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XXIX niedziela zwykła, Rok C
Światowy Dzień Misji
Wj 17, 8-13
Ps 121 (120), 1b-2.3-4.5-6.7-8
2 Tm 3, 14 – 4, 2
Łk 18, 1-8

Wstęp
Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Misji, którego tematem jest „Ochrzczeni i
posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie“. Poprzez misje głoszona jest wielkanocna
nowina Zmartwychwstania Pańskiego i darowane nam przez Niego przebaczenie. Celem
misji jest dawanie świadectwa o Jezusie Chrystusie i rozwijanie w Jego Kościele atmosfery
szczerego braterstwa, dążąc wspólnie do większej jedności i sprawiedliwości w świecie.
Pozwólmy Duchowi Świętemu, którego moc również teraz ogarnia Litwę, Europę i świat,
przeniknąć do naszego ducha. Prośmy o przebaczenie nam naszych lęków, braku
otwartości na innych, tego, że nie byliśmy misjonarzami.
Homilia
Ochrzczony i posłany chrześcijanin nie ma żadnego produktu, który mógłby
sprzedać lub wmówić światu. Chrześcijanin wraz z wypełniającym swą misję Kościołem
Chrystusowym otrzymuje życie w Bogu, żeby je głosić, świadczyć o nim i przekazywać
innym w celu zbawienia zarówno siebie samego, jak i innych. Krzyż Chrystusa to miejsce,

gdzie zło zostaje pokonane przez miłość Tego, który umiera dla nas, który umiera za nas,
czyniąc naszą śmierć własną. Stała i szczera modlitwa jest codziennym pokarmem naszej
wiary.
W dzisiejszej Ewangelii główną postacią przypowieści Jezusa jest kobieta, o której
prawa nie dba skorumpowany sędzia. W przypowieści pojawia się miasto bez nazwy, co
oznacza, że ta historia mogła mieć miejsce gdziekolwiek: życie przyjaciół naszych
przyjaciół układa się dobrze, a innych – niestety ... Wdowa z przypowieści nie jest kimś
bliskim dla sędziego, dlatego on długo nie wysłuchuje jej prośby.
Jezus kreśli postać sędziego – człowieka bardzo nieuczciwego, obojętnego na prośbę
wdowy; nie boi się Boga, nie obchodzi go dobro ludzi. Jednak wdowa zapalczywie dąży
do tego, aby być zauważoną i wysłuchaną. Ta nieustępliwość pomaga jej rozwiązać
problem. Jezus posługuje się przypowieścią, chcąc w ten sposób ukazać potrzebę
modlitwy, potrzebę absolutnej konieczności i ciągłości modlitwy. Modlitwa stanowi istotę
misji Kościoła – poprzez osobistą i kościelną więź z Bogiem odnawia się człowiek i
wspólnota. Wszyscy jesteśmy uczniami misjonarzami: poprzez chrzest złączeni z
tajemnicą Wielkanocy jesteśmy posłani na świat jako Kościół Chrystusowy, wspólnota
odkupionych, zalążek i początek Królestwa Bożego. Rozszerzać granice Kościoła znaczy
nie zdobywać walcząc, ale pomnażając rodzinę Bożych synów i córek. Nikt nie jest
odłączony od zbawienia.
To ciągła modlitwa, ciągłe błaganie, wytrwałe dążenie do prawdy i sprawiedliwości
formuje ucznia do misji i czyni misję skuteczną. Tylko ten, który wytrwale się modli,
wzrasta w wierze stawiając Chrystusa w centrum swojego życia i powierzonej mu misji.
Tylko ten, który wytrwale się modli, staje się uważny i potrafi wysłuchać, zauważyć i
rozpoznać potrzeby oraz pytania, tkwiące w sercu dzisiejszej ludzkości. Przeżyć Dzień
Misyjny to znaczy odnowić nasz entuzjazm na drodze bycia uczniami Chrystusa. Jesteśmy
ochrzczeni, a więc codziennie z nowym zapałem jesteśmy posłani.

Modlitwa powszechna
Celebrans: Łącząc się duchowo z misjonarskim Kościołem na całym świecie, zwróćmy
się w modlitwie do Boga Ojca:
1. Panie Jezu, wzywasz nas do wiary i misji. Spraw, abyśmy byli mocnymi chrześcijanami,
prawdziwie

wyznającymi

i
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chrześcijańskiej,

jaką

poznawaliśmy od dzieciństwa. Ciebie prosimy: wysłuchaj nas Panie.
2. Prosimy o modlitwę za tych, którzy głoszą zbawienie poprzez wiarę w Jezusa
Chrystusa: za misjonarzy, kapłanów, siostry zakonne, za świeckich mężczyzn, kobiety i
młodzież; dodaj im odwagi i siły w dawaniu świadectwa. Ciebie prosimy: wysłuchaj nas
Panie.
3. Panie, powierzamy Tobie wszystkie narody, które mają prawo do tego, by była im
głoszona nadzieja, płynąca z Ewangelii; pozwól naszym wspólnotom uświadomić sobie
odpowiedzialność misjonarską wobec świata. Ciebie prosimy: wysłuchaj nas Panie.
4. Panie, udziel nam łaski współpracy w działalności misyjnej i wspólnot chrześcijańskich
na świecie, opartej na modlitwie, informacji, wsparciu finansowym. Ciebie prosimy:
wysłuchaj nas Panie.
Celebrans: Panie Boże, Ty założyłeś swój Kościół jako światło dla świata, pomóż swoim
uczniom. Wspieraj swą łaską wszystkich, którzy zobowiązali się dawać świadectwo wiary
zarówno w dalekich krajach, jak i w swoim bliskim otoczeniu. Ty jesteś Bogiem, który
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Ogłoszenie po modlitwie powszechnej
Dzisiejsze ofiary są przeznaczone na misje. Jest to nasza faktyczna pomoc dla Kościoła na
świecie, żeby wzrastał i umacniał się. Składamy serdeczne Bóg zapłać za wasze ofiary.

