
więc na ich uzupełnienie przez drogich Czytelników, aby
za rok mogła powstać obszerniejsza publikacja ubogaco-
na zdjęciami i świadectwami z pracy każdego z prezento-

wanych misjonarzy. Ale je-
szcze ważniejszym uzupeł-
nieniem byłaby lista róż ró-
żańcowych modlących się za
konkretnego misjonarza.
Warto by w przyszłości dzie-
lić się zaproszeniami na spot-
kanie ze swoim misjonarzem,
jak i zdjęciami z takiego
spotkania. Oby takiemu
„umisyjnieniu” naszych
wspólnot służył nadzwyczaj-
ny Miesiąc Misyjny oraz
nasz miesięcznik różańcowy.

Spis misjonarzy umieszczony jest na stronie interne-
towej www.przeczno.pl pod główną zakładką „Ad Gen-
tes” i jest stale aktualizowany. Obecnie 58 misjonarzy
pracuje na terenach misyjnych, 40 misjonarzy po kilku la-
tach pracy misyjnej powróciło do Polski. 27 zmarło (spoś-
ród tych, którzy w ciągu całego XX wieku wyjechali na
misje, a pochodzili z terenu obecnej diecezji toruńskiej).

Życie na misjach, poza Ojczyzną, nie jest łatwym
wyzwaniem. Czterech naszych misjonarzy nie wytrzyma-
ło trudów pracy i porzuciło życie konsekrowane. Te lu-
dzkie dramaty niech nas dodatkowo zmobilizują do co-
dziennej modlitwy w intencji tych, którzy trwają na swo-
im misyjnym posterunku!

ks. Wacław Dokurno

Św. Franciszek Ksawery (1506-1552)
Podobnie jak Jezus przemierzał
wioski, docierał do miast, by spo-
tykać ludzi spragnionych zbawie-
nia. Franciszek zawsze był w dro-
dze, z Dobrą Nowiną na ustach i z
sercem rozpalonym miłością Jezu-
sa i do Jezusa. Zachęcony przez
św. Ignacego rozmawiał z Panem
„jak przyjaciel z przyjacielem”,

pragnąc uczynić dla Niego coś wielkiego. On istotnie
usłyszał wezwanie Pana z Ewangelii: „Idźcie więc i nau-
czajcie wszystkie narody”. Został misjonarzem w dale-
kich Indiach, na Molukach, Cejlonie i Japonii. 3 grudnia
wspominamy go jako patrona wszystkich misjonarzy.

Nasza odpowiedź
Przypomnijmy sobie, że inicjatorką Papieskich

Dzieł Misyjnych była służebnica Boża Paulina Jaricot,
która w 1826 roku założyła wspólnoty Żywego Różańca.
Dziś Żywy Różaniec jest obecny we wszystkich 196 pa-
rafiach naszej diecezji. Jednocześnie około 60 misjonarzy
i misjonarek pochodzących z naszej diecezji aktualnie
pracuje na terenach misyjnych. Czy nie powinniśmy każ-
dego i każdej z nich otoczyć indywidualną modlitwą
przynajmniej przez jedną różę różańcową? Modlimy się
bowiem na różańcu w wielu różnych intencjach dotyczą-
cych spraw całego Kościoła, naszej Ojczyzny i naszych
rodzin. Jakże wielkim darem dla konkretnego misjonarza
jest ofiarowanie jednej dziesiątki różańca przez wszyst-
kich członków i członkinie danej róży właśnie w jego in-
tencji! Do tego możemy dołączyć systematyczną ofiarę
materialną (choćby 1 zł miesięcznie), życzenia podpisane
przez wszystkich członków róży i wysłane na Boże Naro-
dzenie czy Wielkanoc i zaproszenie na spotkanie ze
„swoim misjonarzem”, gdy przyjeżdża na urlop w strony
rodzinne.

Jeśli nadzwyczajny Miesiąc Misyjny nie ma przemi-
nąć bezowocnie to spróbujmy odszukać misjonarza po-
chodzącego z najbliższej okolicy i nawiązać z nim bliższy
kontakt już na stałe. Niniejszy biuletyn niech nam w tym
pomoże. Udało mi się w przeciągu ponad 20 lat dotrzeć
do 127 misjonarzy i misjonarek związanych z naszą die-
cezją. Mogą w tym spisie być nieścisłości i braki. Liczę

Patroni Miesiąca Misyjnego
Służebnica Boża Paulina Jaricot (1799-1862)

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania
Wiary zrodziło się z odpowiedzi
wrażliwego serca na materialnie
trudną sytuację misjonarzy w Chi-
nach. Na jego początku stała mło-
da, wtedy dwudziestoletnia dziew-
czyna, Paulina Jaricot. Rozpoczy-
nając od zbierania funduszy na po-
moc misjonarzom szybko zrozu-

miała, że pierwszą i najważniejszą formą pomocy jest
modlitwa. Tak powstał ruch Żywego Różańca.

Bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922)
Chcę uczynić coś wielkiego dla
Pana Boga – takimi słowami Ma-
ria Teresa wypowiedziała w wieku
21 lat od dawna noszone w sercu
pragnienie. Wychowana w patrio-
tycznej polskiej rodzinie odkryła
swoje powołanie życiowe w
uświadamianiu ludzi o prawdziwej
sytuacji Afrykańczyków i wskazy-

waniu sposobów uwalniania ich z niewolnictwa poprzez
wspieranie misji afrykańskich. Maria Teresa została na-
zwana Matką Afryki, chociaż jej stopa nigdy nie stanęła
na tym kontynencie.

Św. Teresa z Lisieux (1873- 1897)
Wstąpiła do Karmelu mając zale-
dwie 16 lat, żeby ratować dusze,
ale przede wszystkim, by się
modlić za kapłanów. W liście do
swojej siostry Agnieszki, napisa-
ła, że jej największym pragnie-
niem jest nawrócić wszystkich
grzeszników na świecie. Szukając
sposobów na zrealizowanie

swych pragnień, zrozumiała za św. Pawłem, że powoła-
niem, które zamyka w sobie wszystkie jej marzenia, jest
miłość. Papież Pius XI ogłosił ją patronką misji, choć nie
opuściła murów swego klasztoru. Jej przykład mówi nam
o wielkiej mocy modlitwy w intencji misji.

Posługa miłosierdzia na misjach


