BEING FILLED WITH A MISSIONARY SPIRIT
Word of God: From early morning until evening, he expounded his position to them, bearing witness to
the kingdom of God and trying to convince them about Jesus from the law of Moses and the prophets.
Some were convinced by what he had said, while others did not believe. Without reaching any agreement
among themselves they began to leave; then Paul made one final statement. “Well did the holy Spirit
speak to your ancestors through the prophet Isaiah, saying: ...Gross is the heart of this people; they will
not hear with their ears; they have closed their eyes, so they may not see with their eyes and hear with
their ears and understand with their heart and be converted, and I heal them.’ Let it be known to you that
this salvation of God has been sent to the Gentiles; they will listen.”
Acts 28:1-31
Reflection: The incomplete nature of the Acts of the Apostles encourages us to “continue writing” by
means of our own life: to proclaim the Gospel, and carry our faith in the Risen Christ to the “ends of the
earth.” Our heart must reach out to this world, in our relationship with others, in our family, our village,
city, our country, wherever there is hatred, aggression, injustice, hate, impurity, persecution, that is,
where there is 9 sin. We are the Church of the Risen Christ. We are, therefore, not merely followers, but
missionaries – the ones who bring Christ to others. Therefore, through our words and the action of our
life, we conquer the world for God and expand the boundaries of the Kingdom of God, fulfilling the
commandment Christ gave us: “Go, and make disciples of all nations” (Mt 28:19).
Quote for the Day: In virtue of their baptism, all the members of the People of God have become
missionary disciples (see Mt 28:19).
Pope Francis, Joy of the Gospel
Meaning of Sense of Mission: Am I aware, that the seed of faith and service to God were already
implanted in me from the moment of my Baptism and Chrismation? Is this seed growing and does it have
an impact on my life? Do I share my experience of God with others? Do I as a disciple of Christ have a
missionary spirit to bring the gift of faith into the world? 9
Prayer: O Lord, our God, for the salvation of the human race, you sent your Only-begotten Son and God,
Our Lord Jesus Christ, look now upon your servants listed for baptism ... grant them at the appropriate
time the bath of rebirth, the forgiveness of sins and eternal garments. Unite them to your Catholic and
Apostolic Church and number them as members of your flock.
Prayer for the Catechumens at the Divine Liturgy
Missionary Task: Sharing with others the joy of salvation in Jesus Christ is the greatest expression of
love and our mission in the world. Pray for our missionaries in Eastern Ukraine, in Kazakhstan, in Russia
and other areas. Generously support those, who already serve in mission territories. Reflect on how I and
my parish community might join in the mission efforts of the Ukrainian Catholic Church.

СПОВНИТИСЯ МІСІЙНИМ ДУХОМ
Боже Слово: Він викладав їм, свідчивши про Царство Боже, і переконував їх про Ісуса з закону
Мойсея та пророків, - від ранку аж до вечора. Деяких переконували його слова, а деякі не йняли
віри. І бувши в незгоді між собою, почали розходитися, коли Павло до них промовив лиш одне
це слово: «Добре прорік був Святий Дух через пророка Ісаю до батьків ваших, кажучи: … серце
цього народу затовстіло й вони вухами тяжко чули, і очі свої зажмурили, щоб часом не бачити
очима, і вухами щоб не чути, щоб не зрозуміти серцем і не навернутись, та щоб я не оздоровив їх.
Нехай, отже, буде вам відомо, що це спасіння Боже було послане поганам: і вони почують».
Ді. 28, 1-31
Роздуми: Своєрідна незавершеність книги Діяння апостолів спонукає нас її «дописати» своїм
життям: проголошувати Євангеліє, нести віру у воскреслого Христа аж до «краю світу». Цей світ
має охоплювати наші серця, наші стосунки з ближніми, наші села й міста, нашу державу, усі ті
місця, в яких панує ненависть, жорстокість, несправедливість, гнів, нечистота, переслідування,
тобто гріх. Ми – Церква воскреслого Ісуса. Ми не тільки учні Христа, а й місіонери – ті, що
передають Христову віру іншим. Отже, своїми словами і життям ми розширюємо світ для Бога і
межі Божого Царства, виконуючи доручення Христа: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи…»
(Мт. 28, 19).
Цитата дня – свідчення: Силою Хрещення ми стаємо учнями-місіонерами, покликаними нести
Євангеліє світові.
Папа Франциск «Радість Євангелія»
Значення власної місійності: Чи я свідомий, що зерно віри і служіння для Бога було засіяно в мені
під час Хрещення і Миропомазання? Чи це зерно зростає і впливає на моє життя? Чи мій досвід
Бога спонукає мене ділитися ним з іншими? Чи я, як учень Христа, маю місійного духа, щоб нести
світові дар віри?
Молитва: Господи Боже наш, що на спасіння родові людському послав єдинородного Сина Твого
і Бога, Господа нашого Ісуса Христа, споглянь на рабів Твоїх оглашенних… сподоби їх у
сприятливий час купелі відродження, відпущення гріхів і одежі нетління; приєднай їх до святої
Твоєї соборної і апостольської Церкви, і прилічи їх до вибраного Твого стада.
Божественна Літургія
Місійне завдання: Усвідомити, що ділення з іншими радістю Благості, Доброї Новини спасіння в
Христі Ісусі, - це вияв найбільшої любові і наша місія у світі. Помолитися за наших місіонерів у
Східній Україні, Казахстані, Росії та в інших регіонах. Щедро підтримати тих, хто вже служить
на цих місійних теренах. Подумати, як я і моя парафіяльна спільнота може долучитися до місій
УГКЦ.

