KATOLÍCKE NOVINY 24. 10. 2021

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
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SO SVÄTÝMI TERÉZIAMI (2)
Ahoj, kamaráti!
– Dnes si opäť posvietime na jednu Terezku.
Je patrónkou misií a misionárov. Už tušíš,
o kom hovorím, Dobromilka?
– Svätá Terézia z Lisieux, Svetlúšik. Trafila
som?
– Presne, Dobromilka. Táto Terezka nikdy
nebola na misiách, a predsa je ich patrónkou. Vypátrame prečo.
– Misie a misionárov si obzvlášť pripomíname práve počas Misijnej nedele, ktorú
tento rok slávime 24. októbra.

MISIJNÁ NEDEĽA
Prvým októbrom sa začal
misijný mesiac, ktorý vyvrcholí Svetovým dňom
modlitieb za misie – Misijnou nedeľou.

Terézia od Dieťaťa Ježiša
(z Lisieux)
V roku 1927 (dva roky po tom,
ako bola vyhlásená za svätú)
ju pápež Pius XI. na prianie biskupov v misiách
ustanovil za patrónku
misionárov. Mnohí sa čudovali prečo, veď Terezka,
hoci kedysi veľmi túžila ísť
na misie, sa nikdy nestala
misionárkou a žila zatvorená
v karmelitánskom kláštore.
No Terezka žila v misionárskej úlohe ohlasovať Ježiša všetkým ľuďom presne tam, kde bola.
V denníčku opísala svoju túžbu Ježišovi: „Milovať
ťa a usilovať sa, aby ťa iní milovali.“ Usilovala sa o to
vo svojej modlitbe za tých, ktorí nepoznajú Ježiša;
za kňazov; v sebazapreniach, v znášaní ťažkostí
a prekonávaní prekážok, choroby a konfliktov so
spolusestrami v kláštore.

Ako sa môžem stať
súčasťou misií?
Vieš, že...
• sa slávi v každej katolíckej farnosti

na svete ako deň modlitieb a zároveň
sa zbierajú peniažky na pomoc núdznym v misiách?
• na celom svete je celkovo 2 500
diecéz, z ktorých sa viac ako 1 100
nachádza v najchudobnejších častiach sveta?
• Misijná nedeľa sa slávi od roku 1926,
teda tento rok už 96. raz?
• do podpory chudobných sa na Misijnú
nedeľu zapája viac ako miliarda katolíkov?
• peniažky od slovenských veriacich
tento rok poputujú na vybrané projekty
pomoci v Keni? (Vlani sme cez Pápežské
misijné diela na Slovensku pomohli obyvateľom Srí Lanky.)

a
DETOM@KATOLICKENOVINY.SK

■ Pripravila: MARTINA JOKELOVÁ-ŤUCHOVÁ
■ Ilustrácie: ĽUBA SUCHALOVÁ
■ Snímka: WWW.ISTOCKPHOTO.COM

„Sme jedna Božia rodina,“ zvyknú hovoriť veriaci
v Keni a vieme to i my. Cirkev nie je len „kostol“.
Cirkev je rodina bratov a sestier na celom svete,
do ktorej od svojho krstu patríš aj ty. Navzájom
si pomáhame. Svätá Terezka Ježiškova to veľmi
dobre vedela a dokázala byť misionárkou aj za
múrmi kláštora. Misionárom má byť každý z nás
– to je náš dar i výzva od Pána Ježiša, ktorú sme
dostali pri krste. Ako na to?
– Tak, že ti tvoji blížni nie sú ľahostajní;
– tak, že ti záleží na dobre ľudí v okolí, ale aj
na dobre ľudí neznámych v iných krajinách;
– tak, že hľadáš, čo je v tvojich rukách a čo
môžeš zmeniť pre dobro druhých;
– tak, že sa nedáš odradiť prekážkami, ale
hľadáš spôsoby, čím sa môžeš zapojiť pre dobro;
– tak, že myslíš na bratov a sestry našej planéty
vo svojej modlitbe;
– tak, že žiješ blízke priateľstvo s Ježišom, že
jeho láska sa cez teba dotýka tvojich blížnych;
– tak, že sa vieš zrieknuť niečoho svojho alebo časti vreckového a prispeješ tak do zbierky
peniažkov, šatstva alebo hračiek pre iné deti;
– tak, že 				

(doplň si svoje nápady).

