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ŻNIWO JEST WIELKIE

SŁOWO BOŻE
Mt 28,19-20a  Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-

tego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
Rz 8,19  Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych.
Jl 4,13  Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo.
Lb 27,17  […] by społeczność Pana nie była jak stado bez pasterza.
Mt 9,36  Widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające paste-

rza.

MAXIMUM ILLUD
«Niezliczone są jeszcze rzesze tych, którzy przebywają w ciemnościach i cieniu śmierci».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM
«Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze bynajmniej wypełniona 
do końca. […] Gdy obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero 
się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły» (RM 1 – Jan Paweł II).

PAPIEŻ FRANCISZEK
«Musimy zatem postawić sobie kilka pytań dotykających naszej chrześcijańskiej tożsamości i na-
szych obowiązków jako ludzi wierzących w świecie ogłupionym wieloma złudzeniami, zranionym 
wielkimi frustracjami i rozdartym wieloma bratobójczymi wojnami, które niesprawiedliwie uderzają 
zwłaszcza w niewinnych» (Światowy Dzień Misyjny 2017).

MYŚL SALEZJAŃSKA
Jest wielu ludzi, którym nie była jeszcze głoszona Ewangelia. Wielu młodych potrzebuje przyjacie-
la, brata. Mogą go znaleźć wśród Salezjanów, których spotykają. 
ks. Angel Fernandez Artime

PRZEMYŚLEĆ / PODZIELIĆ SIĘ / PRAKTYKOWAĆ 
• Kim są ludzie z naszego sąsiedztwa, którzy najbardziej potrzebują ewangelizacji? Co możemy 

zrobić, aby do nich dotrzeć?
• Zrób dzisiaj coś konkretnego, aby stać się dla jakiegoś młodego człowieka bardziej „przyjacie-

lem, bratem, ojcem”.
• Pomódl się za kogoś, kogo znasz, a kto wydaje się być „ogłupionym, zranionym, rozdartym” lub 

jest niewinną ofiarą niesprawiedliwości, „bratobójczej wojny”.
• Pomódl się za wstawiennictwem św. Augustyna Zhao Ronga i jego 119 towarzyszy męczenni-

ków, aby nastąpił kres zamieszania pomiędzy Kościołami w Chinach.


