
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Jezus staje przed ludźmi i przed swoim Ojcem nad rzeką Jordan. To  wydarzenie ma
pokazać Boże Synostwo Tego, które do tej pory był postrzegany jako jeden z wielu, ale ma
również pokazać innym, że i oni są umiłowanymi dziećmi Boga. Niezależnie od tego, skąd
pochodzą, jaką mają historię, jaką mają wiedzę czy umiejętności. Jezus posłany jest do
ludzi wszystkich języków, ludów i narodów, aby do nich dotrzeć posługuje się nami – swoim
Kościołem. Każdy ochrzczony ma misję głoszenia słowem i życiem, że Bóg jest naszym
Ojcem, Jezus Jego umiłowanym synem, który za każdego człowieka poświęcił swoje życie.
Niech Duch Boży umacnia nas, byśmy głosili Bożą Miłość do każdego człowieka!
 
2. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej
Jezus wraz z uczniami i Matką przychodzi na wesele. Przychodzą do ludzkiej codzienności.
Wkracza w normalne życie tych, którzy Go zapraszają. Czy są to wielkie wydarzenia, czy
kolejny dzień w domu, szkole i pracy… Jezus wkracza w tę codzienności i może zdziałać w
niej największe cuda. Do ludzkiej  codzienności czasem na krańcach świata przychodzą też
posłani przez Boga misjonarze. Poznają ludzką codzienność, często tak różną od tego, co
sami
znali ze swojego kraju i kultury. Wnoszą w nią nie to, czego sami chcą nauczać,
ale chcą zrobić “wszystko cokolwiek powie im Jezus”, by w ich życiu także
uczynił największe cuda.
 
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Niezliczone są cuda, których Jezus dokonał podczas swojej ziemskiej działalności. Znamy
zapewne niewiele z wydarzeń, które dokonały się, gdy chodził między miasteczkami i
wsiami głosząc miłość swojego Ojca. Znamy zaledwie kilka przykładów z niezliczonej liczby
ludzkich historii, które odmieniły się przez działania Jezusa a potem jego apostołów. Takie
historie dokonują się także dziś w wielu miejscach. Posłani przez Jezusa misjonarze głoszą
Dobrą Nowinę tym, którzy jeszcze jej nie poznali, przybliżają miłość Boga tym, którzy
jeszcze jej nie odczuli. Do nawrócenia może wzywać także każdy z nas, niekoniecznie
wyruszając na tereny pierwszej ewangelizacji na innych kontynentach, ale przede
wszystkim przez przykład swojego życia zgodnego z Ewangelią i przynoszącego radość i
wieczne szczęście!
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4. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor
 
Na górze Tabor Jezus ukazuje swoją boską naturę najbliższym uczniom. Ci,
chociaż mieli czuwać na modlitwie z Jezusem, zasnęli, i zbudzili się dopiero, by
ujrzeć jego chwałę. Każdemu z nas Jezus chce się objawić jako Boży Syn i
ukazywać chwałę Trójcy Świętej. I czyni to każdego dnia – w twarzach ludzi
potrzebujących w krajach dotkniętych klęskami, do których trafia pomoc
humanitarna, w śmiechu sierot w szkole w Kenii, z którymi spędzają czas
wolontariusze misyjni, w słowach świadectwa oazowiczów z Tanzanii, którzy
uczestniczą w rekolekcjach z animatorami z Polski… Jezus objawia się w wielu
działaniach, które Kościół chce podejmować także w Nadzwyczajnym Miesiącu
Misyjnym…
 
 
5. Ustanowienie Eucharystii
 
Najświętszy Sakrament i posługa sakramentalna 
zostały ustanowiona dla nas – dla wszystkich członków Kościoła. Są nam dane,
byśmy mogli czerpać z nieskończonego daru, którym jest sam Bóg, dzielący się
z nami swoja miłością i życiem wiecznym. Jezus w eucharystycznej postaci
oraz w dobrej nowinie chce dotrzeć do wszystkich – zwłaszcza tych, którzy
jeszcze Go nie poznali. Do tego potrzeba misjonarzy – tych księży, zakonników
świeckich, którzy chcą poświęcić życie, ale potrzeba i każdego z nas. Każdy z
nas może ofiarować swoją modlitwę i komunię świętą w intencji misyjnego
działania Kościoła, każdy może działania misyjne wspierać na tyle, na ile będzie
mógł, każdy z nas wreszcie może pamiętać, że to od nas zależy misyjność
Kościoła...
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