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Pomoc misyjnym kapłanom
Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła, wspierając seminaria na
terytoriach misyjnych, wspomaga również kapłanów, którzy są tam
odpowiedzialni za formację. Czyni to także poprzez przekazywanie
intencji mszalnych tymże kapłanom.
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EUCHARYSTIA
SKARBEM
W swojej ostatniej
encyklice, zatytułowanej Ecclesia de Eucharistia,
Ojciec Święty Jan Paweł II zau
ważył, że Sobór Watykański II
przypomniał całemu światu
prawdę o tym, iż w centrum
wzrastania całego Kościoła znajduje się Ofiara Eucharystyczna.
Dzieje się tak dlatego, iż ilekroć
sprawowana jest Msza św., ukazuje się jedność całego Ludu
Bożego, karmiącego się tym samym pokarmem – Chlebem eucharystycznym. Papież wyjaśnia
również, że podczas uczestnictwa w Eucharystii odnawia się
Benin
w człowieku włączenie w Chrystusa, dokonane poprzez sakrament chrztu świętego. Najpełniej – podkreśla
papież – uwidacznia się to, kiedy uczestniczymy
w pełni we Mszy św., mając udział w Komunii
sakramentalnej (EE 21-22). Ten najcenniejszy
dar, jaki posiada Kościół, a jakim jest sam Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie, spaja
w jedno wszystkich wiernych.
CHLEB DZIELONY ŁĄCZY
Ta eucharystyczna jedność domaga się także naszej troski o tych, którzy mieszkając w różnych
rejonach świata cierpią z powodu braku możliwości uczestniczenia we Mszy. Bardzo częstym
powodem jest po prostu mała liczba powołań do
kapłaństwa lub bardzo duże odległości, jakie każdorazowo musi pokonać misjonarz, aby dotrzeć
do danej wspólnoty. Nasza troska o powołania
wyraża się także przez zapewnienie utrzymania

tym, którzy są odpowiedzialni
za kształtowanie sumień seminarzystów.
MODLITWA I POMOC
Dla kapłanów, będących wychowawcami w misyjnych seminariach, jedynym źródłem
utrzymania są intencje mszalne. Papieskie Dzieło św. Piotra
Apostoła, pragnąc zaradzić ich
potrzebom, wspiera formatorów, przekazując im intencje
mszalne, które składają wierni z całego świata. Każdy, kto
pragnie je przekazać, może
skontaktować się z Papieskimi
Dziełami Misyjnymi, które z kolei przesyłają je do Rzymu, by
tam w odpowiedni sposób zostały one przydzielone i trafiły
do najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących
rejonów na misyjnej mapie świata. Bywa również
tak, że księża sprawują Msze św. w tychże intencjach na miejscu, odsyłając do Rzymu stypendia,
jakie z nimi się wiążą.
EUCHARYSTIA TO DZIĘKCZYNIENIE
Przekazując intencje mszalne dla kapłanów wychowujących seminarzystów w krajach misyjnych, pomagamy im w zabezpieczeniu podstawowego utrzymania w seminarium. Uświadamiamy
sobie przy tym, jak ważną dla katolika sprawą jest
możliwość przystępowania do sakramentów świętych, których nie da się oddzielić od kapłańskiej
posługi. Idąc drogą wyznaczoną przez PDPA,
troszcząc się o powołania na terenach misyjnych,
pamiętajmy i o tych, którzy wkładają wiele trudu,
przygotowując seminarzystów do kapłaństwa. 
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