LITURGIA MSZY ŚW.
NA MISYJNY DZIEŃ DZIECI
~ 6 stycznia ~
Komentarz na wejście

Obchodzimy dziś uroczystość Objawienia Pańskiego. Trzej Królowie,
pochodzący z różnych stron świata, przychodzą do Jezusa, by oddać Mu
pokłon. W maleńkim Dzieciątku, które na świat przyszło w trudnych warunkach, rozpoznają najpotężniejszego Króla i Pana.
Podczas tej Mszy św. będziemy szczególnie pamiętać o naszych rówieśnikach ze wszystkich kontynentów. Wielu z nich, podobnie jak maleńki
Jezus, to dzieci bezdomne, głodne, często odrzucone i zapomniane przez
społeczeństwo. To właśnie z myślą o nich polskie dzieci z PDMD podejmują trud kolędowania. Tym razem odwiedzały domy z misyjną kolędą
i zbierały ofiary dla potrzebujących rówieśników w Tajlandii. Dziś zaniosą
je w darze ołtarza.
Spraw, Panie Jezu, abyśmy w tych najbardziej potrzebujących dzieciach
zawsze rozpoznawali Twoje Boskie Oblicze.
Myśli do homilii

Rekwizyty: złoto, kadzidło, mirra, kwiatek (np. cięta róża), różaniec misyjny,
gwiazda kolędników misyjnych, skarbonka misyjna. Homilia z udziałem grup
kolędników misyjnych.
– Skąd przybyli Mędrcy? Mędrcy przybyli do Nowonarodzonego Króla ze
Wschodu, czyli w tamtych czasach z miejsca bardzo odległego. A to znaczy,
że wykształceni ludzie w dalekich krajach już wcześniej wiedzieli, że narodzi
się Pan Jezus. Oczekiwali Jego przyjścia. Narodziny Jezusa były bardzo ważnym wydarzeniem dla wszystkich ludzi na Ziemi. Bóg pozwolił wybranym
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przedstawicielom na własne oczy zobaczyć, że Jego Syn przyszedł już na
świat.
– Po co przybyli Mędrcy? Mędrcy przybyli do Jezusa, żeby oddać Mu
pokłon. Przynieśli Mu dary. Ale to nie były zwyczajne dary. Z pewnością bardziej przydałyby się pieluszki, śpiochy i wózek… Jednak Mędrcy przynieśli coś
wyjątkowego, oznaczającego coś bardzo ważnego. Mirra była wonną żywicą,
balsamem, który przynosił ulgę w cierpieniu, namaszczano nim także zmarłych. Ten dar był zapowiedzią misji Pana Jezusa – zbawienie świata przez cierpienie i krzyż. Drugi prezent to kadzidło. Woń kadzidła roztaczano w świątyniach dla Boga, podczas modlitwy. Ten dar zatem oznaczał, że Jezus jest Synem
Bożym. Trzeci król podarował złoto, które posiadali jedynie władcy. Oznaczało
ono, że Jezus jest Królem. W ten oto sposób Trzej Mędrcy wyznali wiarę, że
Jezus jest Królem, Synem Bożym, który zwycięży śmierć i zbawi świat.
– Jakie prezenty możemy podarować komuś, np. mamie? Czy taki podarunek może coś oznaczać? Dając na przykład kwiatek, możemy wyznać, że
kogoś lubimy, dobrze mu życzymy lub jesteśmy za coś wdzięczni.
Dziś do Dzieciątka Jezus przybyli kolędnicy misyjni. Oni również przynieśli Mu dary. A jakie?
(Zapraszamy grupę kolędników z trzema darami: różańcem misyjnym, gwiazdą i skarbonką).
1. Różaniec misyjny, na którym dzieci codziennie się modlą. Modlą się,
bo wierzą, że Jezus jest Synem Bożym. Ufnie powierzają Mu swoje sprawy,
ale też sprawy dzieci z całego świata.
2. Gwiazdę, którą nosili podczas misyjnej kolędy. Jest ona znakiem
nadziei. W ten sposób dzieci wyznają, że ufają Jezusowi, słuchają Go i idą za
Nim. Jezus jest ich Królem.
3. Skarbonkę misyjną, w której są ofiary zebrane podczas misyjnej kolędy.
To owoc ich pracy, trudu i dar serca wielu mieszkańców parafii dla dzieci
w Tajlandii, aby i one mogły poznać Pana Jezusa. W darze tym, zarówno
kolędnicy, jak i mieszkańcy parafii, wyznają, że wierzą w Jezusa, który zbawił
świat, i pragną, by Jego Dobra Nowina dotarła także do dzieci w Tajlandii.
31

KM_2016.indd 31

2016-08-16 10:31:28

– Każdy z nas – tak jak Mędrcy ze Wschodu i kolędnicy misyjni – może
przynieść Jezusowi swoje dary, które Mu powiedzą: „Jezu, wierzę w Ciebie”,
„Jezu, ufam Tobie”, „Jezu, kocham Cię”. A On będzie widział, że w Niego wierzymy, ufamy Mu i kochamy Go, kiedy będziemy się modlić, kiedy będziemy
postępować według Jego przykazań i pomagać misjonarzom nieść Ewangelię
na cały świat.
Modlitwa powszechna

Z ufnością zanieśmy nasze prośby do Boga, naszego miłosiernego Ojca.
Módlmy się za papieża Franciszka, aby Dobra Nowina o miłości Boga
do każdego człowieka, którą głosi, dotarła do najdalszych zakątków świata.
Ciebie prosimy…
Módlmy się za dzieci z krajów misyjnych – cierpiące z głodu i wszelkiej
innej niesprawiedliwości – aby znajdowały wokół siebie ludzi, którzy otoczą
je miłością i troską. Ciebie prosimy…
Módlmy się za misjonarzy, aby ich posługa przynosiła obfite owoce,
a także zachęcała innych do modlitwy i pomocy materialnej dla naszych
sióstr i braci z krajów misyjnych. Ciebie prosimy…
Módlmy się za dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego, aby ich gorliwość
i zapał, z jakim wspierają swoich rówieśników doświadczających różnego
rodzaju cierpienia, wypełniały ich serca Bożą miłością. Ciebie prosimy...
Módlmy się za ludzi, którzy przyjęli kolędników misyjnych w swoich
domach, aby zostali napełnieni wiarą, która góry przenosi, nadzieją, która
nigdy się nie kończy, i miłością, która wszystko przetrzyma. Ciebie prosimy…
Módlmy się za nas samych, abyśmy – tak jak Trzej Królowie – potrafili
dostrzegać Jezusa w tych najbardziej potrzebujących. Ciebie prosimy…
Procesja z darami

Panie Jezu, w tym szczególnym dniu niesiemy przed Twój ołtarz:
SKARBONKĘ z ofiarami uzbieranymi podczas misyjnego kolędowania
jako dar dla naszych rówieśników w Tajlandii.
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CHLEB I WINO, które za chwile zostaną przemienione w Twoje
Przenajświętsze Ciało i Krew.
Modlitwa po Komunii św.

Ukochany Jezu, dziękujemy, że przyszedłeś na świat i zamieszkałeś wśród
nas. Ty najlepiej wiesz, czym jest cierpienie. Wiesz także, czym jest bieda
i niedostatek. Ty najlepiej rozumiesz wszystkich, którzy nie mogą przebywać
we własnym kraju z powodu prześladowań. Pragniemy prosić Cię w intencji
naszych braci i sióstr z najodleglejszych zakątków świata, ale również tych
blisko nas, którzy doświadczają różnorakich cierpień, aby Twoja miłość
napełniła ich serca pokojem i radością. Pamiętamy także o wszystkich,
którzy niestrudzenie pomagają innym, świadcząc w ten sposób o Twojej
miłości. Modlimy się za misjonarzy i misjonarki, aby nigdy nie ustawali
w szerzeniu Twojego królestwa.
Honorata Dzida, Poznań
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