
Z MISJONARZAMI SŁUŻYMY KOŚCIOŁOWI
DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MISJOM

Uroczystość Objawienia Pańskiego  6 stycznia 2023r. 

LIST DO KSIĘŻY PROBOSZCZÓW
Czcigodni Bracia Kapłani, Księża Proboszczowie!

Witam Was z zachowaniem Waszych godności, funkcji, honorów, 
tytułów naukowych i miejsc służby!

W imieniu ks. bp. Jana Piotrowskiego, przewodniczącego Komisji Episkopatu Pol ski ds. Misji i moim 
własnym, serdecznie dziękuję za każdy gest sympatii, pomocy i Waszej kapłańskiej służby na rzecz 
misyjnego dzieła Kościoła.

Kolejną okazją do kontynuowania n aszej współpracy misyjnej, będzie Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom 
w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2023 r. W tym roku duszpasterskim, obchodzimy go 
pod hasłem: „Z misjonarzami służymy Kościołowi”. Misjonarki i Misjonarze służą Kościołowi. Budują 
wspólnoty wiary swą modlitwą, przepowiadaniem słowa Bożego, cierpieniem i zaangażowaniem w dzieła 
miłosierdzia chrześcijańskiego. Są misjonarkami i misjonarzami Chrystusa, pełniącymi gorliwie swą misję, 
mimo trudności, przeszkód i problemów, różnic kulturowych niekiedy niezrozumienia, odrzucenia lub 
wyraźnej wrogości świata. 

Tradycyjnie już, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, składka na tacę zbierana 
w Uroczystość Objawienia Pańskiego w kościołach całej Polski, przeznaczona jest na Krajowy Fundusz 
Misyjny, któremu patronuje Komisja Episkopatu Polski ds. Misji. Jednym z głównych jej zadań jest opieka nad 
1 743 polskimi misjonarzami i misjonarkami, posługującymi na placówkach misyjnych w 99 krajach. Zadaniem 
Komisji Misyjnej jest także przygotowanie do przyszłych zadań ewangelizacyjnych kapłanów, sióstr i braci 
zakonnych oraz osób świeckich w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W tym roku, do posłania misyjnego 
przygotowuje się 9 osób: 4 kapłanów diecezjalnych, 4 siostry zakonne i jedna osoba świecka.

Przesyłamy do Waszej dyspozycji jako materiały animacyjne: okolicznościowy plakat na dzień 
6 stycznia, mały plakat z numerem sms-a (jeżeli to możliwe prosimy o pozostawienie go na dłużej 
w gablotach), materiały liturgiczne wraz z komunikatem ks. bp. Jana Piotrowskiego, a także 
Kalendarz misyjny 2023. Wszystkie te materiały są gratisowe!

W imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz misjonarzy i misjonarek, korzystających z daru 
serca złożonego na tacę w Waszych parafi ach, składam serdeczne Bóg zapłać!

Drodzy Duszpasterze!
Niech Chrystus, którego narodziny sprawiły radość niebu i ziemi, rozpromieni Wasze serca i napełni je 

swoją łaską i pokojem. Niech uczyni Was radosnymi świadkami swej miłości i ofi arnymi sługami sióstr 
i braci w Waszych parafi ach. Niech pozwoli cieszyć się ze wzrostu duchowego Waszych wspólnot i udzieli 
łaski oglądania owoców Waszej posługi w Kościele.

W imieniu własnym oraz wszystkich osób posługujących w Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, dziękuję 
Wam, za świadectwo objawiania miłości Boga i bliźniego, jakie dajecie we wspólnotach parafi alnych 
poprzez Wasze zaangażowanie misyjne.

Z wyrazami szacunku i duchowej łączności

                                                                                             O. dr Kazimierz Szymczycha SVD
                                                                                                  Sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

                                                                                         Delegat ds. Misjonarzy
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WPROWADZENIE DO MSZY ŚW.
Dziś obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest to jednocześnie Dzień Modlitwy i Pomocy Mi-
sjom oraz Misyjny Dzień Dzieci. Hasło dzisiejszego dnia brzmi: „Z misjonarzami służymy Kościołowi”. 
Tak, to misjonarki i misjonarze budują wspólnoty wiary swoją modlitwą, przepowiadaniem słowa Bożego, 
cierpieniem i zaangażowaniem w dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego. Są misjonarkami i misjonarzami 
Chrystusa, pełniącymi gorliwie swą misję, mimo trudności, przeszkód i problemów, różnic kulturowych, 
niekiedy niezrozumienia, odrzucenia lub wyraźnej wrogości świata. 

Dzisiaj jako uczniowie Chrystusa, przybyliśmy do Betlejem światła, czyli do Kościoła. Uczmy się od 
Mędrców ze Wschodu odwagi, pokory i wytrwałości w poszukiwaniu Jezusa, lepszym poznawaniu Go, aby 
móc Go jeszcze bardziej ukochać i dawać o Nim świadectwo.

Otaczając ołtarz Pański, złóżmy na nim naszą modlitwę za misjonarki i misjonarzy oraz tych, którzy ich 
wspierają modlitwą, cierpieniem i darami serca. 

Przeprośmy Pana Boga, za nasze grzechy, abyśmy nie zamykali naszych serc na misyjne potrzeby Kościoła.

MODLITWA WIERNYCH
Do Pana Boga, który pragnie być poznany i pokochany w Kościele przez wszystkie narody, zanieśmy 
nasze prośby, intencje i błagania:
1.  Módlmy się za narody nieznające jeszcze Dobrej Nowiny, aby poprzez posługę misjonarzy i misjonarek, 

mogły poznać Zbawiciela świata, który jest i działa w Kościele. Ciebie prosimy …
2.  Módlmy się za wszystkich misjonarzy i misjonarki, niech czerpią obfi tość darów z głębokiej relacji z Bo-

giem, uświęcając przez to siebie i służąc najbardziej potrzebującym. Ciebie prosimy …
3.  Módlmy się za dzieci zaangażowane w dzieło misyjne Kościoła, aby chętnie wspierały misjonarzy i mi-

sjonarki  modlitwą oraz uczyły się ofi arności. Ciebie prosimy …
4.  Módlmy się za Kościoły Wschodnie, które dziś rozpoczynają obchody Świąt Bożego Narodzenia, niech 

ich wyznawcy doświadczają Bożej Miłości i dobroci. Ciebie prosimy …
5.  Módlmy się za wszystkich , którzy w sposób materialny i duchowy wspomagają misje, niech ich dobroć 

serca zostanie wynagrodzona Twoim Panie błogosławieństwem. Ciebie prosimy …
6.  Módlmy się za zmarłych misjonarzy, misjonarki, świeckich i duchownych. Przyjmij ich do grona zba-

wionych. Ciebie prosimy …
7.  Módlmy się za nas samych, abyśmy za przykładem Mędrców odnajdywali Chrystusa w Kościele i uczyli 

się od Niego żyć godnie i pięknie oraz dawać o Nim świadectwo. Ciebie prosimy …

Panie Jezu Chryste, wyznajemy w Tobie naszego Pana i Zbawiciela, który w swojej dobroci obfi cie 
wspiera nas swoimi łaskami i pragnie zbawienia wszystkich ludzi, przyjmij naszą wdzięczność za tych, 
którzy przynieśli do nas Ewangelię i wiarę w Kościół. Spraw, abyśmy czerpiąc z Eucharystii entuzjazm mi-
syjny, z radością i ofi arnie dawali o Tobie świadectwo w codzienności naszego życia. Tobie cześć i chwała, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

ROZESŁANIE
Czerpiąc entuzjazm misyjny z przeżytej Eucharystii, za chwilę wrócimy do naszych domów i mieszkań. 

Na drzwiach wejściowych napiszemy litery C+M+B, będące skrótem słów Christus mensionem benedicat 
(Niech Chrystus błogosławi to mieszkanie) i cyfry bieżącego roku. To swoiste świadectwo wyznania wiary 
i prośba o Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin na cały rok. Niech błogosławieństwo, które teraz 
przyjmiemy, będzie dzielone z innymi.

Warszawa, 11 listopada 2022 r.
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1. W noc Bożego Narodzenia wraz z Maryją i Józefem wpatrywaliśmy się w Dzieciątko Jezus. 
Podziwialiśmy pasterzy, którzy jako pierwsi pokłonili się Nowonarodzonemu Zbawicielowi. Uro-
czystość Objawienia Pańskiego podkreśla, że Syn Boży przyszedł na świat dla zbawienia wszyst-
kich ludzi, Mędrcy ze Wschodu uosabiają ludy pogańskie. O tym wyśpiewaliśmy za Psalmistą: 
„Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi” (Ps 72,11). 

Wraz z Mędrcami rozpoczyna się pielgrzymka ludzkości ku Jezusowi Chrystusowi – Bogu, który 
narodził się w Betlejem; który oddał życie za nas na krzyżu, i który jako Zmartwychwstały, po-
zostaje z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Dzisiejsza uroczystość ukazuje nam 
zatem otwarcie horyzontów zbawienia dla wszystkich narodów, dla których świadectwo życia staje 
się najlepszą formą ewangelizacji.

Trwający rok duszpasterski swoim hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, uświadamia nam, 
że Jezusa Chrystusa Odkupiciela świata należy szukać w Kościele, który zaprasza nas do medytacji 
nad drogą poszukiwania Mesjasza, znalezienia i oddania Mu pokłonu, złożenia darów i powrotu 
inną bezpieczną drogą. Dzisiaj też patrzymy na działalność misyjną Kościoła oraz pomoc tym, 
którzy niosą orędzie Chrystusa aż po krańce świata. Obchodzimy ten dzień pod hasłem: „Z misjo-
narzami służymy Kościołowi”. Również i dziś, aby znaleźć Jezusa, trzeba udać się do Betlejem, 
czyli do Kościoła. 

2. Jako uczniowie Chrystusa uczmy się od Mędrców ze Wschodu odwagi, pokory i wytrwało-
ści w poszukiwaniu Jezusa, lepszym poznawaniu Go, aby móc Go jeszcze bardziej ukochać i dawać 
o Nim świadectwo. Jako wierni Kościoła dostrzegamy harmonię pomiędzy tym, co ktoś wyznaje 
czy głosi a tym, jak postępuje. Jan Paweł II pisał: „Człowiek współczesny bardziej wierzy świad-
kom, aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu, aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom, aniżeli 
teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Chrystus, 
którego misję przedłużamy w czasie, jest „Świadkiem” w pełnym tego słowa znaczeniu (por. Ap 1,5; 
3,14) i wzorem chrześcijańskiego świadectwa. Duch Święty towarzyszy drodze Kościoła i włącza go 
w świadectwo, które On sam daje Chrystusowi” (por. J 15,26-27)” (Redemptoris missio, 42). 

Uczmy się od Mędrców zaufania znakom, które daje Bóg, a które pozwalają przejść drogę ku 
Niemu. Oni wsłuchiwali się w głos Pism Świętych, bo tylko one mogły wskazać im miejsce naro-
dzenia Mesjasza. Dla nas też Słowo Boże winno być prawdziwą gwiazdą na drodze wiary, która 
prowadzi do Boga i do Kościoła. Dlatego pozwólmy się prowadzić przez gwiazdę, którą jest Słowo 
Boże. 

Takimi gwiazdami Boga danymi nam są święci i błogosławieni oraz współcześni świadkowie 
wiary. Wpatrujmy się w nich, w ich drogę wiary, na której spotkali Chrystusa, a idąc tą drogą doszli 
do zbawienia. Takimi gwiazdami dla innych mamy się stawać także my – ludzie wierzący. Bo nie  

wystarczy, że znamy Jezusa, trzeba uczynić wszystko, aby także inni dzięki naszemu słowu i świadec-
twu życia mogli Go poznać i wejść na drogę prowadzącą do Kościoła (Novo millennio ineunte, 40). 

Niestety i nam grozi grzech obojętności, który jest wielkim niebezpieczeństwem w naszym 
chrześcijańskim powołaniu. Szczególnie obojętność na biedę i nędzę ludzką. To prawda, że nie 
rozwiążemy problemu nędzy na całym świecie, ale każdym dobrem zmieniamy świat. Ono bowiem 
czyni nas czytelnym i wiarygodnym uczniem Jezusa Chrystusa. Takie świadectwo pobudza innych 
do włączenia się w pomoc ubogim i pracę z ubogimi. Jezus Chrystus, nie rozwiązał wszystkich 
problemów ludzkiej niesprawiedliwości, ale dał nam przykład jak pomagać Mu w uleczeniu i na-
prawianiu dzieła stworzenia.

Pamiętajmy, że niebo nad nami usłane jest też fałszywymi gwiazdami, które łudzą szczęściem 
i spełnieniem. Trzeba je rozpoznać i nie iść za nimi, bo na takiej drodze czeka nas niemiłe rozcza-
rowanie. Ale są też i tacy, którzy nie rozpoznają żadnej gwiazdy. Jak wygląda świat bez gwiazdy, 
bez Betlejem – widać dzisiaj w tych miejscach, gdzie giną niewinni ludzie. Jak wygląda świat bez 
Gwiazdy, bez Betlejem widać w świecie, który staje się bezbożny, bo pozbywa się Boga. 

3. Drodzy Bracia i Siostry! Zachęcam wszystkich, także tych, którzy zgubili gwiazdę lub po-
dążają za fałszywymi gwiazdami, by udali się wraz z Trzema Królami do Betlejem. Idąc z nimi, 
dojdziemy do Betlejem, do Kościoła i tam znajdziemy Jezusa. Zachęcam do adoracji Dzieciątka 
Jezus, pamiętając, że człowiek nie jest nigdy większy, niż wtedy, kiedy klęczy przed Bogiem. Jezus 
Chrystus jest jedynym punktem odniesienia, dzięki któremu nasze istnienie staje się godne, upo-
rządkowane i ważne. 

Dzisiejsza uroczystość pomaga zrozumieć głęboki sens powszechnej misji Kościoła, jaką jest 
zbawienie wszystkich ludzi. Uświadamia nam również odpowiedzialność za jego misyjne dzieło 
i wspomaganie tych, którzy niosą orędzie Chrystusa aż po krańce świata. Naszym zadaniem jest 
spłacać dług wdzięczności za skarb wiary i przynależności do Kościoła poprzez modlitwę, ofiaro-
wanie cierpień oraz ofiary materialne, wspierające dzieła misyjne polskich misjonarzy. Zgodnie 
z zachętą Konferencji Episkopatu Polski ofiary dziś zebrane na tacę we wszystkich kościołach 
w Polsce przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny, któremu patronuje Komisja Episkopatu 
Polski ds. Misji. 

W imieniu naszych polskich misjonarzy i misjonarek, głoszących Ewangelię aż po krańce ziemi 
oraz tych, którzy obecnie przygotowują się do pracy misyjnej składam serdeczne Bóg zapłać za 
Wasz hojny dar serca. 

W dniu dzisiejszym modlimy się także w intencji dzieci zrzeszonych w Papieskim Dziele Mi-
syjnym, aby ich apostolstwo było drogą do wzrostu wiary i darem pomocy innym dzieciom świa-
ta. Jako Kolędnicy Misyjni dziękują one za ofiary zebrane w czasie kolędowania, które przekażą 
swoim rówieśnikom w Papui Nowej Gwinei i dla dzieci z innych krajów misyjnych. Chrystus daje 
nam dzisiaj możliwość obdarowania Go w tych, którzy są ubodzy i potrzebujący. On nas zapew-
nia, że „Wszystko cokolwiek uczyniliśmy jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście uczynili” 
(Mt 25,40). Dzisiaj też możemy dołączyć do Trzech Mędrców, aby Dziecięciu ofiarować swe dary.

          Bp Jan Piotrowski    
                                          Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji   
Warszawa, 11 listopada 2022 r.
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Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry!
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