
                                                                                                                                                                        

BISKUP KIELECKI     Kielce, dnia 30 grudnia 2014 r. 

ul. Jana Pawła II 

25-013 Kielce 

 

Nr OA -55/14 

 Czcigodni Księża 

Każdy z nas w różnych wymiarach swojej posługi duszpasterskiej odpowiedzialny jest 

za sprawę misji. Zatem rozwijajmy w parafiach duszpastersko-katechetyczne aspekty 

działalności misyjnej tworząc grupy misyjne i modlitewne w intencji misji. Ważne jest by 

otoczyć  także materialną troską  te dzieła i tych misjonarzy, którzy realizują na co dzień 

piękną posługę misyjną. W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące ofiar obowiązujących  

w całym Kościele w Polsce oraz naszej diecezji na cele misyjne, przypominam ich podstawę 

prawną i wyjaśniam, co następuje:  

1. Z okazji Światowego Dnia Misyjnego (Niedziela Misyjna - przedostatnia niedziela 

października) taca (nie puszka) przeznaczona jest „do dyspozycji Ojca Świętego” w ramach 

działalności Kongregacji Ewangelizacji Narodów, a przekazywana jest do Rzymu za 

pośrednictwem Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych (por. Statut PDM). 

2. Zgodnie z postanowieniami Konferencji Episkopatu Polski (decyzje na  

250. i 292. Zebraniu Plenarnym KEP) taca (nie puszka) zebrana w Uroczystość Objawienia 

Pańskiego przekazywana jest w całości do Komisji Episkopatu Polski ds. Misji  

i przeznaczona na funkcjonowanie Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie oraz na dotacje 

stałe i okolicznościowe dla misjonarzy. 

3. Natomiast zgodnie z postanowieniem 303. Zebrania Plenarnego KEP, w II Niedzielę 

Wielkiego Postu odbywa się zbiórka do puszek na rzecz Dzieła Pomocy Ad Gentes (dzieło 

powołane przez Zebranie Plenarne KEP). Zebrane ofiary stanowią fundusz, który pozwala 

finansować projekty ewangelizacyjne, charytatywne, medyczne i edukacyjne realizowane 

przez misjonarzy z Polski, zarówno kapłanów fidei donum jak również osoby ze zgromadzeń. 

4. W 1989 r. Konferencja Episkopatu Polski zawiązała Zespół Pomocy Kościołowi na 

Wschodzie. II niedziela adwentu jest dniem modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na 

Wschodzie. W tym dniu zbieramy ofiary do puszek. 



5. Ponadto proszę, by w każdej wspólnocie parafialnej w każdy pierwszy piątek miesiąca 

zebrać ofiary na potrzeby Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej. Każda nawet najmniejsza 

ofiara przeznaczona będzie na potrzeby naszych diecezjalnych misjonarzy oraz na realizację 

projektów jakie nadeślą. W ten sposób przez cały rok zachowamy łączność duchową i pomoc 

materialną z tymi, którzy pochodzą z naszej diecezji kieleckiej i posługują w różnych 

częściach świata. 

6. Wszystkie inne formy składek jak np.: Kolędnicy Misyjni, Miva Polska, Dzieci komunijne 

– dzieciom misji, Tydzień Misyjny itp. według uznania. Wiele parafii jest ściśle związana  

z tymi dziełami. 

7. Intencje Mszy św. (banicyjne i inne) oraz te które wierni składać będą na rzecz misji, 

przeznaczone będą dla naszych misjonarzy pochodzących z diecezji. Ofiary Mszy św. 

wpłacamy do Diecezjalnego Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych. Ofiary przesyłamy na 

konto:  

Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej 

40 1240 1372 1111 0010 6117 7623 

Kuria Diecezjalna 

ul. Jana Pawła II nr 3 

25-013 Kielce 

(podać tytuł wpłaty i parafię) 

 

Każda ofiara przypisywana jest do poszczególnego wyżej wymienionego punktu. Prosimy 

dokładnie podać na jaki cel i z jakiej parafii wpływają składki.  

  

Wszystkim zaangażowanym w Dzieła Misyjne  z serca dziękuję i błogosławię. 

 

             † Jan Piotrowski 

          BISKUP KIELECKI 

 Ks. Andrzej Kaszycki 
  KANCLERZ KURII 

 

            


