MISYJNY DZIEŃ W BIAŁYM TYGODNIU
Liturgia Mszy Świętej

Komentarz na wejście
Jesteśmy wielkimi szczęściarzami, ponieważ możemy uczestniczyć we Mszy św. Kiedy
przyjmujemy Ciało Pana Jezusa, stajemy się nie tylko przyjaciółmi Stwórcy, ale przede
wszystkim Jego umiłowanymi dziećmi. Biały Tydzień, który celebrujemy, jest naszym
dziękczynieniem za Bożą miłość i Bożą opiekę nad nami. Jest także czasem uświadamiania
sobie, że należymy do jednej wielkiej rodziny Bożej, która zamieszkuje całą ziemię,
wszystkie kontynenty. W łączności z dziećmi całego świata rozpocznijmy nasze uwielbienie i
dziękczynienie Bogu za Jego nieskończoną miłość do swoich dzieci.

Homilia
Jedna z piękniejszych scen Pisma Świętego to opis Ostatniej Wieczerzy, kiedy Pan Jezus
ustanowił sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Powiedział wtedy do swoich
apostołów, by tę tajemnicę Bożej obecności w Eucharystii powtarzali aż do skończenia
świata: „To czyńcie na moją pamiątkę”.
W czasie tej wieczerzy Pan Jezus umył nogi swoim apostołom. Możemy tylko sobie
wyobrazić, co oni czuli, gdy ich umiłowany Mistrz, ktoś najważniejszy w ich życiu, nagle
klęka przed nimi i myje im nogi. Święty Piotr nawet się lekko obruszył i nie chciał na to
pozwolić. Dopiero kiedy usłyszał od Pana Jezusa, że tak trzeba, by mógł dostąpić zbawienia,
zgodził się na ten gest.
W tym szczególnym tygodniu, który teraz przeżywacie, patrzycie na obrazek, na którym jest
Pan Jezus z dużymi dłoniami. Zastanówmy się, co te dłonie chcą nam dzisiaj powiedzieć? Na
pewno to, że Pan Bóg tak wiele nam daje. Każdego dnia Jego skarbiec, w którym są prezenty
dla nas, napełnia się na nowo. Kiedy odkrywamy swoje talenty i chcemy je pogłębiać, to On
poddaje nam nowe pomysły i daje nowe siły. Jego dłonie są gotowe codziennie czynić nowe
cuda. I tak jak w czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus służył swoim apostołom, tak samo
pragnie nam pomagać i w każdej chwili służyć swoją pomocą.
Ten Jego gest z Wieczernika mówi nam, że każdy z nas jest wezwany, by też służyć innym
pomocą. Największe dzieło miłości Pana Boga dla nas to każda sprawowana Msza św. i
każda możliwość przyjęcia przez nas Komunii św. Przypomnijcie sobie, z jakim wielkim
przejęciem przeżywaliście dzień swojej I Komunii Świętej. To było najpiękniejsze i

najważniejsze wydarzenie dla was i waszych rodzin. Pan Jezus chce wam i waszym bliskim
służyć poprzez ofiarowanie siebie w Komunii św. Teraz jeszcze bardziej staliście się Jego
dziećmi. W dniu waszej Komunii św. Pan Jezus postanowił, że odtąd będzie mieszkał w
waszych sercach i będzie waszym największym Przyjacielem. Kiedy będziecie smutni, będzie
was przytulał do swojego serca i da wam radość. Kiedy będziecie radośni, razem z wami
będzie się cieszył z każdego waszego zwycięstwa i sukcesu. Kiedy przyjdzie czas łez, stanie
przy was w Komunii św. i zabierze od was wszystkie smutki. Kiedy będziecie się martwić i
niepokoić, powie: Nie bój się. Jestem z tobą i bardzo chętnie ci pomogę.
W dniu dzisiejszym swoim sercem i myślami ogarniamy wszystkie dzieci na całym świecie, a
szczególnie te w krajach misyjnych, które bardzo często cierpią głód lub przeżywają wielki
strach o swoją przyszłość z powodu wojny w ich kraju. Dlatego wspólnie się modlimy, by te
duże dłonie Pana Jezusa, które widzicie na obrazku, przytuliły do Jego serca każde dziecko i
każdą rodzinę.
Najważniejsze zadanie, jakie dzisiaj podejmiemy, to modlitwa za każde dziecko w krajach
misyjnych. Postanówmy też sobie, że w naszym codziennym pacierzu będziemy również o
nich pamiętać, a także o wszystkich misjonarzach, którzy wśród nich pracują. Każda nasza
modlitwa w tej intencji jest służbą dla tych, którzy tego bardzo potrzebują. W ten sposób
pomożemy Panu Jezusowi, który im służy.
Te dłonie Jezusowe dają nam Komunię św. jako pokarm na nasze życie. Dlatego dziękując za
ten największy i najcenniejszy dar, módlmy się, żeby na świecie nie było dziecka, które nie
mogłoby przyjąć Komunii św. Starajmy się zawsze pamiętać o niedzielnej Mszy św. i częstej
Komunii św., bo właśnie wtedy jesteśmy najbliżej wszystkich dzieci świata. Od dzisiaj
stajecie się przyjaciółmi nie tylko Pana Jezusa, ale także swoich rówieśników na całym
świecie.
I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz na zakończenie. Przyjmując dziś Komunię św. do swojego
serca, pamiętacie o swoich dalekich braciach i siostrach, i módlcie się za nich następującymi
słowami: Panie Jezu, posłuż się nami i pomóż dzieciom najbardziej potrzebującym, a nas
wszystkich przytul mocno do swojego Najświętszego Serca, które tak bardzo mocno nas
kocha. Amen.

Modlitwa wiernych
1. Módlmy się za Ojca Świętego, misjonarzy i misjonarki, aby każdemu człowiekowi głosili,
że Pan Bóg kocha wszystkich ludzi i pragnie im pomagać jako najlepszy Ojciec. Ciebie
prosimy…
2. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby młodzi ludzie odważnie
podejmowali zadanie bycia Bożymi świadkami i głosili Ewangelię na wszystkich
kontynentach świata. Ciebie prosimy…
3. Módlmy się za dzieci, które przeżywają lęk i strach przed wojną w ich kraju, aby Pan Bóg
uspokoił ich serca, a w ich kraju wprowadził pokój i bezpieczeństwo. Ciebie prosimy…
4. Módlmy się za wszystkich, którzy przyjmują Komunię św., aby nigdy nie zapomnieli, jak
wielki to dar Pana Boga dla człowieka. Ciebie prosimy…
5. Módlmy się za wszystkich zmarłych misjonarzy, aby Pan Bóg pozwolił im przebywać w
niebie. Ciebie prosimy…
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy jak najczęściej przyjmowali Pana Jezusa w Komunii
św. Ciebie prosimy…
Komentarz do darów
To wszystko, kim jesteśmy i co posiadamy, otrzymaliśmy od Pana Boga. W każdej Mszy św.
dziękujemy za Jego hojne dary, za nasze rodziny, za sakramenty święte, za możliwość
Komunii św... W procesji z darami niesiemy Hostię oraz wino i wodę, aby mocą Ducha
Świętego stały się dla nas pokarmem z nieba – Ciałem i Krwią Pana Jezusa. Ofiarujemy
również Panu Jezusowi nasze serca. Pragniemy, aby mieszkał w nas poprzez Komunię św., a
nasze serca były Jego mieszkaniem, aby każdy człowiek, którego spotkamy, widział w nas
dziecko Boże.
Ks. Mariusz Chamerski, diecezja radomska

