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XXX niedziela zwykła, Rok C
Syr 35, 12-14.16-18
Ps 34 (33), 2-3. 17-19.23
2 Tm 4, 6-9.16-18
Łk 18, 9-14
Wstęp
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny dobiega końca. Dzisiejsza liturgia słowa
ujawnia nam, że Bóg w swym nieskończonym miłosierdziu zawsze czeka na tych,
którzy pomimo swoich wad i słabości pragną się z nim spotkać, jednocześnie prosząc
Go o pomoc i przebaczenie. Bóg nie ocenia człowieka na podstawie jego wyglądu
bądź swojego uznania, ale według bogactwa ludzkiego serca. Wybawmy nasze serca
od wszelkiego grzechu, zwłaszcza od zamknięcia się na drugiego człowieka i szczerze
prośmy Go o przebaczenie.
Homilia
Dzisiejsza Ewangelia opowiada nam o faryzeuszu i celniku, którzy przybyli do
świątyni na modlitwę. Jezus pragnie na ich przykładzie udowodnić nam, że Bóg nie
dzieli ludzi według ich rzekomej wartości – wszyscy są dla Niego tak samo ważni i tak
samo cenni. Pan jest zawsze blisko tych, którzy szczerze Go wzywają. Boża miłość
przenika wszelkie Jego stworzenie, które jest dziełem Jego rąk. Izraelici otrzymali
status narodu wybranego, ponieważ zostali powołani do specjalnej misji na rzecz

wszystkich narodów. Stali się świadkami żywego Boga w historii, Boga, który
wyzwala pokrzywdzonych, biednych, który przygarnia do serca grzeszną ludzkość i
każdego człowieka. Dlatego nasze powołanie do bycia dziećmi Bożymi, nie może
stanowić manifestacji wobec innych ludzi, ale ma być inspiracją, zapałem, aby głosić i
świadczyć o wierze.
Dzisiejsza przypowieść zachęca do wsłuchania się w siebie, wsłuchania się w
głos serca, odrzucenia wszelkich przechwałek, pogardy wobec innych ludzi,
oczyszczenia serca, aby emanowało prostotą, pokorą, braterstwem, zdolnością
spoglądania z miłosierdziem i nadzieją na każdego człowieka. Powinniśmy pamiętać,
że w modlitwie to nie ilość jest ważna, liczy się jakość. Papież Franciszek stale
przypomina jak istotną rolę odgrywa modlitwa w życiu Kościoła i jego misji.
Modlitwa jest duszą misji: możemy powiedzieć, że skuteczność w przekazywaniu
prawdy zależy od osobistego spotkania z Chrystusem. Niewątpliwie Duch Święty
również wykonuje swoją pracę. Warto jednak podkreślić pokorne oddanie modlącego
się człowieka, otwartość jego serca. Misjonarz głoszący orędzie zbawienia i
praktykujący życie sakramentalne, sam pragnie zbawienia. Jest rzeczą oczywistą, że
misja ewangelizacji powierzona nam jako Kościołowi pozostałaby bezowocna,
gdybyśmy stawiali siebie ponad innymi, błędnie głosili moralne i religijne
świadectwo.
Tylko ten, kto nie uważa się za doskonałego, jak wspomniany celnik, może
naprawdę spotkać drugiego człowieka, głosić mu Dobrą Nowinę i świadczyć o
miłosierdziu Ojca. Misja jest zaproszeniem Jezusa do pokornej przyjaźni opartej na
nieskończonym szacunku wobec mężczyzn i kobiet naszych czasów, ich kultury i
historii. Oczywiście prawdziwa pokora idzie zawsze w parze z prawdą, nigdy się nie
ukrywa, nie unika odpowiedzialności. Apostoł wie, że musi być światłem, które nie
służy samemu sobie, lecz promieniuje światłością Boga. Jesteśmy wezwani do
przekazywania prawdy, która nie osądza, ale wybacza i zbawia.

Modlitwa Wiernych
Celebrans: Chodźmy do Pana z pokorą jak celnik z Ewangelii.
1.

Panie Jezu, przyszliśmy do świątyni, aby się z Tobą spotkać. Zmiłuj się nad

nami, grzesznikami, otwórz nasze serca, abyśmy Ciebie rozpoznali i uwielbiali
podczas dzisiejszej celebracji Eucharystii i przez całe nasze życie. Ciebie prosimy:
wysłuchaj nas Panie.
2.

Panie, modlimy się do Ciebie za tych, którzy toczą szlachetną walkę o wiarę jak

Paweł Apostoł; Powierzamy Twojej opiece Papieża Franciszka, naszych biskupów i
kapłanów, wszystkich wierzących o czystym sumieniu; dodawaj im odwagi w
działaniu i słowach.
Ciebie prosimy: wysłuchaj nas Panie.
3.

Panie, daj światu pokój. Powierzamy Ci wszystkich ludzi na całej ziemi, którzy

cierpią z powodu wojny i przemocy. Niech przedstawiciele środowisk politycznych,
ekonomicznych i kultury będą w stanie rozpoznać prawa Boże dla dobra każdego
człowieka. Ciebie prosimy: wysłuchaj nas Panie.
4.

Panie, głoszenie Twojej Ewangelii jest wielkim darem dla każdego człowieka.

Na koniec obchodów Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, powierzamy Ci pracę
misjonarską na całym świecie. Naucz nas przyczyniać się do ich szlachetnej misji
poprzez modlitwę i czyny. Ciebie prosimy: wysłuchaj nas Panie.
Celebrans: Modlitwa pokornego człowieka sięga nieba: ufamy Tobie, Panie. Który,
żyjesz i królujesz na wieki wieków.

