
MOC  UFNOŚCI

POTĘGA  MIŁOŚCI
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – tydzień I, 1-8 października 2019 r.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – tydzień II,
9-16 października 2019 r.
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„O mój Ukochany, 
jedno posłannictwo 
mi nie starczy, chcia-
łabym w tym samym 
czasie głosić Ewange-
lię w pięciu częściach 
świata aż po najbar-
dziej odległe wyspy… 
Chciałabym być mi-
sjonarzem nie tylko 
przez przeciąg kilku 
lat, lecz od stworzenia 
świata aż do dokona-
nia się wieków. (…)

Miłość dała mi klucz do mego powołania. Zrozu-
miałam, że skoro Kościół jest ciałem złożonym z róż-
nych członków, to nie brak mu najbardziej niezbędne-
go, najszlachetniejszego ze wszystkich. Zrozumiałam, 
że Kościół posiada Serce i że to Serce PŁONIE MIŁO-
ŚCIĄ, że jedynie Miłość pobudza członki Kościoła do 
działania. (…) Zrozumiałam, że MIŁOŚĆ ZAMYKA 
W SOBIE WSZYSTKIE POWOŁANIA, ŻE MIŁOŚĆ 
JEST WSZYSTKIM, OBEJMUJE WSZYSTKIE CZA-
SY I WSZYSTKIE MIEJSCA… JEDNYM SŁOWEM ‒ 
JEST WIECZNA!

Zatem, uniesiona szałem radości, zawołałam: 
O Jezu, Miłości moja… nareszcie znalazłam moje po-
wołanie, MOIM POWOŁANIEM JEST MIŁOŚĆ!” 
(Dzieje duszy).

„Proszę was, abyście wszystko, co robicie, opiera-
li całkowicie na Bogu i nie ufali własnym umiejętno-
ściom, wiedzy czy reputacji. Wtedy będę wiedział, że 
jesteście gotowi na wszystkie wielkie próby, zarówno 
duchowe, jak i doczesne, które mogą was doświadczyć.

Albowiem Bóg podnosi i wspiera pokornych, szcze-
gólnie tych, którzy w małych i zwyczajnych sprawach 
zobaczyli, jak w wypolerowanym lustrze, własne sła-
bości i pokonali je” (List z Kagoshima w Japonii do je-
zuitów w Goa, 5 listopada 1549 r.).

„Postanowiłem udać się na Wyspy Moro, aby wes-
przeć chrześcijan w sprawach duchowych, narażając 
się na wszelkie niebezpieczeństwo śmierci, pokłada-
jąc całą moją ufność i nadzieję w Bogu, naszym Panu” 
(List z Amboina w Indiach do jezuitów z Europy, 10 
maja 1546 r.).

Potęga miłości     Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

Moc ufności     Święty Franciszek Ksawery

ROZWAŻANIE

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus 
poszukiwała odpowiedzi, jak żyć licz-
nymi pragnieniami służenia Bogu, 
które odkrywała w głębi swojego ser-
ca. Zrozumiała, że jej najgłębszym 
powołaniem jest miłość. „W sercu Ko-
ścioła, mojej Matki, będę Miłością... 
w ten sposób będę wszystkim.... w ten 
sposób moje marzenie zostanie speł-
nione!” (Dzieje duszy).

Święta Teresa, patronka misji, 
wskazuje nam drogę życia naszym mi-
syjnym powołaniem, wypływającym 
z łaski chrztu św. Tą drogą jest miłość. 
„My również razem ze św. Teresą od 
Dzieciątka Jezus powinniśmy móc 
codziennie powtarzać Panu, że chce-
my żyć miłością do Niego i do innych, 
uczyć się w szkole świętych kochać 
w  sposób autentyczny i całkowity” 
(Benedykt XVI, Audiencja general-
na 6 kwietnia 2011 r.). Prośmy zatem 
Boga o miłość, przyjmujmy ją do serca 
i obdarzajmy nią naszych braci i  sio-
stry, tych blisko i tych daleko. Boża 
miłość zawsze wskaże nam najlepszy 
sposób troski o misje, zależny od na-
szej osobistej życiowej sytuacji.

ROZWAŻANIE

Święty Franciszek Ksawery 
swoją misyjną posługę opierał 
całkowicie na ufności do Boga. 
Tak wołał na modlitwie: „Po-
wierzam się Tobie, mój Panie i 
mój Ojcze, z całkowitą ufnością! 
Oczekuję otrzymania od Two-
jego cudownego miłosierdzia 
wiecznego zbawienia, przez 
nieskończone zasługi najświęt-
szej męki i najświętszej śmierci 
mojego Zbawiciela, Pana Jezusa, 
niezależnie od liczby i okropno-
ści grzechów, które popełniłem, 
odkąd jestem na świecie”. Wie-
dział, że dla Boga nie ma nic 
niemożliwego, a ufność w Jego 
miłość jest podstawą wszelkie-
go działania. Ten patron misji 
i nam wskazuje drogę ufności. 
Wciąż zatem ponawiajmy akty 
powierzenia się Bogu w tym, co 
robimy, Jemu oddawajmy wszel-
kie działania na rzecz misji. Uf-
ność w miłosierną miłość Boga 
pozwoli nam przetrwać wszel-
kie trudności i nie ulec lękowi 
czy zniechęceniu.

MODLITWA

Wszechmogący Boże, pragnę dziś żyć 
miłością do Ciebie i do każdego człowie-
ka. Dziękuję Ci za Twoją nieskończo-
ną miłość, którą wlewasz w moje serce. 
I proszę Cię, ożywiany Twoją miłością, za 
wstawiennictwem św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus, aby każdy człowiek mógł poznać 
Twoją miłość i zostać zbawiony. Przez 
Chrystusa Pana naszego.

MODLITWA

Wszechmogący Boże, całkowicie powierzam 
się Tobie w dniu dzisiejszym. Proszę Cię, aby uf-
ność w Twoją miłość i prowadzenie była zawsze 
moim oparciem w codzienności. Proszę Cię z 
ufnością, za wstawiennictwem św. Franciszka 
Ksawerego, o gorliwość w rozszerzaniu wiary 
w każdych okolicznościach, aby światło Ewan-
gelii dotarło aż na krańce ziemi i w zakamarki 
wszystkich serc. Przez Chrystusa, Pana naszego.

WSPIERAJ MISJE 
Z PAPIESKIMI DZIEŁAMI MISYJNYMI

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus 
uważała, że jej powołaniem jest modli-
twa za kapłanów. Troszczyła się także 
o  misjonarzy, wspierając ich obok mo-
dlitwy dobrym słowem w swoich listach.

Papieskie Dzieła Misyjne proponują 
nam akcję AdoMiS, czyli Adoptuj Mi-
syjnych Seminarzystów, której  celem 
jest wsparcie duchowe i materialne przy-
szłych kapłanów w krajach misyjnych. 
W akcję tę można włączyć się poprzez 
codzienną modlitwę za adoptowanych 
seminarzystów, a także jedną z form po-
mocy finansowej.

WSPIERAJ MISJE 
Z PAPIESKIMI DZIEŁAMI MISYJNYMI

Święty Franciszek Ksawery z ogromnym 
zapałem pełnił posługę misyjną na Dalekim 
Wschodzie. 

Papieskie Dzieła Misyjne podkreślają zna-
czenie Światowego Dnia Misyjnego (przed-
ostatnia niedziela października) oraz następu-
jącego po nim Tygodnia Misyjnego. Ten szcze-
gólny czas ma służyć pogłębianiu świadomości 
misyjnej i odpowiedzialności za misje wśród 
wszystkich wiernych, a także ma być czasem 
intensywniejszej modlitwy za misje. Dobrze 
byłoby, aby troska o misje nie kończyła się wraz 
z Tygodniem Misyjnym. „Dar serca dla misji” 
możemy przekazywać przez cały rok poprzez 
modlitwę i ofiarę, w tym także materialną.

✂



MĄDROŚĆ  WSPÓŁPRACY

SIŁA OFIARY
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
– tydzień III, 17-24 października 2019 r.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – tydzień IV, 25-31 października 2019 r.
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„Co do bliź-
niego rozu-
miałam, że aby 
p r a w d z i w i e 
przyczyniać się 
do jego zbawie-
nia za pomo-
cą uczynków, 
nade wszystko 
trzeba nauczyć 
się od samego 
Jezusa Chry-
stusa miłować 

dusze, pragnąć ich zbawienia i ponad wszystko 
poddać się woli Ojca niebieskiego”.

„Zaczęłam rozumieć, że tak samo jest z dzieła-
mi Bożymi jak z duszami. Jeśli zbawienie chrze-
ścijan jest możliwe przez krzyż, również i dzieła 
Boże dokonują się poprzez krzyż”.

„Aby wydać na świat to dzieło [Rozkrzewia-
na Wiary], wycierpiałam prześladowania, jakie 
odciskają piętno na wszystkich dziełach, których 
chwała musi przypadać w udziale tylko samemu 
Bogu”.

„Łatwiej złożyć siebie w ofierze jednorazowo 
niż ofiarowywać się po trochu, dzień po dniu, go-
dzina po godzinie, przez całe życie. Trzeba umie-
rać każdego dnia, żeby pozwalać żyć Jezusowi w 
sobie i w duszach”.

„Wspierać misje, 
to znaczy pracować 
dla ratowania dusz. 
Jest to dzieło po ty-
siąckroć ważniejsze 
aniżeli każde inne 
zajęcie na tym świe-
cie”.

„ Pow t ar z aj my 
wszystkim: «Na-
przód, nie zatrzy-
mujmy się, gdy cho-
dzi o pozyskanie 

dusz i zapewnienie im wieczności pełnej szczęścia i 
chwały!»”.

„Moim zadaniem jest zachęcić katolików do współ-
pracy w dziele szerzenia wiary katolickiej poprzez mo-
dlitwę i ofiary. Obym mogła osiągnąć ten cel”.

„Wszyscy: księża i świeccy – mężczyźni i kobiety, 
chłopcy i dziewczęta, a nawet małe dzieci – wszyscy 
mogą mieć udział w niesieniu światła wiary do Afry-
ki”.

„Życie jest krótkie, wieczność nieskończona. Czyń-
my wiele dobra dopóki znajdujemy się w drodze ku 
wieczności, abyśmy nie stracili cennego czasu na próż-
no. Starajmy się o wzrost chwały Bożej i pracujmy dla 
zbawienia dusz, pomni słowa św. Dionizego Areopagi-
ty: «Z rzeczy boskich najbardziej boską jest współpra-
ca nad zbawieniem dusz»”.

Siła ofiary     Sługa Boża Paulina Jaricot

Mądrość współpracy     Błogosławiona Teresa Ledóchowska

ROZWAŻANIE

Sł. Boża Paulina Jaricot w swojej służ-
bie na rzecz misji, szczególnie gdy zakła-
dała Dzieło Rozkrzewiania Wiary, od-
kryła niezbędność ofiary. Zrozumiała, że 
„dzieła Boże dokonują się poprzez krzyż”.  

„Kościół upatruje we wszystkich cier-
piących braciach i siostrach Chrystusa 
jakby wieloraki podmiot swojej nadprzy-
rodzonej siły. (...) Ewangelia cierpienia 
pisze się nieustannie i nieustannie prze-
mawia słowem tego przedziwnego para-
doksu: źródła mocy Bożej biją właśnie z 
pośrodka ludzkiej słabości. Uczestnicy 
cierpień Chrystusa przechowują w swoich 
własnych cierpieniach najszczególniej-
szą cząstkę nieskończonego skarbu Od-
kupienia świata i tym skarbem mogą się 
dzielić z innymi. Im bardziej człowiek jest 
zagrożony grzechem, im cięższe struktu-
ry grzechu dźwiga w sobie współczesny 
świat, tym większą wymowę posiada w 
sobie ludzkie cierpienie. I tym bardziej 
Kościół czuje potrzebę odwoływania się 
do ludzkich cierpień dla ocalenia świata” 
(Jan Paweł II, Salvifici doloris, 27).

I w naszym życiu nie brakuje różno-
rodnego cierpienia, które zawsze może-
my ofiarować za zbawienie innych i aby 
wspomóc misjonarzy.

ROZWAŻANIE

Błogosławiona Maria Teresa Ledó-
chowska jest patronką współpracy mi-
syjnej w Polsce. Za swoje zadanie uznała 
bowiem zachęcanie katolików „do współ-
pracy w dziele szerzenia wiary katolickiej 
poprzez modlitwę i ofiary”. Działalność 
misyjną postrzegała jako ratowanie dusz, 
czyli troskę o zbawienie każdego człowie-
ka. Wspólne działanie na tym polu uwa-
żała za bardzo istotne dla życia wiary. 

„Nie możemy być spokojni, gdy pomy-
ślimy o milionach naszych braci i sióstr, 
tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, 
którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. Dla 
każdego wierzącego, tak jak i dla całego 
Kościoła, sprawa misji winna być na pierw-
szym miejscu, ponieważ dotyczy wieczne-
go przeznaczenia ludzi i odpowiada tajem-
niczemu i miłosiernemu planowi Bożemu” 
(Jan Paweł II, Redemptoris missio, 86).

Wiele jest form współpracy misyjnej, 
w  które możemy się włączyć. Podstawo-
wymi są modlitwa, ofiara oraz dawanie 
świadectwa własnym życiem. Bardzo 
ważna jest również troska o powołania 
misyjne, a także pomoc materialna na 
rzecz misji. Warto też na modlitwie szu-
kać nowych dróg współpracy, na które 
możemy wkroczyć.

MODLITWA

Wszechmogący Boże, Twój Syn z miłości ofiaro-
wał siebie za zbawienie każdego człowieka. Pragnę 
łączyć się duchowo z krzyżem Jezusa Chrystusa, 
ofiarując Tobie, Panie, moje osobiste cierpienia i 
prosząc, aby dziś moi bracia i siostry otworzyli się 
na Twoją miłość. Proszę Cię, Boże, wraz ze sł. Bożą 
Pauliną Jaricot, „spełniaj swoje dzieło we mnie. Nie 
wzbraniam się przed krzyżem, który mu towarzy-
szy. Wydaję się Tobie, o mój Boże! Abyś czynił we 
mnie to, co Ci się podoba”. Przez Chrystusa, Pana 
naszego.

MODLITWA

Wszechmogący Boże, proszę Cię o zbawie-
nie wszystkich ludzi. Ofiarowuję dzisiaj za 
tych, którzy nie poznali jeszcze Twojej miło-
ści, wszystkie moje trudności i cierpienia. Pro-
szę Cię, za wstawiennictwem bł. Marii Teresy 
Ledóchowskiej, aby jak najwięcej osób wokół 
mnie łączyło się w trosce o misje, a Dobra No-
wina o Odkupieniu mogła być głoszona wszę-
dzie i wszystkim, i aby jak najwięcej serc otwo-
rzyło się na łaskę wiary. Przez Chrystusa, Pana 
naszego.

WSPIERAJ MISJE 
Z PAPIESKIMI DZIEŁAMI MISYJNYMI

Sł. Boża Paulina Jaricot jest założycielką Papie-
skiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz Żywego 
Różańca. Żywy Różaniec dla Misji to nowa inicja-
tywa, która ukazuje współdziałanie tych dwóch 
dzieł. Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają róże ró-
żańcowe do nawiązywania do misyjnych korzeni i 
wspierania misji modlitwą i ofiarą. Każdego roku 
Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Żywy Ró-
żaniec z Polski wspólnie realizują projekt pomocy 
dla młodych Kościołów misyjnych. Modlitwa oraz 
złotówka złożona raz w miesiącu przez osobę z 
róży różańcowej może sprawić, że będzie możliwe 
wybudowanie kaplicy na misjach czy formacja ka-
techistów. Każdy może podjąć modlitwę różańco-
wą, aby otoczyć misje duchową troską.

WSPIERAJ MISJE 
Z PAPIESKIMI DZIEŁAMI MISYJNYMI

Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska 
doświadczyła wielu cierpień, chorób, a także 
trudności w realizacji misyjnych zamiarów. 
Zachęcała innych „do współpracy w dziele 
szerzenia wiary katolickiej poprzez modlitwę 
i ofiary”.

Papieskie Dzieła Misyjne proponują lu-
dziom cierpiącym na ciele lub duszy włącze-
nie się w Misyjne Apostolstwo Chorych, aby 
ofiarowywali swoje cierpienia w intencji misji 
i zbawienia wszystkich ludzi.

Celem Misyjnego Apostolstwa Chorych jest 
włączenie cierpiących w dzieło ewangelizacji, 
pogłębianie świadomości misyjnej wśród cho-
rych i nadawanie misyjnego wymiaru ludzkie-
mu cierpieniu.

✂


