PAŹDZIERNIK

29

WTOREK

DZIECI I MISJE
SŁOWO BOŻE

Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie.
Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do
królestwa niebieskiego.
Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom,
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,
a objawiłeś je prostaczkom.

Mt 19,14
Mt 18,3
Ps 8,3
Mt 11,25

MAXIMUM ILLUD

«Drugim Dziełem, które również wszystkim usilnie polecamy, jest Dzieło Św. Dziecięctwa Jezusowego [...]. Również dzieci nasze mogą mieć w nim udział, i tak wcześnie już rozumiejąc, jak wielkim
darem jest wiara, uczą się dbać o to, by dzielić się tym darem z innymi».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«Dobrze oczywiście wiecie, Czcigodni Bracia, że szczególne święto dla dzieci ustanowiliśmy niedawno po to, by organizowanymi modłami i zbiórką składek wspierać Dzieło Św. Dziecięctwa. Niech
zatem te dziateczki nasze przyzwyczają się błagać usilnie Boga o zbawienie niewiernych. Oby także w ich jeszcze niewinnych duszach umocniły się zaszczepione należycie zalążki apostolatu misyjnego» (EP – Pius XII).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«Mnożenie się i rozrastanie stowarzyszeń i ruchów, w przeważającej mierze młodzieżowych, można interpretować jako działanie Ducha Świętego, otwierającego nowe drogi w odpowiedzi na ich
oczekiwania i w poszukiwaniu głębokiej duchowości i bardziej konkretnego poczucia przynależności» (EG 105).
«Jakie to piękne, że młodzi są „pielgrzymami wiary”, szczęśliwi, że mogą nieść Jezusa na każdej
ulicy, na każdym placu, w każdym zakątku ziemi!» (EG 106).

MYŚL SALEZJAŃSKA

Przysposabiamy młodzież do włączenia się w życie Kościoła poprzez jej wprowadzenie i uczestnictwo we wspólnocie wiary. Dlatego ożywiamy i rozwijamy grupy i ruchy o charakterze formacyjnym
oraz apostolskim i społecznym. W nich bowiem młodzi kształtują świadomość własnej odpowiedzialności i uczą się wnosić swój niezastąpiony wkład w przeobrażanie świata i w życie Kościoła,
sami stając się „pierwszymi i bezpośrednimi apostołami młodzieży”.
Konst. 35

PRZEMYŚLEĆ / PODZIELIĆ SIĘ / PRAKTYKOWAĆ
•
•
•
•

Co możemy zrobić, aby zaszczepić ducha apostolskiego także w dzieciach?
Odmów różaniec z grupą dzieci/nastolatków, ofiarując każdą dziesiątkę za inny kontynent.
Opowiedz dzisiaj grupie dzieci o przygodach jakiegoś misjonarza.
Pomódl się za wstawiennictwem św. Dominika Savio o odrodzenie wiary w Europie, zwłaszcza
we Włoszech, siedzibie papieża oraz za dzieci z katolickich rodzin, których formacja religijna
została zaniedbana.
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