklika	Redemptoris missio (7	grudnia	1990)
	 •	 Jan	Paweł	II,	Encyklika	Evangelium vitae (25	marca	1995)
	 •	 Jan	Paweł	II,	Encyklika	Ecclesia de Eucharistia (17	kwietnia	2003)

Bulle
	 •	 Jan	Paweł	II,	Bulla	Aperite portas Redemptori	(6	stycznia	1983)
	 •	 Jan	Paweł	II,	Bulla	Incarnationis mysterium (29	listopada	1998)

Listy apostolskie
	 •	 Jan	Paweł	II,	List	apostolski	Salvifici doloris	(11	lutego	1984)
	 •	 Jan	Paweł	II,	List	apostolski	Mulieris dignitatem (15	sierpnia	1988)
	 •	 Jan	Paweł	II,	List	apostolski	Tertio millennio adveniente (10	listopada	1994)
	 •	 Jan	Paweł	II,	List	apostolski	Novo millennio ineunte (6	stycznia	2001)
	 •	 Jan	Paweł	II,	List	apostolski	Rosarium Virginis Mariae (16	października	2002)
	 •	 Jan	Paweł	II,	List	apostolski	Mane nobiscum Domine (7	listopada	2004)

Adhortacje apostolskie
	 •	 Paweł	VI,	Adhortacja	apostolska	Evangelii nuntiandi (8	grudnia	1975)
	 •	 Jan	Paweł	II,	Adhortacja	apostolska	Catechesi tradendae (16	października	1979)
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	 •	 Jan	Paweł	II,	Adhortacja	apostolska	Familiaris consortio (22	listopada	1981)
	 •	 Jan	Paweł	II,	Adhortacja	apostolska	Christifideles laici	(30	grudnia	1988)
	 •	 Jan	Paweł	II,	Adhortacja	apostolska	Vita consecrata (25	marca	1996)

Orędzia, Listy, Przemówienia i Homilie

Orędzia
	 •	 Paweł	VI,	Orędzie	na	Światowy	Dzień	Misyjny	1973
	 •	 Jan	Paweł	II,	Orędzie	na	Światowy	Dzień	Misyjny	1996

Listy
	 •	 Jan	Paweł	II,	List	do	kapłanów	na	Wielki	Czwartek	1988
	 •	 Jan	Paweł	II,	List	do	młodzieży	świata	(31	marca	1985)

Przemówienia
	 •	 Jan	Paweł	I,	Przemówienie	do	biskupów	amerykańskich	podczas	wizyty	ad limina 

(21	września	1978)
	 •	 Jan	Paweł	II,	Przemówienie	wygłoszone	na	rozpoczęcie	pontyfikatu	(22	październi-

ka	1978)
	 •	 Jan	Paweł	II,	Przemówienie	do	Federacji	Chrześcijańskich	Związków	Ochotniczej	

Służby	Międzynarodowej	(23	stycznia	1981)

Homilie
	 •	 Jan	Paweł	II,	Homilia	na	zakończenie	XX	Krajowego	Kongresu	Eucharystycznego	

w Mediolanie	(22	maja	1983)
	 •	 Jan	Paweł	II,	Homilia	na	zakończenie	Synodu	Nadzwyczajnego	(8	grudnia	1985)
	 •	 Jan	Paweł	II,	Homilia	z 13	stycznia	1995
	 •	 Jan	Paweł	II,	Homilia	na	zakończenie	Wielkiego	Jubileuszu	(6	stycznia	2001)

2. Dokumenty Stolicy Apostolskiej

	 •	 Sobór	Watykański	II
	 –	Konstytucja	dogmatyczna	o Kościele	Lumen gentium
	 –	Konstytucja	duszpasterska	o Kościele	w świecie	współczesnym	Gaudium et spes
	 –	Dekret	o apostolstwie	świeckich	Apostolicam actuositatem
	 –	Dekret	o działalności	misyjnej	Kościoła	Ad gentes
	 –	Dekret	o formacji	kapłańskiej	Optatam totius
	 –	Dekret	o pasterskich	zadaniach	biskupów	w Kościele	Christus Dominus
	 –	Dekret	o posłudze	i życiu	kapłanów	Presbyterorum ordinis
	 –	Deklaracja	o stosunku	Kościoła	do	religii	niechrześcijańskich	Nostra aetate
	 –	Deklaracja	o wolności	religii	Dignitatis humanae
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	 •	 Katechizm Kościoła Katolickiego
	 •	 Kodeks Prawa Kanonicznego
	 •	 Mszał Rzymski:

	 –	IV	Modlitwa	Eucharystyczna,	
	 –	Prefacja	z uroczystości	Chrystusa	Króla	Wszechświata,	
	 –	Obrzędy	zakończenia	Mszy	św.	w dniu	Objawienia	Pańskiego	

	 •	 Kongregacja	ds.	Duchowieństwa,	Postquam Apostoli	(25	marca	1980)
	 •	 Kard.	 van	Rossum,	prefekt	Kongregacji	Rozkrzewiania	Wiary,	List	do	biskupów	

Italii
	 •	 Papieska	 Komisja	 ds.	 Środków	 Społecznego	 Przekazu,	 Instrukcja	 duszpasterska	

o środkach	społecznego	przekazu	Communio et progressio
	 •	 Papieska	Rada	ds.	Środków	Społecznego	Przekazu,	Instrukcja	duszpasterska	Aetatis 

novae
	 •	 Statuty	Papieskich	Dzieł	Misyjnych,	Rzym	1980
	 •	 Święta	 Kongregacja	 ds.	 Obrzędów,	 Ustanowienie	 Światowego	 Dnia	 Misyjnego	

(14 kwietnia	1926)

3. Święci 

	 •	 Św.	Cyprian,	De oratione dominica
	 •	 Św.	Franciszek	Ksawery,	Epistula 
	 •	 Św.	Franciszek	z Asyżu,	Fonti Francescane
	 •	 Św.	Teresa	z Lisieux,	Dzieje duszy

4. Ojcowie Kościoła

	 •	 Tertulian,	Apologetyk

5. Dokumenty partykularne

	 •	Dokument	końcowy	Konferencji	w Puebla	(Meksyk,	1979)



Aneks 4

Cytowane dokumenty w orędziach Benedykta XVI

1. Dokumenty papieskie

Encykliki
	 •	 Pius	XII,	Encyklika Fidei donum (21	kwietnia	1957)
	 •	 Jan	Paweł	II,	Encyklika	Redemptoris missio (7	grudnia	1990)
	 •	 Benedykt	XVI,	Encyklika	Deus Caritas est	(25	grudnia	2005)
	 •	 Benedykt	XVI,	Encyklika	Spe salvi	(30	listopada	2007)

Listy apostolskie
	 •	 Jan	Paweł	II,	List	apostolski	Novo millennio ineunte (6	stycznia	2001)

Adhortacje apostolskie
	 •	 Paweł	VI,	Adhortacja	apostolska	Evangelii nuntiandi	(8	grudnia	1975)
	 •	 Benedykt	XVI,	Adhortacja	apostolska	Sacramentum caritatis	(22	lutego	2007)

2. Dokumenty Stolicy Apostolskiej

Sobór Watykański II
	 •	 Konstytucja	dogmatyczna	o Kościele	Lumen gentium
	 •	 Konstytucja	duszpasterska	o Kościele	w świecie	współczesnym	Gaudium et spes
	 •	Dekret	o działalności	misyjnej	Kościoła	Ad gentes



Aneks 5

Zestawienie wszystkich apeli i orędzi misyjnych

Lp. Data Rok Kto wygłosił Temat Uroczystość/święto

1. 26 IX 1930 abp C. Salotti Dzień apostolatu dla najuboższych na 
misjach

2. 20 VIII 1931 abp C. Salotti Dzień dla wsparcia istnienia i rozwoju misji 
katolickich

3. 17 X 1931 abp C. Salotti Dzień poświęcony apostolstwu misyjnemu

4. 15 VIII 1932 abp C. Salotti Znaczenie Dnia Misyjnego Urocz. Wniebowzięcia NMP

5. 22 X 1932 abp C. Salotti Kto to jest misjonarz?

6. 15 VIII 1933 abp C. Salotti Wstęp i podsumowanie działalności 
misyjnej w ciągu roku Urocz. Wniebowzięcia NMP

7. 21 X 1933 abp C. Salotti Rok Święty. Żarliwa praca misjonarzy 
przebiega coraz szybciej

8. 21 X 1934 abp C. Salotti Wojsko misyjne

9. 1 VIII 1935 abp C. Salotti Misjonarz – prawdziwy twórca cywilizacji Święto św. Piotra w Okowach

10. 20 X 1935 kard. F. Biondi Dzień Misyjny służy także poruszeniu osób 
biernych

11. 17 X 1936 abp C. Constantini Organizacja współpracy misyjnej

12. 17 X 1936 abp C. Constantini Misjonarze mówią wszystkimi językami 
ziemi

13. 23 X 1937 abp C. Constantini Jałumużna misyjna

14. 22 X 1938 kard. F. Biondi Do katolików w Stanach Zjednoczonych

15. 22 X 1938 abp C. Constantini Misje w Chinach i Indiach

16. 21 X 1939 abp C. Constantini Konsekracja dwunastu biskupów i obecne 
niepokoje

17. 19 X 1940 abp C. Constantini Cierpiący misjonarze

18. 18 X 1941 abp C. Constantini Seminaria kwitną

19. 17 X 1942 abp C. Constantini Budowniczy miasta Bożego

20. 23 X 1943 abp C. Constantini Tragiczne skutki wojny

21. 23 X 1943 abp C. Constantini Modlitwa i jałumużna
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Lp. Data Rok Kto wygłosił Temat Uroczystość/święto
22. 21 X 1944 abp C. Constantini Dzień wiary i miłości

23. 21 X 1944 abp C. Constantini Sursum corda!

24. 5 IX 1945 abp C. Constantini Świat musi stać się królestwem życia

25. 19 X 1946 abp C. Constantini Odbudowa

26. 18 X 1947 abp C. Constantini In verbo tuo laxabo rete (Łk 5,5)

27. 18 X 1947 abp C. Constantini Nasze seminaria

28. 23 X 1948 abp C. Constantini Ogień, który nie gaśnie

29. 22 X 1949 abp C. Constantini Maledicimur et benedicimus (1 Kor 4,12)

30. 22 X 1949 abp C. Constantini Gaudere cum gaudentibus, flere cum 
flentibus (Rz 12,15)

31. 21 X 1950 abp C. Constantini Rok Święty

32. 20 X 1951 abp C. Constantini Zebranie dyrektorów krajowych Papieskich 
Dzieł Misyjnych

33. 18 X 1952 abp C. Constantini św. Franciszek Ksawery i św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus

34. 17 X 1953 abp F. Bernardini Aby wszyscy poznali misje

35. 23 X 1954 abp F. Bernardini „Kto pomoże apostołowi, otrzyma nagrodę 
apostoła”

36. 22 X 1955 abp P. Sigismondi Obowiązek współpracy

37. 20 X 1956 abp P. Sigismondi Dać świadectwo wiary i miłości

38. 19 X 1957 abp P. Sigismondi Encyklika Fidei donum

39. 18 X 1958 abp P. Sigismondi Świat misyjny intensywnie się rozwija

40. 17 X 1959 abp P. Sigismondi Odpowiedzialność za apostolat misyjny

41. 22 X 1960 abp P. Sigismondi Nie zapominajmy, że dając otrzymamy

42. 21 X 1961 abp P. Sigismondi Formacja miejscowego kleru 

43. 20 X 1962 abp P. Sigismondi Sobór Watykański II

44. 19 X 1963 Paweł VI Papieskie Dzieła Misyjne

45. 17 X 1964 abp P. Sigismondi Papieskie Dzieła Misyjne w każdej diecezji

46. 23 X 1965 Paweł VI Wsłuchać się w głos

47. 11 X 1966 Paweł VI Kościół misyjny pod przewodnictwem 
Matki Bożej

48. 12 X 1967 Paweł VI Apostolat misyjny 

49. 2 VI 1968 Paweł VI Nadeszła godzina misji Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

50. 25 V 1969 Paweł VI Idea misyjna - wyraźna i mocna Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

51. 5 VI 1970 Paweł VI Ewangelizacja i rozwój

52. 25 VI 1971 Paweł VI Lud Boży jest ludem misyjnym
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Lp. Data Rok Kto wygłosił Temat Uroczystość/święto

53. 21 V 1972 Paweł VI Trzy rocznice (1622-1972; 1822-1972; 
1922-1972)

54. 29 VI 1973 Paweł VI Troska o powołania Uroczystość Świętych  
Apostołów Piotra i Pawła

55. 29 VI 1974 Paweł VI Światowy Dzień Misyjny w świetle Roku 
Świętego

Uroczystość Świętych  
Apostołów Piotra i Pawła

56. 20 IX 1975 Paweł VI Do misjonarzy i misjonarek w Roku 
Świętym

57. 14 IV 1976 Paweł VI 50-lecie Światowego Dnia Misyjnego 
(1926-1976)

58. 29 V 1977 Paweł VI Formacja misyjna Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

59. 14 V 1978 Paweł VI Współpraca misyjna Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

60. 14 VI 1979 Jan Paweł II Solidarny zapał misyjny dla budowania 
„nowej cywilizacji”

Uroczystość Bożego Ciała 
i Krwi Chrystusa

61. 25 V 1980 Jan Paweł II Wychodzić naprzeciw ludziom naszych 
czasów Uroczystość Zielonych Świąt

62. 7 VI 1981 Jan Paweł II Powinność głoszenia Dobrej Nowiny Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

63. 30 V 1982 Jan Paweł II Kościół służy człowiekowi Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

64. 10 VI 1983 Jan Paweł II Misyjne wezwanie Roku Jubileuszowego Uroczystość Najświętszego 
Serca Jezusowego

65. 10 VI 1984 Jan Paweł II Misyjna moc cierpienia Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

66. 26 V 1985 Jan Paweł II Młodzież nadzieją Ewangelii Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

67. 18 V 1986 Jan Paweł II 60-lecie Światowego Dnia Misyjnego Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

68. 7 VI 1987 Jan Paweł II Misyjna posługa laikatu Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

69. 22 V 1988 Jan Paweł II Obecność Maryi w powszechnej misji 
Kościoła 

Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

70. 14 V 1989 Jan Paweł II
Troska Kościoła o obecność kleru 
miejscowego w młodych wspólnotach 
chrześcijańskich 

Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

71. 3 VI 1990 Jan Paweł II Kapłaństwo jest z natury misyjne Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

72. 19 V 1991 Jan Paweł II Dzieło ewangelizacji posłannictwem 
chrześcijanina

Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

73. 7 VI 1992 Jan Paweł II Wszyscy uczestniczymy w działalności 
misyjnej Kościoła

Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego
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Lp. Data Rok Kto wygłosił Temat Uroczystość/święto

74. 18 VI 1993 Jan Paweł II Świadectwo misjonarzy wzorem dla 
wszystkich chrześcijan

Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa

75. 22 V 1994 Jan Paweł II Rodzina uczestniczy w życiu i misji 
Kościoła

Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

76. 11 VI 1995 Jan Paweł II Cały Kościół jest wezwany do głoszenia 
prawdy i miłości Bożej

Uroczystość Najświętszej 
Trójcy

77. 28 V 1996 Jan Paweł II Wiara i działalność misyjna Kościoła

78. 18 V 1997 Jan Paweł II Dzieło ewangelizacji łaską i obowiązkiem 
całego Kościoła

Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

79. 31 V 1998 Jan Paweł II Wielkie znaki obecności Ducha Świętego w 
działalności misyjnej Kościoła

Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

80. 23 V 1999 Jan Paweł II Wszyscy jesteśmy wezwani do budowania 
Królestwa Ojca

Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

81. 11 VI 2000 Jan Paweł II Niech nas ożywia troska o przekazywanie 
innym światła i radości wiary

Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

82. 3 VI 2001 Jan Paweł II Kontemplacja Jezusa warunkiem skutecz-
nego głoszenia Ewangelii

Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

83. 19 V 2002 Jan Paweł II Misja to głoszenie przebaczenia Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

84. 13 I 2003 Jan Paweł II Maryja i misja Kościoła w Roku Różańca Święto Chrztu Pańskiego

85. 11 IV 2004 Jan Paweł II Eucharystia i misja – nierozerwalnie 
związane

86. 22 II 2005 Jan Paweł II Misja – Chleb łamany za życie świata Święto Katedry św. Piotra 
Apostoła

87. 29 IV 2006 Benedykt VI Miłość duszą misji

88. 27 V 2007 Benedykt VI Wszystkie Kościoły dla całego świata Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

89. 11 V 2008 Benedykt VI Nowi ludzie dla nowego świata

90. 29 VI 2009 Benedykt VI „I w Jego świetle będą chodziły narody” 
(Ap 21,24)

Uroczystość Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła

91. 6 II 2010 Benedykt VI Budowanie wspólnoty kościelnej ma 
kluczowe znaczenie dla misji
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