
XXIX tydzień zwykły – Światowy Dzień Misyjny 
 

 

Wprowadzenie 

 

W liturgii dzisiejszej niedzieli obchodzimy Światowy Dzień Misyjny. Jest to okazja, 

aby, w sposób duchowy, łączyć się z naszymi braćmi i siostrami, którzy w bardzo 

trudnych warunkach głoszą w świecie Ewangelię Chrystusa. Nie zapominajmy, że i 

my jesteśmy zaproszeni do uczestnictwa w ewangelizacji przez głoszenie Jezusa 

swoim życiem. Prośmy Pana o umocnienie w wierze, aby nasze życie ukazywało 

Jego miłość do wszystkich ludzi, których spotykamy. 

 

(Intencją tej Mszy świętej jest ...) 

 

Prośmy Boga o przebaczenie za to, że z powodu wygodnictwa, pragnienia 

zaakceptowania przez innych, chcieliśmy dostosować się do mentalności tłumu i 

dlatego nie byliśmy wiarygodnymi świadkami Jego Miłości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Homilia 
 
W Ewangelii, którą właśnie wysłuchaliśmy, Jezusowi jest stawiane podchwytliwe 

pytanie. Jego przeciwnicy wiedzieli, że każda z odpowiedzi będzie podlegać krytyce. 

„Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?” W swojej odpowiedzi Jezus 

wskazuje na oddzielenie sfery duchowej od politycznej i społecznej. Jako wierzący 

podlegamy prawu Bożemu, które zawsze jest na pierwszym miejscu, a jako 

obywatele podlegamy prawu cywilnemu, jeśli szanuje ono godność osoby. W 

stwierdzeniu Jezusa, by: „Oddać Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co 

należy do Boga”, nie chodzi o unikanie bezpośredniej odpowiedzi czy krytyki. Jest to 

potwierdzenie, że Bóg pozostawia ludziom ustanawianie reguł w życiu i praw 

społeczeństwom i nie tworzy państwa teokratycznego, którym On bezpośrednio 

kieruje. To wyzwanie nie jest łatwe dla chrześcijanina: żyć w świecie, ale zawsze ze 

wzrokiem utkwionym w dobrach wiecznych, aktywnie i konkretnie angażując się w 

rzeczywistość, z uczciwością, konsekwencją, prawdą, ożywioną wartościami 

duchowymi. 

Chrześcijanin, z jednej strony, nie uchyla się od obowiązków obywatela, 

odpowiedzialności i poczucia sprawiedliwości, a z drugiej, nie uchybia obowiązkom 

wobec Boga, wiary i sumienia. To właśnie chrześcijanin, należąc do organizacji 

politycznych i społecznych tak może pokierować decyzjami, aby były uszanowane 

podstawowe prawa osoby, jej wartość i godność. Chrześcijanin musi ulepszać świat, 

w którym żyje. 

Obchody dzisiejszego Światowego Dnia Misyjnego przypominają nam, że praca 

misjonarzy polega nie tylko na głoszeniu teologicznej prawdy przekazanej przez 

Jezusa (czyli wiarę w Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego), nie tylko na budowaniu 

miejsc kultu, nie tylko na udzielaniu sakramentów tym, którzy przyjęli wiarę..., ale 

polega na pracy nad poprawą godności ludzi, których spotykają, a przez to, na 

głoszeniu im, że są dziećmi umiłowanymi przez Boga. Dzieje się to także przez 

budowanie szkół, szpitali, domów opieki dla dzieci i osób starszych. Praca 

misjonarzy w tak zwanych „krajach misyjnych” czyni lepszym nie tylko Kościół 

katolicki, ale cały świat. 



Domyślam się, co niektórzy z was pomyślą: cóż my, tu na Litwie, mamy do 

czynienia z tymi, tak oddalonymi, misjonarzami? Poza pierwszą, natychmiastową, 

odpowiedzią, że możemy i musimy się za nich się modlić oraz wspierać finansowo, 

jest jeszcze inna, głębsza. Każdy chrześcijanin, na mocy swojego chrztu, jest posłany 

przez Chrystusa, aby ewangelizować świat, aby czynić go lepszym, bardziej 

możliwym do życia. Jeśli pamiętacie, taki był właśnie temat zeszłorocznego, 

nadzwyczajnego miesiąca misyjnego: „Ochrzczeni i posłani”. W tym roku temat ten 

jest kontynuowany. Nie wystarczy otrzymać posłanie misyjne wraz z chrztem. 

Potrzebne jest również nasze osobiste zaangażowanie. Posłanie musi stać się 

działaniem. Papież Franciszek w przesłaniu na dzisiejszy Światowy Dzień Misyjny 

zachęca nas, abyśmy przyjęli za własne słowa proroka Izajasza: „Oto ja, poślij 

mnie!” (Iz. 6, 8). 

Drodzy bracia i siostry, czy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo Jezus nam ufa? 

Powierza zadanie głoszenia Jego Ewangelii zbawienia nie tylko misjonarzom, ale 

także i nam. I bądźmy szczerzy, że wiele razy, kiedy jesteśmy wezwani, by 

zaangażować się w dawanie chrześcijańskiego świadectwa w naszym miejscu pracy 

lub we własnej rodzinie, wcale nie jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć: „Oto ja, 

poślij mnie!”. Być może nasi koledzy lub członkowie rodziny również wystawiają 

nas na próbę, tak jak faryzeusze wystawili na próbę Jezusa, krytykując Go i 

oskarżając, a w nas nie budzi to entuzjazmu. Dlatego Musimy uświadomić sobie, że 

jesteśmy na drodze nawrócenia: „Jezu poślij Twojego Ducha, aby umocnił moją 

wiarę, bo tylko wtedy, gdy daję świadectwo wiary innym, jest ona żywa i zbawcza”. 

Wierzyć to nie tylko mieć wiedzę o przykazaniach, ale to żyć według przykazań. 

Wierzyć to nie znaczy tylko współczuć osobom żyjącym w nieludzkich warunkach, 

ale podejmować działania mające na celu poprawę ich sytuacji, gdziekolwiek się 

znajdują. 

Kończąc, zapraszam każdego do refleksji nad wspaniałą misją powierzoną nam przez 

Boga, aby być znakiem i nosicielem Jego miłości do całego świata. Pomagajmy sobie 

wzajemnie modlitwą, dobrymi uczynkami i przykładem w wypełnianiu tej misji: 

„Oto ja, poślij mnie!” . 

(teol. lic. ks. Alessandro Barelli SDB, Dyrektor Krajowych Dzieł Misyjnych) 



Modlitwa wiernych 

 

Bogu Ojcu, który posyła swoich synów i córki, aby głosili Go na drogach świata, 

polecajmy potrzeby nasze i całej rodziny ludzkiej. 

 

1. Aby Kościół, będąc znakiem i narzędziem budowania Królestwa, niósł życie i 

wyzwolenie dla każdego człowieka. Ciebie prosimy. 

2. Aby ci, na których spoczywa odpowiedzialność za podział dóbr postępowali 

odpowiedzialnie i uczciwie, dla dobra społecznego, nie dając się skusić 

pragnieniu bogactwa i władzy. Ciebie prosimy. 

3. Aby prześladowani chrześcijanie i ci, którzy cierpią z powodu wyznawanej 

wiary, doświadczyli wsparcia dzięki miłości Ojca oraz dzięki naszej bliskości i 

zrozumieniu. Ciebie prosimy. 

4. Aby nasze wspólnoty i rodziny doświadczały radości z przekazywania wiary 

nowym pokoleniom przez modlitwę, dobre uczynki i przykład. Ciebie prosimy. 

5. Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił w nas pragnienie dawania świadectwa 

zbawczej obecności Chrystusa i Jego Miłości do wszystkich ludzi zgodnie ze 

specyficzną formą powołania każdego. Ciebie prosimy. 

 

Ojcze, wysłuchaj modlitwy, którą Twój lud Tobie przedstawił, ufny w Twoje 

nieskończone miłosierdzie. Wiemy, że posyłasz nas wszystkich, do głoszenia Cię 

w świecie, wspieraj nas Twoją łaską i Twoim Duchem. Ty, który żyjesz i 

królujesz na wieki wieków. Amen. 

 

Ogłoszenie po modlitwie wiernych: 

 

Przypominam, że ofiary zbierane dzisiaj podczas wszystkich Mszy św, we 

wszystkich kościołach świata, są przeznaczone na wsparcie misjonarzy, pracujących 

na najbiedniejszych terenach świata. Papież prosi nas, abyśmy byli hojni, a przez to 

przyczynili się do ewangelizacji świata. 


