
 

6 października 2019 

XXVII niedziela zwykła, Rok C 

Ha 1, 2-3; 2, 2-4 

Ps 95 (94), 1-2. 6-9 

2 Tm 1, 6-8. 13-14 

Łk 17, 5-10 

Wstęp: 

Z początkiem października rozpoczęliśmy Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Tą 

niedzielną liturgią, pozwalamy prowadzić się Jezusowi tak, jak Jego uczniowie, którzy 

pragnęli wzrastać w wierze. Narastająca wiara otwiera nas na rozchodzące się po 

świecie zbawcze Słowo Boga i zachęca do jego szerzenia tak, jak robią to misjonarze. 

Na początku, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. 

Homilia 

Dzisiejsza Ewangelia porusza ważną kwestię dotyczącą wiary, to też krótka 

przypowieść o naszej roli jako sług Bożych. Te dwie nauki następują po równie 

wymagających wskazaniach Jezusa dotyczących grzechu i przebaczenia oraz 

prowadzą do historii uzdrowienia dziesięciu trędowatych w pobliżu pewnej 

samarytańskiej wioski. Rozważając misyjne zadania i posłannictwo Kościoła, prośmy 

wraz z apostołami: „Panie, przymnóż nam wiary”. 

Odpowiadając na prośbę o przymnożenie wiary, Jezus wzywa nas, byśmy poszli 

dalej, sugerując, że wiara nie mieści się w normalnych ludzkich kryteriach, wręcz 

przeciwnie, wydaje się niezrozumiała dla czysto ludzkiego spojrzenia, jak drzewo 

morwowe na środku morza. Prawdziwa wiara jest głębokim zaufaniem do Boga i 

sposobu Jego działania. Być może każdy misjonarz z pewną misyjną praktyką, 



doświadczył owoców Bożego działania w okolicznościach, które wydawały się 

bezowocne i wrogo nastawione do posłannictwa Kościoła. Dzisiejsza Ewangelia 

wzywa nas do wiary w Boga, która wykracza poza nasze kategorie myślenia i ludzką 

logikę, przyjmując w swoim życiu i działaniu logikę Bożego serca. Św. Łukasz 

nazywa Dwunastu, których Jezus wybrał na początku swojej posługi, „apostołami”. 

Apostołowie oznacza „posłani”. Ci apostołowie są zatem oficjalnymi świadkami 

Dobrej Nowiny Zmartwychwstałego. 

I jako posłani właśnie, muszą pokładać w Nim swoje całkowite zaufanie. Są 

przecież uprzywilejowanymi świadkami nauczania i cudów Jezusa (zob. Łk 18,31), ale 

jednocześnie są ludźmi słabymi, kruchymi, takimi jak my wszyscy, pełnymi 

wątpliwości także w wierze. Świadomi tego, proszą więc Jezusa „Przymnóż nam 

wiary”. 

A jakie są wskazania dla nas, „posłanych” do dzisiejszego świata? Musimy 

przyznać pokornie, że często brakuje nam wiary w naszą misję ewangelizacji świata. 

Nie można mieć takiej wiary, która by przenosiła góry, jeśli brakuje nam tej 

podstawowej wiary w Jezusa Zmartwychwstałego i żyjącego w swoim Kościele. Tak 

ważne jest zatem, aby z głęboką pokorą, nieustannie prosić Boga, by przyszedł nam z 

pomocą. 

Podczas każdej Eucharystii prośmy Go również o wiarę, konieczną abyśmy 

mogli spotkać Go żywego w naszym życiu i na całym świecie. Tylko nieustanna 

modlitwa, która jest duszą misji, daje nam tę wiarę. 

Dalej Jezus mówi, że kiedy uczynimy dla Boga wszystko, co zostało nam 

polecone, powinniśmy powiedzieć: „Jesteśmy bezużytecznymi sługami; zrobiliśmy to, 

co musieliśmy zrobić”. To przesadne niejako porównanie, ma cel pedagogiczny - 

nawrócenie „posłanego” na logikę wiary; nie na skuteczność i użyteczność posługi, 

lecz na płodność wiary jako komunii z Jezusem. Święty Paweł może potwierdzić: „Nie 

żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2:20): On żyje i działa jako misjonarz 

poprzez swoich uczniów. 

Przymnożenie nam wiary, oznacza coraz większą gotowość na działania Ducha 

Świętego, nie tylko na poziomie ogólnym w Kościele, ale także na płaszczyźnie 

osobistej. Duch działa w nas i dla nas. I w ten sposób Pan dociera na krańce ziemi. 



 

Modlitwa wiernych 

 

Celebrans: Chrystus wzywa nas do głębokiego uczestnictwa we Mszy św.; 

powierzamy nasze życie i przeznaczenie świata Bożej Opatrzności. 

 

1. Panie, przymnóż nam wiary, abyśmy mogli Cię poznawać i głosić Mistrzem i 

Przyjacielem naszego życia. Ciebie prosimy: wysłuchaj nas Panie. 

2. Umacniaj tych, którzy towarzyszą nam i przewodzą na drodze życia 

chrześcijańskiego: papieża Franciszka, naszych biskupów, kapłanów i wszystkich 

świadków wiary. Ciebie prosimy: wysłuchaj nas Panie. 

3.Bądź z nami, Panie, w czasie tego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego; umacniaj 

nasze pragnienia i naszą służbę na rzecz głoszenia Dobrej Nowiny na całym świecie. 

Ciebie prosimy: wysłuchaj nas Panie. 

4. Daj nam odwagę, byśmy się Ciebie nie wstydzili i potrafili cierpieć dla Ewangelii, 

jak wielu naszych braci prześladowanych z powodu wiary; umacniaj swoich 

misjonarzy na całym świecie. Ciebie prosimy: wysłuchaj nas Panie. 

 

Celebrans: Powierzamy Ci Panie, nasze wspólne błagania; niech spełnią się dzięki 

Twojej łasce. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

 


