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NIEDZIELA MISYJNA 

 

96 już raz obchodzimy w całym Kościele Światowy Dzień Misyjny. W tym roku pod hasłem: 

„Będziecie moimi świadkami”. Każda przedostatnia niedziela października, z woli samego 

Ojca Świętego, ma na celu obudzić nas do misyjnego zaangażowania, do animacji i 

współpracy misyjnej. Czyni to w dwojaki sposób. Po pierwsze przypominając nam, że na 

krańcach świata, w młodych i biednych wspólnotach Kościoła, żyją nasi bracia i siostry, 

którzy bez naszej pomocy nie poradzą sobie sami z brakiem kapłanów, kaplic, kościołów, 

pokonaniem chorób czy analfabetyzmu. Wśród nich „na pierwszej linii frontu”, posługują 

tysiące misjonarzy, którym my, jako „misjonarze na tyłach frontu” winniśmy pomoc duchową 

i materialną, bo oni tam „walczą dla Ewangelii” również w naszym imieniu. Po drugie mamy 

dzisiaj odnowić nasze chrzcielne powołanie do bycia uczniami – misjonarzami. Tymi, którzy 

Chrystusa słuchają, a później są Jego świadkami wszędzie tam, gdzie nas dzisiaj, tu i teraz 

Pan Bóg postawił.  

 

Syr 35, 12-14.16-18 

„Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu na osobę 

przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie lekceważy błagania 

sieroty i wdowy, kiedy się skarży. 

Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. 

Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. Nie odstąpi ona, aż 

wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok”. 

 

Sieroty i wdowy były w czasach Starego Testamentu najbiedniejszymi z biednych. Nie miały 

nikogo, kto by się nimi zaopiekował, kto zapewniłby im utrzymanie. Jednak wspomina o nich 

autor księgi Mądrości Syracha, a do tego zapewnia, że Pan Bóg te osoby zauważa. To jest 

wielkość i niesamowitość Boga Ojca, w którego wierzymy. Nie liczą się dla Niego bogactwa, 

ubrania czy wygląd fizyczny. On docenia przede wszystkim serce pokorne, to znaczy takie, 

które uznaje potrzebę pomocy. Dzisiaj, w niedzielę misyjną, warto uświadomić sobie, że w 

wielu częściach świata tymi, który troszczą się o najbiedniejszych z biednych są katoliccy 

misjonarze. Nie robią tego jako pracownicy akcji charytatywnej, ale dlatego, że miłują Boga, 

z Niego biorą wzór i tę Bożą miłość pragną pokazać innym swoim postepowaniem.  

 

2 Tm 4, 6-9.16-18 

„Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W 

dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla 

mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie 

tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pospiesz się, by przybyć do 

mnie szybko.   

W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie 

będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie 

dopełniło głoszenie [Ewangelii] i żeby wszystkie narody [je] posłyszały; wyrwany też 

zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując 

do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen”. 



Według jednej z biblijnych teorii św. Paweł napisał te słowa niemal w ostatnich chwilach 

swojego życia. Z perspektywy lat i doświadczenia był przekonany o tym, że ewangelizacja 

nie może czekać. Nie można zwlekać z głoszeniem Słowa i dawaniem świadectwa. Wiele jest 

pośpiechu i dynamiki w tym fragmencie. Apostoł narodów, u schyłku życia jest również 

przekonany o nieustannej Bożej pomocy, obecności, trosce i obronie. Jest pewny Bożego 

miłosierdzia i tego, że Pan przyjmie go do swojego Królestwa. Obudźmy się do misyjnego 

zaangażowania już dzisiaj. Nie zwlekajmy ani chwili z byciem świadkami Chrystusa. Pan 

będzie przy nas, wzmocni nas i ochroni przed złem. I to jest tak pewne jak kończące czytanie 

słowo: AMEN – niech tak się stanie.  

 

Łk 18, 9-14 

„Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę 

przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi 

celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni 

ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w 

tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie 

śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: "Boże, miej litość dla mnie, 

grzesznika!" Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy 

bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony». 

 

Dwoje ludzi. Zewnętrznie do siebie podobnych. Obaj przyszli do świątyni. Obaj stoją i się 

modlą. Faryzeuszowi się nawet wydaje, że to modlitwa dziękczynienia, a tak naprawdę 

zamiast patrzeć na Boga i dziękować za jego dary, skupiony jest na wychwalaniu siebie i 

poniżaniu drugiego człowieka. Celnik wie, że jest grzesznikiem, uznaje swoją małość, ale nie 

pławi się w niej, nie pogrąża. Zwraca się do Boga z błaganiem o pomoc. Można tak 

dziękować, że jest się dalekim od dziękczynienia. Można uważać się za nic niewartego, a być 

wielkim w oczach Pana Boga. Wybór postawy zależy od naszego serca i należy do nas. 

 

Pomyśl: 

- Kiedy ostatnio wsparłeś dzieło misyjne Kościoła swoją modlitwą i ofiarą materialną? 

- Za które wydarzenia w ubiegłym tygodniu możesz Panu Bogu podziękować, bo dzięki Jego 

łasce zachowałeś się jak świadek Chrystusa? 

- Co możesz zrobić w rozpoczynającym się Tygodniu misyjnym, aby obudzić siebie i innych 

do misji? 

 


