
Verdens misjonssøndag

Kjære presteskap

Som koordinator for MISSIO Norge har jeg gleden av å henvende meg til dere alle for å forberede dere 
på den forestående Verdens misjonssøndag.

I år feires dagen søndag 19. oktober 2014. 

Jeg minner om at på denne søndag skal all kollekt, uten unntak, gå til MISSIOs virksomhet for 
verdensmisjonen. 

Pave Frans’ budskap til Verdens misjonssøndag vedlegges i norsk oversettelse. Budskapet er også 
publisert på MISSIOs side på www.katolsk.no/organisasjon/norge/missio. Jeg ber dere om å sitere fra 
budskapet og/eller la det inspirere deres prekener denne søndagen.

Verdens misjonssøndag handler vel så mye om Kirken indre liv som dens yttergrenser. Det annet 
vatikankonsil (Ad Gentes) fokuserer mye på vårt misjonsoppdrag, å utvide troens grenser, å være 
synlige vitner for troen i verden. Det er vårt felles ansvar å vitne om Kristus. Hvert bispedømme og hver
menighet er derfor utfordret. Det oppdraget Kristus betrodde Apostlene om å være vitner fra Jerusalem, 
gjennom Judea og Samaria til verdens ytterste grenser, er vårt felles ansvar. 

Vi er alle kalt til å vandre på verdens veier og streder sammen med våre brødre og søstre, bekjenne og 
være vitner om vår tro på Kristus. Evangelisering er ingen isolert, individuell eller privat handling, den 
er alltid kirkelig. Det haster i vår tid - så preget av vold, løgn og bedrag - å forkynne og vitne om 
Evangeliets glede. Vi lever også i en krisetid som berører ulike sider ved eksistensen, ikke bare 
økonomi, finans, matsikkerhet eller miljø, men også med dypere kriser hva angår fundamentale verdier. 

Kirkens misjons handler ikke om proselyttisme men om å være vitner om det lys som opplyser veien, 
som bringer håp og kjærlighet. 

La oss på denne søndag særlig å be for våre brødre og søstre i Kirkens periferi og alle utenfor som 
trenger vår hjelp og forbønn, og å gi dem den økonomiske støtte vi evner. 

Alle menigheter oppfordres på denne Verdens misjonssøndag om forbønn og rikelige gaver slik Kristi 
lys kan skinne for alle mennesker.

Jeg minner om at MISSIO har fått ny konto. Det nye kontonummer er:

3000.30.92522.

Jeg ber om at alle bidrag fra årets innsamling innsendes innen 1. november 2014.

Sindre-Jacob Bostad
Diakon
Koordinator for Missio Norge

Oslo, 9. oktober 2014
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