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CZWARTEK

W MISYJNYM STYLU MARYI
SŁOWO BOŻE

J 2,5
J 19,26-27
Dz 1,14

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
Niewiasto, oto syn Twój… Oto Matka twoja.
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa,
i braćmi Jego.

MAXIMUM ILLUD

«Niech Przemożna Rodzicielka Boża, Królowa Apostołów, wspiera wspólne nasze pragnienia, wyjednując głosicielom Ewangelii obfitość łask Ducha Świętego».

PÓŹNIEJSZE MAGISTERIUM

«Rankiem dnia Pięćdziesiątnicy przewodniczyła Ona, modląc się, początkom ewangelizacji, za
sprawą Ducha Świętego. Niech Ona przyświeca jako Gwiazda stale odnawianej ewangelizacji, którą Kościół posłuszny nakazowi swego Pana winien podejmować i uskuteczniać, zwłaszcza w tych
zaiste trudnych, ale też pełnych nadziei czasach» (EN 82 – Paweł VI).

PAPIEŻ FRANCISZEK

«Prowadźmy misję, czerpiąc natchnienie z Maryi, Matki ewangelizacji. Ona, pod natchnieniem Ducha Świętego, przyjęła Słowo życia w głębi swej pokornej wiary. Niech Dziewica Maryja pomoże
nam w wypowiedzeniu naszego „tak” wobec pilnej potrzeby, by Dobra Nowina Jezusa rozbrzmiewała w naszych czasach. […] Niech wstawia się za nami, byśmy mogli zyskać świętą śmiałość poszukiwania nowych dróg, aby do wszystkich dotarł dar zbawienia» (Światowy Dzień Misyjny 2017).

MYŚL SALEZJAŃSKA

Wierzymy, że Maryja jest obecna wśród nas i pełni nadal swoje „posłannictwo Matki Kościoła
i Wspomożycielki Wiernych”. Zawierzamy siebie Maryi, pokornej Służebnicy, w której Pan dokonał
wielkich rzeczy, abyśmy byli dla młodzieży świadkami niewyczerpanej miłości jej Syna.
Konst. 8

PRZEMYŚLEĆ / PODZIELIĆ SIĘ / PRAKTYKOWAĆ
•
•
•
•
•

Jak wygląda moja dziecięca relacja z Maryją, Matką Jezusa?
Zwróć się do Maryi w osobistej modlitwie, powierzając swoją misję ewangelizowania Jej, pierwszej misjonarce.
Ułóż modlitwę do Maryi, prosząc Ją, aby była wsparciem każdego misjonarza/misjonarki, głoszących światu przesłanie Jej Syna.
Na zakończenie tego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego i miesiąca różańcowego odmów różaniec razem ze swoją wspólnotą i zakończ go modlitwą, którą ułożyłeś.
Pomódl się za wstawiennictwem św. Jana Bosko o owocność XXVIII Kapituły Generalnej, aby
każda wspólnota SDB mogła rodzić życie w sercu współczesności.
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