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 Podczas zebrania generalnego dyrektorów krajowych PDM w Rzymie abp 
Giovanni Pietro Dal Toso, przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych, podkreślił 
szczególnie dwa aspekty polskich przygotowań do Nadzwyczajnego Miesiąca 
Misyjnego. Pierwszy to „Nowenna modlitewna”, czyli zaproszenie skierowane do 
zakonów klauzurowych z prośbą o modlitwę w intencji dobrego przygotowania             
i owocnego przeżycia Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Począwszy od stycznia 
2019 r., przez kolejne dziewięć miesięcy siostry omadlają Nadzwyczajny Miesiąc 
Misyjny. Jak podkreślił abp Dal Toso, to właściwe zrozumienie Nadzwyczajnego 
Miesiąca Misyjnego, czyli powrót do modlitewnych fundamentów misji. 
 Przewodniczący PDM zwrócił również uwagę na specjalną publikację 
„Wyrusz na misję już dzisiaj” przygotowaną przez dyrekcję krajową Papieskich Dzieł 
Misyjnych w Polsce na ten wyjątkowy czas. „Dzięki zawartym w nich tekstom 
papieża i listom misjonarzy wierni będą mogli poczuć, jaki jest konkretny owoc ich 
modlitw i wsparcia materialnego” – podkreślił abp Dal Toso. 
 Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają, aby za wskazaniami papieża Franciszka 
każdy wykorzystał czas przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, by 
poznać bliżej problemy mieszkańców krajów misyjnych i podjąć realne działania – 
„podążenia za herosami, którzy swoje życie poświęcili niesieniu Dobrej Nowiny”. 
 

Przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego                                                      
w Archidiecezji Krakowskiej 

 Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski zainicjował przygotowania do 
Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego przesłanym listem do wszystkich kapłanów 
Archidiecezji Krakowskiej.   

 W dniu 6 czerwca 2019 roku w Wydziale Duszpasterstwa Misyjnego Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie został powołany Komitet Organizacyjny 
Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, w którego skład wchodzą przedstawiciele 
zgromadzeń zakonnych, męskich i żeńskich oraz przedstawiciele wolontariatów 
misyjnych. Został też nakreślony program wydarzeń Nadzwyczajnego Miesiąca 
Misyjnego Październik 2019. Będą to celebracje Mszy świętych w intencji misji            
z udziałem sióstr zakonnych, kleryków, dzieci, młodzieży, studentów i wszystkich 
wiernych w parafiach; modlitwa w intencji misji w Kościołach wieczystej adoracji; 
koncert muzyki barokowej odtworzonej z byłych Redukcji Jezuickich; quiz misyjny 
dla dzieci i młodzieży, konkurs plastyczny, festyn misyjny, wystawy, festiwal filmów 
misyjnych.  
 Szczegółowy program wydarzeń Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego będzie 
rozesłany do wszystkich parafii we wrześniu.  
  
 

	


