Niedziela – 22 X
msza ŚwIĘTA
Komentarz na wejście
Stajemy dziś wokół ołtarza, aby razem z całym Kościołem modlić się
w intencji dzieła misyjnego. „Idźcie i głoście” – to wezwanie Pan Jezus
kieruje do każdego z nas, bo każdy, niezależnie ile ma lat, jest wezwany do dzielenia się z innymi Dobrą Nowiną. Dlatego dziś, w Światowy
Dzień Misyjny, chcemy odpowiedzieć Jezusowi: „Tak, poślij mnie,
Panie! Pragnę być Twoim misjonarzem, to znaczy chcę, aby wszyscy
mogli rozpoznać we mnie chrześcijanina”.
W dzisiejszej liturgii modlimy się również za papieża Franciszka,
który przewodniczy Papieskim Dziełom Misyjnym, i za osoby odpowiedzialne za ożywianie ducha misyjnego w nas i naszych parafiach
oraz za misjonarzy i misjonarki każdej narodowości na świecie.

Homilia
Rekwizyty do homilii
Do pomocy będzie potrzebny asystent. Można go wybrać wcześniej
i omówić z nim poszczególne rekwizyty:
– jakieś przedmioty (np. plecak, rower, czapka, itp.)
– slajdy (zdjęcia przyrody, zwierząt, ludzi, planety Ziemi, kosmosu itp.)
–„moneta” (można ją wykonać z tektury, pianki lub styropianu w dużym,
widocznym rozmiarze. Z jednej strony umieszczamy przykazanie miłości
Boga, a z drugiej miłości bliźniego)
– slajdy z misji lub spot z CD albo list ze „Świata Misyjnego” nr 5/2017, str.
10, 17 lub 21
– budzik misyjny.
Ksiądz pokazuje dzieciom rekwizyty: plecak, rower, czapkę itp.
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Czy wiecie, czyje to rzeczy? Do kogo należą? Są to rzeczy waszego
kolegi, trzeba więc je zwrócić Czarkowi.
Zaprasza chłopca i wszystko mu oddaje. Może go też zapytać, od kogo
otrzymał poszczególne przedmioty.
Czarek ma jeszcze o wiele cenniejsze „skarby”: kochających rodziców, dom, przyjaciół, szkołę, w której się uczy, kościół, w którym się
modli, słońce, które go ogrzewa, powietrze, którym oddycha... Ale czy
słońce i powietrze należą do Czarka? Nie, choć ma on prawo z nich
korzystać.
Kapłan przedstawia slajdy ze zdjęciami przyrody, zwierząt, ludzi, Ziemi,
kosmosu.
Kto stworzył świat? Cały wszechświat – i my także – należy do Pana
Boga. To On dał nam te wszystkie wspaniałości, ponieważ jest naszym
Ojcem i bardzo nas kocha. Wszystko co mamy, mamy od Niego.
Prezentuje kolejny rekwizyt z przykazaniem miłości.
A czego Pan Bóg może od nas oczekiwać? Teraz prosi dzieci, by
odczytały napis z jednej strony „krążka”: „Kochaj Pana Boga z całego
serca, z całej duszy, ze wszystkich sił”. Pan Bóg pragnie od nas tylko
jednego, aby kochać Go najmocniej na świecie – myślami, słowami
i czynami – wypełniając Jego przykazania. A co się należy od nas drugiemu człowiekowi? Dzieci odczytują napis znajdujący się na drugiej
stronie „monety”: „Kochaj bliźniego jak siebie samego”.
Każdy się cieszy, gdy ma coś dobrego na własność, ale samo posiadanie rzeczy i używanie ich w samotności nie sprawi prawdziwej
radości na długo. Pan Bóg tak nas wymyślił, że potrzebujemy dzielić
się z innymi tym, co mamy, żeby być naprawdę szczęśliwymi. Stąd też
nieustannie coś oddajemy i to czyni nas lepszymi. Mama albo babcia
oddają swój czas i serce rodzinie i przygotowują np. pyszny obiad.
Rodzice oddają część ciężko zarobionych pieniędzy, żeby ich dzieci
miały dach nad głową, jedzenie i mogły się uczyć. A jak kocha Pan
Jezus? (We wszystkim był posłuszny Bogu Ojcu, a za ludzi oddał życie).
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Ksiądz wyświetla slajdy ze zdjęciami misjonarzy.
Czy wiecie, kim są osoby, które widzicie na zdjęciach? (Misjonarzami).
Co one robią? (Pomagają, uczą, leczą, udzielają chrztu). Dlaczego to
robią? (Bo kochają Jezusa i ludzi). Kto ich posłał na misje? (Pan Jezus).
Tak, misjonarze oddają swój czas, talenty, plany na życie, bliskość
rodziny, żeby głosić Ewangelię i kochać jak Pan Jezus, nawet oddając
swoje życie.
Ksiądz pokazuje „budzik misyjny” (nastawia go, by dzieci usłyszały dźwięk).
Co to za przedmiot? Do czego służy? Dziś obchodzimy Niedzielę
Misyjną, a ten budzik ma obudzić wszystkich uczniów Jezusa do
działalności na rzecz misji, do jeszcze większej miłości Pana Boga oraz
bliźnich. Dzisiaj Kościół na całym świecie modli się i wspiera misje.
Robimy to również my i cała nasza rodzina parafialna. Dziś wszyscy
jesteśmy misjonarzami – mali i duzi, dorośli i dzieci, zdrowi i chorzy.
I nie są nam potrzebne bilety na lot do Afryki. Wystarczą ręce złożone
do modlitwy i kochające serca, które potrafią się dzielić. Z miłości do
Pana Boga oraz bliźnich oddajemy coś, co należy do nas, aby pomóc
komuś poznać Jezusa. Tak jak to czynią misjonarze.

Modlitwa wiernych
Bogu Ojcu, pełnemu miłości i miłosierdzia, powierzmy z ufnością
sprawy całego świata misyjnego:
– Módlmy się za Kościół święty, aby z wiarą i miłością głosił
Ewangelię całemu światu. Ciebie prosimy…
– Módlmy się za papieża Franciszka, aby Duch Święty umacniał go
i prowadził. Ciebie prosimy…
– Módlmy się za Papieskie Dzieła Misyjne oraz misjonarzy i misjonarki, którzy z odwagą niosą światło wiary ludziom cierpiącym z braku
nadziei, pokoju i miłości. Ciebie prosimy…
– Módlmy się za nasze szkoły, parafie i wspólnoty, aby zawsze były
otwarte na Papieskie Dzieła Misyjne. Ciebie prosimy…
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– Módlmy się za zmarłych, którzy za życia troszczyli się o sprawy
misji, aby Pan Bóg przyjął ich do swojego królestwa. Ciebie prosimy…
– Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili z zapałem, odwagą
i miłością odpowiadać Jezusowi: „Tak, poślij mnie”. Ciebie prosimy…
Boże, nasz Ojcze, Ty z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna
Jezusa. Prosimy, wysłuchaj nasze prośby i rozpal w nas ducha misyjnego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Sekretariat PDMD, Warszawa
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