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CZWARTEK

WSPARCIE POPRZEZ MODLITWĘ
SŁOWO BOŻE

Gdy wyjdę z miasta, wyciągnę dłonie do Pana. Grzmoty ustaną, a gradu nie będzie więcej, byś
poznał, że ziemia należy do Pana.
Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita.
Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.

Wj 9,29
Wj 17,11
Łk 10,2

MAXIMUM ILLUD

«Pierwszym rodzajem pomocy misjom, dostępnym dla każdego, jest modlitwa. […] Jak Mojżesz wypraszał pomoc Bożą, tak wszyscy chrześcijanie powinni świętymi modlitwami wspomagać tych,
którzy trudzą się w Winnicy Pańskiej […]. Dla właściwego wypełniania tego zadania założono właśnie tzw. „Apostolstwo Modlitwy”».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«Życzymy sobie, aby zanoszono do Boga więcej i to gorętszych modlitw […]. Do tych modłów należy gorliwiej pobudzać serca w pewnych okresach roku kościelnego, które, jak się zdaje, są bardziej
odpowiednie do wspierania i wspomagania misji: Adwent, święto Objawienia Pańskiego, Zielone
Świątki […]. Najznakomitsza zaś jest ta modlitwa, którą codziennie na ołtarzach zanosi do Boga
Ojca Jezus Chrystus […]. Należy ofiarować Bogu za misje jak najwięcej Mszy św.» (FD – Pius XII).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«Chociaż misja ta domaga się z naszej strony ofiarnego zaangażowania, byłoby błędem pojmowanie jej jako tylko nasze osobiste heroiczne zadanie, ponieważ jest to przede wszystkim Jego dzieło,
niezależnie od tego, co możemy odkryć i pojąć. Jezus jest „pierwszym i największym głosicielem
Ewangelii”. […] Bóg „pierwszy nas umiłował” i „tym, który daje wzrost, jest Bóg”» (EG 12).

MYŚL SALEZJAŃSKA

Wprowadzamy młodzież do świadomego i czynnego uczestnictwa w liturgii Kościoła, będącej
szczytem i źródłem całego życia chrześcijańskiego. Wspólnie z nią przeżywamy spotkanie z Chrystusem w słuchaniu Słowa Bożego, modlitwie i sakramentach.
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Co możemy zrobić, aby zachęcić naszą młodzież do szerzenia Ewangelii i wartości Królestwa?
Pomyśl o możliwości założenia modlitewnej grupy misyjnej.
Opowiedz dzisiaj młodym biografię św. Teresy z Lisieux i wyjaśnij im dlaczego została ogłoszona patronką misji.
Ułóż modlitwę za misje i odmów ją dzisiaj z młodymi, z którymi się spotkasz.
Poproś św. Teresę z Lisieux, patronkę misji, aby nadal wstawiała się u Boga w intencji szerzenia
Królestwa Bożego.
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