Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23. října 2011
Milí přátelé misií,
byl to pro mě velmi vzácný čas, když jsem měl možnost se setkat s Matkou Terezou. Utkvělo
mi v srdci, když na pěti prstech ruky vysvětlovala tajemství misijní práce. Říkala: „Uvědomte
si, že když dáváte najíst hladovým, napít žíznivým, těšíte zarmoucené, ošetřujete nemocné a
ujímáte se chudých, setkáváte se s Ježíšem! On každému takovému člověku při posledním
soudu řekne pět velmi důležitých slov: „Tys to udělal pro mě!““
Příležitostí k takovýmto setkáním s Ježíšem v chudých a trpících je dnes víc než dost. Ze
statistik organizace UNICEF se dozvídáme, že miliony dětí "zmizí" každý rok v černých
ekonomikách nebo jsou pašovány ze země do země, často kvůli sexuálním službám. Každou
minutu zemře na AIDS dítě mladší 15 let a další se nakazí. 171 milionů dětí pracuje v
riskantních podmínkách - v továrnách, dolech a zemědělství. Asi 8,4 milionu dětí trpí v
nejhorších formách dětské práce, včetně prostituce a nevolnictví, kdy splácejí prací dluh
rodičů.
Svatý otec Benedikt XVI., který každoročně vyhlašuje Misijní neděli, nás letos vybízí:
„Samotný Světový den modliteb za misie není jen ojedinělým momentem v průběhu roku, ale
vzácnou příležitostí zastavit se a uvažovat o tom, zda a jak odpovídáme na povolání k misii.
Je důležité, aby se jednotliví pokřtění i celá církevní společenství v misii angažovala nikoli
sporadicky a občasně, ale trvale, aby se misie stala formou jejich křesťanského života.“ Právě
na tuto výzvu máme možnost prostřednictvím Papežských misijních děl konkrétně odpovídat
a přispívat k zlepšení situace chudých.
Z České republiky v rámci Misijní neděle podporujeme např. stavbu a opravu 24 kostelů,
kaplí, far, klášterů, pastoračních center, domova pro staré a nemocné kněze, nákup jízdních
kol a několika aut potřebných pro pastorační činnost. Přispíváme též na léčebné výdaje,
biblické kurzy, formační a vzdělávací programy pro mládež a katechisty, kteří jsou velmi
potřební zvláště ve velkém množství farností, kam se misionáři dostanou jen několikrát za
rok. Celkem letos pomáháme do 11 diecézí v 8 zemích: Malawi, Zambie, Papua-Nová
Guinea, Bangladéš, Surinam, Guyana, Srí Lanka a Indonésie. Kromě této sbírky na Misijní
neděli dále podporujeme více než 250 000 chudých dětí v 11 zemích. Přispíváme i na
formaci několika stovek bohoslovců v 8 misijních seminářích, které bychom našli například
v Zambii, Ugandě, Bangladéši, na Šalamounových ostrovech či na Haiti. Z výše uvedeného je
vidět, jak hodně je nasazení každého z nás pro misie potřebné.
Chtěl bych vám všem v této chvíli upřímně poděkovat za modlitby, obětovaná utrpení,
finanční dary a jakoukoliv jinou pomoc. Podporujete světové misie katolické církve, kvalitní
projekty, které jsou pod patronací Svatého otce. Během loňské Misijní neděle jste věnovali
téměř 16 milionů korun a spolu s ostatními dary na potřebné děti a bohoslovce v misiích se
za minulý rok sešlo celkem přes 26 milionů korun. Věřím, že letošní Misijní neděle přinese
požehnání a bude důvodem, aby každého z nás mohl sám Ježíš u posledního soudu přivítat
těmi známými pěti slovy: „Tys to udělal pro mě!“ a pozvat nás k sobě domů.
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