
 
 
 
 
 
Drodzy Bracia i Siostry, 
 

Serdeczne pozdrowienia z Rzymu. Z okazji Pallotyńskiej Niedzieli Misyjnej, która w tym roku 
będzie obchodzona 3 października 2021 r., my, odpowiedzialni za misje we wspólnotach 
założycielskich i w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, mamy przyjemność przesłać wam, jak 
zwykle, te krótkie wskazówki do rozważania i dzielenia się nimi. Niedziela misyjna jest dla nas czasem 
dziękczynienia Panu za dar naszego powołania, a w sposób szczególny czasem modlitwy za 
pallotyńskie misje, które nasi bracia i siostry prowadzą, ożywiając wiarę i rozpalając miłość na całym 
świecie, zgodnie z inspiracją naszego Założyciela, św. Wincentego Pallottiego. 

 
Pandemia: "łaska misyjna" 

  
Również w tym roku Pallotyńska Niedziela Misyjna będzie obchodzona z zachowaniem 

środków ostrożności wobec choroby COVID-19, która od prawie dwóch lat dotyka cały świat i której 
skutki są nadal odczuwalne w różnych sferach naszego pallotyńskiego życia. Dzięki kampanii 
szczepień w wielu krajach naszego globu pojawiają się pozytywne oznaki radzenia sobie z tym 
zagrożeniem, które jak wiemy obnażyło naszą ludzką słabość i delikatność naszych struktur 
bezpieczeństwa. Jednak pomimo poważnych konsekwencji epidemii, jesteśmy zaproszeni do 
spojrzenia na ten czas z wiarą, aby uchwycić także pozytywne aspekty, które pandemia nam przynosi.   

W rzeczywistości, jak napomina nas 
Ojciec Święty w jednym ze swoich przemówień 
poświęconych pandemii korona wirusa, kryzys 
ten jest dobrą okazją, by nauczyć się czegoś 
dobrego: "Pandemia jest kryzysem, a z kryzysu 
nie wychodzi się takim samym: albo wychodzi 
się lepszym, albo gorszym. Musimy wyjść lepsi, 
aby poradzić sobie z niesprawiedliwością 
społeczną i degradacją środowiska" (papież 
Franciszek, katecheza z 19 sierpnia 2020 r.).  
Zgodnie z tą logiką, pandemia może być 
odpowiednim czasem do wprowadzenia w 
życie naszego charyzmatu. Nie powinna ona 
powstrzymać naszego zapału misyjnego; 

dlatego musimy wymyślać nowe sposoby prowadzenia misji, odczytując znaki naszych czasów i 
inspirując się przykładem św. Wincentego Pallottiego, który pracował, aby pomóc bliźniemu podczas 
pandemii cholery, która wybuchła w Rzymie w 1837 roku.  

 
Rola radości w byciu misjonarzem 

 
W tę szczególną niedzielę modlitwy za Misje Pallotyńskie, chcemy przypomnieć o znaczeniu 

radości w prowadzeniu naszych misji; radość jest warunkiem wiarygodności misyjnej. W 
rzeczywistości, jak jasno stwierdza Ojciec Święty Franciszek, radość ta rodzi się z osobistego spotkania 
z Jezusem Chrystusem: "Radość Ewangelii wypełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają Jezusa. Ci, 
którzy pozwalają się zbawić przez Niego, są uwolnieni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, 
od izolacji. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza" (Papież Franciszek, Evangelii 
Gaudium, 1).  

 

Orędzie na Pallotyńską Niedzielę Misyjną 2021 

3 października 2021 r. 

 



Dla św. Wincentego Pallottiego radość misyjna jest 
jednym z cennych owoców Ducha Świętego, bardzo ważnym 
dla dzieła ewangelizacji: "Święta radość i duchowe szczęście są 
cennymi owocami darów Ducha Świętego, a zatem jedną z 
charakterystycznych cech prawdziwych sług Pana... 
Przypomnijmy jeszcze raz, że jeśli brak im takich cech, niewiele 
dusz doprowadzą do Boga, mało kto zakocha się w 
naśladowaniu Chrystusa. Przeciwnie, jeśli okażą się pogodni, 
dadzą do zrozumienia, że służba Bogu, naśladowanie Trójcy 
Świętej, daje życie w prawdziwej radości" (OOCC II, 163-164).  
Innymi słowy, misjonarz bez radości jest mniej wiarygodny.  

 
Przesłanie Ojca Świętego na Niedzielę Misyjną 2021 r. 

 
Jak zwykle, obchody Pallotyńskiej Niedzieli Misyjnej są także okazją do refleksji, medytacji i 

inspiracji przesłaniem, które Ojciec Święty kieruje co roku na Światową Niedzielę Misyjną w całym 
Kościele Katolickim. W tym roku orędzie Ojca Świętego ma dla każdego z nas szczególnie ważny temat: 
"nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli" (Dz 4, 20). Dobrze byłoby poświęcić czas na 
czytanie i medytację nad tym orędziem. Dlatego zachęcamy do pobrania go ze strony internetowej:  

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/missions/documents/papa-
francesco_20210106_giornata-missionaria2021.html 

 
Jak zobaczycie, w tym orędziu Ojciec Święty zaprasza nas do inspirowania się księgą 

świadectwa Apostołów, abyśmy i my mogli stać się uczniami misjonarzami, którzy są świadkami 
Jezusa Chrystusa: "Żywe świadectwo o tym wszystkim mamy w Dziejach Apostolskich, księdze, którą 
uczniowie misjonarze zawsze trzymają pod ręką. Jest to książka, która opowiada o tym, jak zapach 
Ewangelii rozprzestrzeniał się w miarę jej przekazywania, wzbudzając radość, którą tylko Duch Święty 
może nam dać. Księga Dziejów Apostolskich uczy nas przeżywać próby, przylgnąwszy do Chrystusa" 
(Papież Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2021).  

 
Zjednoczeni z Maryją w Wieczerniku 

 
W wypełnianiu naszych misji jesteśmy zawsze w towarzystwie Maryi, Królowej Apostołów, 

która zaprasza nas do częstego udawania się do różnych wieczerników na świecie, aby modlić się z 
Nią, aby przygotować się na przyjęcie darów Ducha Świętego, których potrzebujemy, aby stać się 
prawdziwymi uczniami misyjnymi Jej Syna Jezusa Chrystusa. Wraz z Maryją, naszym wybitnym 
wzorem gorliwości apostolskiej pragniemy modlić się o spełnienie Jej obietnicy dla każdego 
misjonarza: "Ja, o synu, pragnę widzieć cię bogatym i bardzo bogatym w skarby Boskości, pragnę 
widzieć cię całkowicie przemienionym w Bogu, abyś jako sługa Ewangelii był bardziej użyteczny dla 
dusz i skuteczniej zabiegał o chwałę naszego Ojca niebieskiego: Kochaj więc modlitwę, niech ona 
będzie twoim pokarmem, napojem i odpoczynkiem; proś też o dar modlitwy, aby był doskonalszy, a ja 
z matczyną czułością będę gotowa go dla ciebie uzyskać" (OOCC XIII, 441).   

 
  
 

 
 

Rzym, 15 września 2021 r. 
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