Bp Jerzy Mazur - Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – październik 2019 r.
Hasło: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie"
I.

Zapowiedz Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

Ojciec Święty Franciszek w piśmie do kard. Fernando Filoniego, Prefekta
Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, wystosowanym z okazji 100. rocznicy
ogłoszenia Listu Apostolskiego „Maximum illud”, zapowiedział obchody
Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w październiku 2019 r. Jest to szczególna
okazja do modlitwy za misje i przebudzenia misyjnego w Kościele.
Kard. Fernando Filoni przekazał kilka ważnych wskazań dotyczących
przygotowań i obchodów tego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego (list z 3 XII 2017
r.). Wyraził pragnienie, by w sercu wszystkich inicjatyw w diecezjach, zgromadzeniach
zakonnych, wspólnotach, grupach i stowarzyszeniach katolickich znalazła się żarliwa
modlitwa za misje, połączona z refleksją nad centralnym miejscem missio ad gentes
oraz pogłębieniem świadomości mandatu misyjnego Kościoła. Mamy nadzieję, że
obchody tego Miesiąca odnowią w Kościele zapał misyjny i przeobrażą jego
struktury oraz duszpasterstwo w duchu misyjnym. Misja ad gentes, wskazana w
„Evangelii gaudium” jako paradygmat duszpasterstwa zwyczajnego Kościoła winna
znaleźć się w centrum obchodów stulecia opublikowania „Maximum Illud”. Chodzi o
to, by umieścić misję Chrystusa w sercu Kościoła, uczynić z niej kryterium
skuteczności działania jego struktur i rezultatów pracy ewangelizacyjnej.
Franciszek „To ma być czas nie tyle działania na rzecz misji, ale obudzenia i
ożywienia w wierzących odpowiedzialności misyjnej”. Nadzwyczajny Miesiąc
Misyjny jest szansą, którą trzeba wykorzystać.
Ojciec Święty wskazał cztery wymiary przygotowań do przeżywania
Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w październiku 2019 r. Są to:
1.Osobiste spotkanie z Chrystusem żyjącym w Kościele: Eucharystia, Słowo Boże,
modlitwa osobista i wspólnotowa;
2.Świadectwo: święci, męczennicy misji i wyznawcy wiary, którzy pochodzą z
Kościołów rozproszonych po całym świecie;
3.Formacja: biblijna, katechetyczna, duchowa i teologiczna związane z misją ad
gentes;
4.Miłosierdzie dla misji: wsparcie finansowe dla placówek misyjnych oraz młodych
Kościołów na terytoriach misyjnych.
W tym czasie przygotowań do przeżywania Nadzwyczajnego Miesiąca
Misyjnego w 2019 r. każdy z Kościołów lokalnych ma wypracować własne formy i
propozycje działań ukierunkowanych na odnowienie ducha misyjnego.
W to dzieło (przygotowywanie się i realizowanie programu) winni zaangażować
sie biskupi, kapłani, katecheci, zgromadzenia zakonne, parafie, grupy, ruchy i
stowarzyszenia działające na terenie diecezji, rodziny.
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II. Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny - październik 2019 r.
Ojciec Święty Franciszek ogłosił październik 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem
Misyjnym. Będzie on obchodzony w Rzymie i Kościołach lokalnych na całym świecie,
by odnowić nasz zapał misyjny, ożywić animację i formację oraz zintensyfikować
formy duchowej i materialnej pomocy Kościołom misyjnym. Chodzi o to, by każdy
Kościół lokalny, poprzez przygotowania do Miesiąca Misyjnego oraz przeżywanie go,
odkrył na nowo swoje misyjne powołanie i możliwości konkretnego
zaangażowania.
Papież Franciszek pragnie, by Papieskie Dzieła Misyjne w poszczególnych
Kościołach podjęły się przewodniczenia inicjatywom tego Miesiąca, przygotowały je i
przeprowadziły w diecezjach i parafiach.
1 października, Ojciec Święty odprawi Nieszpory w Bazylice św. Pawła za
Murami inaugurując obchody tego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.
Na 12 października przewidziano czuwanie przy relikwiach św. Franciszka
Ksawerego, patrona misji; Niedziela Misyjna
– 20 października – będzie przeżywana z udziałem Ojca św. w Bazylice św.
Piotra.
Na 27 października zaplanowano uroczyste nieszpory.
Sekretariaty Międzynarodowe Papieskich Dzieł Misyjnych w Rzymie opracowały
„Przewodnik” na każdy dzień miesiąca misyjnego. Znajdują się w nim refleksje
misyjne, odwołujące się do czytań mszalnych, biogramy 30 świętych męczenników,
świadków wiary i osób szczególnie zaangażowanych w dzieło misyjne. Z Polski została
przedstawiona misjonarka świecka dr Wanda Błeńska, wsławiona gorliwą pracą
misyjną wśród trędowatych w Ugandzie. Przewodnik zawiera teksty odnoszące się do
podstawowej formacji i współpracy misyjnej, przygotowywane przez misjologów z
całego świata.
Przygotowania
Trwają już przygotowania do owocnego przeżywania Nadzwyczajnego Miesiąca
Misyjnego. Tak Papieskie Dzieła Misyjne, jak i nasza Komisja intensywnie pracują nad
propozycjami działań. Zależy nam na tym, by Miesiąc Misyjny przyczynił się do
pogłębienia naszej chrzcielnej odpowiedzialności za realizację misyjnego mandatu
Chrystusa oraz pogłębienia świadomości, że wszyscy jesteśmy uczniamimisjonarzami. Stąd też Papieskie Dzieła Misyjne podjęły już następujące kroki:
1. Został skierowany List do wspólnot kontemplacyjnych w Kościele w Polsce z
prośbą o modlitwę w intencji owocnego przeżycia tego Miesiąca oraz za misje. Ta
modlitwa we wspólnotach kontemplacyjnych trwa od stycznia do września 2019 r.

2

Podobną prośbę o modlitewne wsparcie Papieskie Dzieła Misyjne skierowały
również do Księży Emerytów.
2. Przygotowano materiały liturgiczne na październikowe nabożeństwa różańcowe.
W materiałach znajdują się rozważania i czytanki prezentujące nauczanie papieża
Franciszka o misjach oraz fragmenty listów polskich misjonarzy. Czytanki są do
nabycia w Papieskich Dziełach Misyjnych.
3. Opracowano również comiesięczne nabożeństwa misyjne i opublikowano je w

miesięczniku liturgicznym „Od słowa do życia”, wydawanym przez Edycję św.
Pawła. Papieskie Dzieła Misyjne przygotowały pomoce homiletyczne, dostępne
wraz z dwoma krótkimi filmami, prezentującymi możliwości współpracy z
Papieskimi Dziełami Misyjnymi w Polsce.
4. W październiku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się
sympozjum naukowe poświęcone 50 - leciu misjologii. To wydarzenie również
wpisuje się w obchody Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.
5. W sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach zostaną

odprawione Msze św. ze szczególnym uwzględnieniem Miesiąca Misyjnego:
6 października – bp Jerzy Mazur SVD, biskup ełcki;
13 października w Dzień Papieski – Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia;
20 października – Światowy Dzień Misyjny – Papieskie Dzieła Misyjne;
27 października – bp Andrzej Jeż, biskup tarnowski.

Członkowie Komisji Misyjnej wygłoszą sobotnie katechezy poranne w „Radiu
Maryja”:
5 października – abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita białostocki;
12 października – abp Adam Szal, metropolita przemyski;
19 października – bp Józef Szamocki, biskup pomocniczy diec. toruńskiej;
26 października – bp Jerzy Mazur SVD, biskup ełcki.
Promocja Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w mediach
Staraniem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskich Dzieł Misyjnych ukażą
się w miesiącu październiku informacje w tygodnikach katolickich: „Niedziela”, „Gość
Niedzielny”, „Przewodnik Katolicki”, „Idziemy” oraz w „Naszym Dzienniku” i
czasopismach misyjnych (np. „Misje Dzisiaj”, „Misyjne Drogi”, „Misjonarz”).
Dyrektorzy diecezjalni Papieskich Dzieł Misyjnych oraz delegaci biskupa ds. misji
w diecezjach winni zainteresować problematyką misyjną swoje media diecezjalne.
Martyria w diecezji ełckiej.
Komisja Misyjna współpracuje również z katolickimi portalami internetowymi,
Katolicką Agencją Informacyjną oraz Informacyjną Agencją Radiową, programami
katolickimi Polskiego Radia i Telewizji.
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Propozycje działań
Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów wyraziła życzenie, aby trud
przygotowania Miesiąca Misyjnego wzięły na siebie pod przewodnictwem
Papieskich Dzieł Misyjnych diecezje i parafie. (biskupi, kaplani, katecheci) Chodzi
o jak największe zaangażowanie Kościołów lokalnych. Zaproszenie do przeżywania
tego nadzwyczajnego wydarzenia misyjnego zostało skierowane także do zgromadzeń i
wspólnot zakonnych, ruchów kościelnych, stowarzyszeń, bractw, fundacji i organizacji
służącym misjom.
Wszyscy – duchowni i świeccy w Kościele są wezwani do tego, by odnowić swój
zapał misyjny i otworzyć się na ożywcze tchnienie Ducha Świętego, głównego
sprawcy misji.
Planowane wydarzenia misyjne mają bowiem służyć odkryciu na nowo powołania
misyjnego oraz możliwości włączenia się w dzieło ewangelizacji świata wszystkich
członków Kościoła. Ochrzczeni są zarazem posłani, by dzielić się swa wiarą z
innymi.
Kard. Fernando Filoni zachęca, by Księża Biskupi odprawili uroczystą Mszę
św. w intencji misji w swych kościołach katedralnych w Niedzielę Misyjną 2019 r.
Natomiast, w pozostałe niedziele i dni powszednie tego miesiąca, by odprawiali
Msze św. w sanktuariach diecezjalnych lub wybranych kościołach parafialnych.
Do włączenia się w te obchody wypada szczególnie zaprosić misjonarki i misjonarzy,
którzy powrócili z placówek misyjnych, zgromadzenia zakonne i wspólnoty misyjne
oraz środowiska zaangażowane w misyjne dzieło Kościoła.
List pasterski Episkopatu Polski z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego
będzie czytany 22 września.
Pragnę przypomnieć duszpasterzom o wezwaniu do modlitwy za misje,
misjonarki i misjonarzy oraz o powołania misyjne w codziennej „Modlitwie wiernych”.
Byłoby również czymś wskazanym, by intencja za misje towarzyszyła parafialnej
modlitwie różańcowej.
Prosimy również, by wykłady podczas uroczystej inauguracji roku
formacyjnego i akademickiego w seminariach duchownych zostały poświęcone
tematyce misyjnej i zaangażowaniu Kościoła w dzieło misyjne.
Przypomnienie katechetom i katechetkom. Katechezy misyjne we wszystkich
klasach w miesiącu październiku.
Zachęcam prowadzących rekolekcje, dni skupienia, by uwzględniać w
konferencjach ascetycznych problematykę misyjną. Byłoby również dobrze, gdyby
temat powołania misyjnego wszystkich wiernych został poruszony podczas
parafialnych rekolekcji adwentowych.
Papież Franciszek zakończył swój List życzeniem: „Niech Nadzwyczajny
Miesiąc Misyjny będzie intensywnym i owocnym czasem łaski, poprzez
promowanie inicjatyw oraz nasilenie w szczególności modlitwy – duszy wszelkiej
misji, głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji, dzieła
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miłosierdzia chrześcijańskiego i konkretne działania współpracy i solidarności
między Kościołami, aby obudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie
okradziono”.
Ciężar odpowiedzialności za należyte przeżywanie Miesiąca Misyjnego spada na
delegatów biskupów ds. misji oraz dyrektorów diecezjalnych PDM, na referentów i
referentki zakonne, referatów misyjnych oraz liderów ruchów i stowarzyszeń
katolickich, katechetów i katechetki. Bądźmy animatorami i inicjatorami działań,
które mają za cel rozbudzenie ducha misyjnego w Kościele w Polsce. Od nas, od
naszych inwencji i umiejętności zależy intensywność, z jaką ten miesiąc
przeżyjemy.
Papież Franciszek w Orędziu na NMM tak pisze: „Poproszę cały Kościół o
przeżywanie w październiku 2019 r., nadzwyczajnego okresu aktywności misyjnej, aby
uczcić setną rocznicę ogłoszenia Listu Apostolskiego Maximum illud Papieża
Benedykta XV (30 listopada 1919 r.). Prorocza dalekowzroczność jego propozycji
apostolskiej potwierdziła, jak ważne jest dzisiaj odnowienie pracy misyjnej
Kościoła, ewangeliczne przekwalifikowanie jego misji głoszenia Ewangelii i
zaniesienie światu zbawienia Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał.”
III. Przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w diecezji ełckiej
Kościół ełcki włącza się w przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego
zgodnie ze wskazaniami papieża Franciszka, Prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji
Narodów kard. Fernando Filoniego i wypracowuje pewne własne formy i propozycje
działań ukierunkowanych na odnowienie i ożywienie ducha misyjnego.
Wszyscy ochrzczeni winni zaangażować się w przygotowywanie i przeżywanie
Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.
A. Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny jest wspaniałą szansą w diecezji ełckiej,
by modlić się za misje, by obudzić i ożywić w wierzących odpowiedzialność misyjną,
by umocniła się świadomość, że jesteśmy uczniami misjonarzami z chrztu świętego i
bierzmowania. Przeżywajmy ten czas w wymiarze:
1. Osobiste spotkanie się z Chrystusem. Zachęcam do czytania Pisma świętego w
domach rodzinnych, w rodzinach, do uczęszczania na Msze święte i ofiarowania
Komunii św. w intencjach misji, do modlitwy różańcowej osobistej i uczestniczenia w
nabożeństwach różańcowych, modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencjach
misji i misjonarzy.
2.Uczmy się od świadków. Zachęcam do spotykania się ze misjonarzami świadkami,
poznawania z literatury misyjnej męczenników za wiarę, misjonarzy i misjonarki,
którzy obecnie głoszą Chrystusa.
3. Jako uczniowie misjonarze potrzebujemy stałej formacji misyjnej. Korzystajmy z
katechez o tematyce misyjnej, które będą głoszone przez biskupów, kapłanów,
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katechetów. Włączmy się także w katechezy głoszone przez biskupów a transmitowane
przez Radio Maryja w każdą sobotę października o godz. 8.30.
4.Miłosierdzie dla misji. Zachęcam do daru serca, do pomocy materialnej, którą
przekażemy naszym misjonarzom fideidonistom, misjonarzom i misjonarkom
pochodzącym z naszej diecezji a pracujących na misjach, by mogli wspomagać
najbiedniejszych z najbiedniejszych: biedne i chore dzieci, biedne rodziny,
bezdomnych i wykluczonych oraz najbardziej potrzebujących. Dzięki naszej
pomocy misjonarze mogą nieść nadzieję i pociechę potrzebującym.
Ponadto zachęcam by:
1. Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny był wspaniałą okazją przede wszystkim dla
kapłanów, osób konsekrowanych i liderów różnych grup działających w parafiach, do
wejścia w szeregi Papieskiej Unii Misyjnej, stania się jej członkiem. Z całego serca
zachęcam. W czasie spotkań rejonowych będzie okazja wejścia w szeregi PUM
2.Katecheci zaangażowali się w inicjowanie Papieskiego Dzieła Misyjnego
Dzieci, Kółek i Ognisk misyjnych w parafiach, przygotowania Kolędników
misyjnych. Tutaj jest wielka rola katechetów, katechetek oraz kapłanów
zaangażowanych w katechizację.
B. Główne celebracje związane z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym w
diecezji ełckiej, w miesiącu październiku:
- 1.10.2019 r. Ełk - Karmel – godz. 7.00 – rozpoczęcie uroczystą Mszą św.
Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w klasztorze Sióstr Karmelitanek w uroczystość
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji
- 1.10.2019 r. Ełk, katedra – godz. 18.00 Msza św.
W tym dniu we wszystkich parafiach inauguracja Nadzwyczajnego Miesiąca
Misyjnego.
- 3.10.2019 r. WSD Ełk – inauguracja roku akademickiego w WSD w Ełku
-11.10.29019 r. – Jasna Góra, spotkanie maturzystów. Apel Jasnogórski
-13.10.2019 r. Ełk, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – Dzień Papieski
-15.10.2019 r. – Suwałki, spotkania rejonowe kapłanów
-16.10.2019 r. – Orzysz, spotkania rejonowe kapłanów
-17.10.2019 r. – Ełk, spotkania rejonowe kapłanów
- 19.10.2019 r. – Ełk - II Diecezjalny Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej (stacja
dorosłych i młodzieżowa)
-20.10.2019 r. - II Diecezjalny Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej w parafiach,
wspólnotach zakonnych
-28.10.2019r. – Ełk, katedra – Msza św. Transmitowana przez TV Trwam i
Radio Maryja, Rozmowy niedokończone temat „Powołanie misyjne”
- 31.10.2019 r. – Ełk katedra – zakończenie Nadzwyczajnego Miesiąca
Misyjnego
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C. II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej.
Hasłem są słowa: OCHRZCZENI I POSŁANI W MOCY DUCHA
II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej będzie miał miejsce w Ełku:
19 października - stacja dorosłych i młodzieżowa.
20 października - zaangażowanie się wszystkich wiernych w parafiach w przeżywanie
stacji kongresowej. Katecheci winni przygotować z dziećmi i młodzieżą spektakle
misyjne, zaangażować się w liturgię Mszy św. Czyńmy raban misyjny w parafiach.
Program zostanie przedstawiony.
Stacja dziecięca będzie miała 3 etapy.
I etap - to cały miesiąc październik. W czasie katechez w szkole przygotować dzieci do
kolędowania misyjnego w okresie świątecznym,
II etap - to misyjne kolędowanie od 26 grudnia do 6 stycznia. Orszak Trzech Króli jest
wspaniałą okazją do zaangażowania dzieci i młodzieży w kolędowanie, jasełka.
III etap to 1 czerwca 2020 w Ełku - II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej - stacja
dziecięca
Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka
na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Październik 2019
Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Plik do pobrania
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Modlitwa Dzieci
na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
UKOCHANY JEST POSŁANY
Ojcze Najlepszy,
Ty kochasz każde dziecko na ziemi, bez wyjątku.
Dziękujemy Ci za wspaniały dar chrztu świętego,
który sprawia, że tworzymy jedną
Wielką rodzinę Kościoła,
gdzie każdy jest misjonarzem.
Pomóż nam przez Ducha Świętego
Odważnie i radośnie mówić o Twojej miłości
i działać tak, by każdy mógł się spotkać
z Panem Jezusem
przez miłość i miłosierdzie.
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