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Papieskie Dzieła Misyjne (PDM)
Zostały założone w XIX i XX wieku i miały za cel

budzenie świadomości misyjnej wśród wiernych
Kościoła katolickiego: dorosłych, młodzieży, dzieci oraz
duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania
Wiary (PDRW) powstało w roku
1822 r. w Lyonie, we Francji. Jego
założycielką była służebnica Boża
Paulina Jaricot. Zadaniem PDRW
jest kształtowanie odpowiedzialno-
ści za misje: duchowa i materialna
pomoc misjom.
Papieskie Dzieło św. Piotra Apo-
stoła (PDPA), służy pomocą w
kształceniu i formacji seminarzy-
stów oraz kandydatów do życia za-
konnego w krajach misyjnych.
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
(PDMD) dąży do rozpalenia we
wszystkich sercach katolickich
dzieci miłości do misji oraz poczu-
cia solidarności, zarówno ducho-
wej, jak i materialnej, wobec ró-
wieśników na całym świecie.
Najbardziej znane inicjatywy
PDMD w naszym kraju to „Dzieci
komunijne dzieciom misji” oraz
„Kolędnicy Misyjni”.
Papieska Unia Misyjna (PUM)
służy formacji misyjnej kapłanów
i członków instytutów zakonnych.

Papieskie intencje modlitwy
na październik
Intencja misyjna: o Ducha
Świętego. Aby tchnienie Ducha
Świętego zrodziło nową misyjną
”wiosnę” w Kościele.

Drodzy Bracia i Siostry!
W tym krótkim przesłaniu pragnę Wam przedstawić

ważną, ale mało znaną sprawę związaną z misją
Kościoła: Papieskie Dzieła Misyjne. Od samego początku,
wzajemna pomoc między lokalnymi Kościołami i ich zaan-
gażowanie w głoszenie Ewangelii i w dawanie o niej świa-
dectwa stanowiły znak Kościoła powszechnego. Owszem,
misja ożywiona Duchem Zmartwychwstałego Pana rozsze-
rza przestrzeń dla wiary i miłości aż po najdalsze krańce
świata. W dziewiętnastym wieku głoszenie Chrystusa otrzy-
mało nowy impuls dzięki powołaniu Dzieł Misyjnych, które
miały jako specyficzny cel modlitwę i konkretne działania
na rzecz ewangelizacji na terenach misyjnych. Te Dzieła zo-
stały uznane jako Papieskie przez Ojca Świętego Piusa XI,
który w ten sposób chciał podkreślić, jak bardzo leży na ser-
cu następcy Świętego Piotra objęcie misją Kościoła wszyst-
kich ludzi. I tak jest po dzień dzisiejszy! Papieskie Dzieła
Misyjne kontynuują posługę rozpoczętą prawie 200 lat te-
mu. Są obecne w 120 krajach świata mając dyrektora krajo-
wego, i są koordynowane przez międzynarodowe sekretaria-
ty przy Stolicy Apostolskiej. Dlaczego Papieskie Dzieła Mi-
syjne są tak ważne? Przede wszystkim dlatego, że należy się
modlić za misjonarzy i misjonarki oraz za dzieło misyjne
Kościoła. Modlitwa to pierwsze „dzieło misyjne”, pierwsze,
w które każdy chrześcijanin może i powinien się zaangażo-
wać. Jest ono też najbardziej skuteczne, chociaż nie można
go zmierzyć. Przecież najważniejszym sprawcą misji jest
Duch Święty. My natomiast jesteśmy powołani do tego, by z
Nim współpracować. Co więcej, Dzieła te gwarantują w
imieniu Papieża sprawiedliwy podział pomocy, tak aby
wszystkie diecezje na świecie otrzymały wsparcie, przynaj-
mniej minimalne, dla dzieła ewangelizacji, dla swojej pra-
cy duszpasterskiej i posługi sakramentalnej, dla swoich
kapłanów, seminariów i katechistów. Wsparcie dla misjo-
narzy, którzy ewangelizują. Wsparcie przede wszystkim
modlitewne, aby Duch Święty mógł działać. Przecież to
On jest podstawowym sprawcą ewangelizacji. Dlatego za-
chęcam wszystkich do współpracy w naszym wspólnym
zadaniu głoszenia Ewangelii i wspieraniu młodych Ko-
ściołów poprzez pracę Papieskich Dzieł Misyjnych. Dzię-
ki temu w każdym narodzie Kościół nadal otwiera się na
wszystkich i głosi z radością Dobrą Nowinę o Jezusie
Chrystusie, Zbawicielu świata.

Serdecznie Wam dziękuję!
Papież Franciszek


