KODEKS PRAWA KANONICZNEGO

MISYJNA DZIAŁALNOSC KOŚCIOŁA
Kan. 781 - Ponieważ cały Kościół jest ze swej natury misyjny, a dzieło ewangelizacji winno
być uznane za fundamentalny obowiązek Ludu Bożego, stąd wszyscy wierni, świadomi
swojej odpowiedzialności, winni wnosić swój udział w dzieło misyjne. Kan. 782 - § 1.
Najwyższe kierownictwo oraz koordynacja poczynań i działań, związanych z dziełem
misyjnym i współpracą misjonarską, należy do Biskupa Rzymskiego oraz Kolegium
Biskupów. § 2. Poszczególni biskupi, stanowiący rękojmię Kościoła powszechnego oraz
wszystkich Kościołów, winni okazywać szczególną troskę o dzieło misyjne, zwłaszcza
poprzez poczynania misyjne, podejmowane, rozwijane i podtrzymywane we własnym
Kościele partykularnym. Kan. 783 - Ponieważ członkowie instytutów życia konsekrowanego
na mocy samej konsekracji poświęcają się na służbę Kościołowi, powinni w sposób właściwy
ich instytutowi mieć szczególny udział w działalności misyjnej. Kan. 784 - Misjonarze, a
więc ci, którzy są posyłani przez kompetentną władzę kościelną do podejmowania dzieła
misyjnego, mogą być dobierani z terenów misyjnych lub spoza nich, spośród kleru
diecezjalnego lub członków instytutów życia konsekrowanego, albo stowarzyszeń życia
apostolskiego, albo spośród świeckich.
Kan. 785 - § 1. Do realizacji dzieła misyjnego powinni być angażowani katechiści, a więc
wierni świeccy odpowiednio przygotowani i wyróżniający się życiem chrześcijańskim. Pod
kierownictwem misjonarza zajmują się oni przekazywaniem nauki ewangelicznej,
organizowaniem życia liturgicznego i prowadzeniem akcji charytatywnej. § 2. Katechiści
winni otrzymać formację w przeznaczonych do tego szkołach, a gdy takich nie ma, pod
kierunkiem misjonarzy.
Kan. 786 - Działalność misyjna we właściwym tego słowa znaczeniu, dzięki której zaszczepia
się Kościół w narodach i wspólnotach, w których jeszcze się nie zakorzenił, jest prowadzona
przez Kościół, zwłaszcza poprzez wysyłanie zwiastunów Ewangelii, dopóki nowe Kościoły
nie zostaną w pełni ukonstytuowane, a więc wyposażone we własne siły i wystarczające
pomoce, dzięki czemu będą mogły same prowadzić dzieło ewangelizacji.
Kan. 787 - § 1. Misjonarze przez świadectwo życia i słowa powinni nawiązać dialog z
niewierzącymi w Chrystusa, ażeby w sposób przystosowany do ich mentalności i kultury,
otworzyć im drogi, na których mogliby poznać orędzie ewangeliczne. § 2. Mają także
zatroszczyć się o to, ażeby ci, których uznają za przygotowanych do przyjęcia orędzia
ewangelicznego, pouczyć o prawdach wiary, tak aby, gdy o to poproszą w sposób wolny,
zostali dopuszczeni do przyjęcia chrztu.
Kan. 788 - § 1. Ci, którzy wyrazili wolę przyjęcia wiary w Chrystusa, po odbyciu
prekatechumenatu, winni być dopuszczeni do katechumenatu z zastosowaniem obrzędów
liturgicznych, a ich nazwiska mają być wpisane do specjalnej księgi. § 2. Katechumeni, przez
naukężycia chrześcijańskiego i praktykę, winni byćodpowiednio wprowadzeni w tajemnicę
zbawienia oraz w życie przepojone wiarą, a także w liturgię, umiłowanie Ludu Bożego i
apostolstwo. § 3. Jest rzeczą Konferencji Episkopatu wydać postanowienia, regulujące
odbywanie katechumenatu i określające obowiązki oraz uprawnienia katechumenów.
Kan. 789 - Przez odpowiednią formację należy neofitów doprowadzić do pełniejszego
poznania prawdy ewangelicznej i właściwego wypełniania obowiązków podjętych na chrzcie.
Mają być przepajani szczerą miłością do Chrystusa i Jego Kościoła.

Kan. 790 - § 1. Do biskupa diecezjalnego na terytoriach misyjnych należy: 1 inicjować,
kierować i koordynować wszystkie poczynania i dzieła misyjne; 2 czuwać nad tym, by
zostały zawarte odpowiednie umowy z przełożonymi instytutów, oddających się pracy
misyjnej oraz żeby stosunki z nimi wychodziły na korzyść misji. § 2. Przepisy, o których w §
1, n. 1, wydane przez biskupa diecezjalnego obowiązują wszystkich misjonarzy, także
zakonników oraz ich pomocników, przebywających na danym terytorium.
Kan. 791 - W poszczególnych diecezjach dla umacniania współpracy misyjnej : 1 należy
popierać powołania misyjne; 2 trzeba wyznaczyć kapłana dla skutecznego popierania
poczynań misyjnych, zwłaszcza Papieskich Dzieł Misyjnych; 3 winien być organizowany
doroczny dzień misyjny; 4 trzeba każdego roku przekazać odpowiednią ofiarę na rzecz misji
za pośrednictwem Stolicy Świętej.
Kan. 792 - Konferencje Episkopatu powinny inicjować i popierać poczynania, dzięki którym
osoby, przybywające z terenów misyjnych dla podjęcia pracy lub odbycia studiów, doznawały
braterskiego przyjęcia i wsparcia.

