
DZIEŃ MISYJNY W GRUDNIU 

MSZA ŚWIĘTA 

 

Wprowadzenie: 

Znowu mamy okazję, by uczestniczyć w Najświętszej Ofierze Jezusa Chrystusa. Po raz 

kolejny możemy wsłuchać się w Boże słowo i przyjąć Jego Ciało i Krew jako pokarm na życie 

wieczne. Ale zanim się to dokona, przeprośmy Boga za nasze grzechy. 

 

Modlitwa powszechna: 

Boże, przyjmij nasze prośby, które z wiarą do Ciebie zanosimy. 

 

1. Za papieża Franciszka, aby jego przekaz Ewangelii był przyjmowany przez ludzi na całym 

świecie. 

2. Za naszych misjonarzy, aby katechizacja prowadzona przez nich w różnych szerokościach 

geograficznych przyczyniała się do nieustannego rozwoju królestwa Bożego w świecie. 

3. Za róże różańcowe w naszych parafiach, aby swoją codzienną modlitwą wspierały misjonarzy i 

ich dzieła. 

4. Za nasze parafie, aby wykorzystały czas V-go Synodu Kościoła Tarnowskiego i na wzór 

Chrystusa budowały wspólnotę miłości i solidarności wśród wiernych. 

5. Za zmarłych misjonarzy, aby cieszyli się życiem z Tobą, a ich ofiarna posługa misyjna ciągle 

owocowała tam, gdzie prowadzili ewangelizację. 

6. Za nas samych, aby nasze codzienne zaangażowanie w Kościele było odważnym dawaniem 

świadectwa chrześcijańskiego życia. 

 

 Boże, wysłuchaj nasze prośby, które z pokorą i ufnością zanosimy do Ciebie. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

NABOŻEŃSTWO MISYJNE. 

Intencja misyjna: 

Za katechetów powołanych do głoszenia słowa Bożego, aby byli odważnymi i kreatywnymi 

świadkami w mocy Ducha Świętego 

 

WPROWADZENIE  

(wierni siedzą) 

 

W dzisiejszych czasach jednym z wielkich problemów Kościoła, szczególnie w krajach 

zachodnich, ale także i w innych częściach świata, jest brak powołań do służby Bożej. Radykalnie 

zmniejsza się liczba powołań kapłańskich i zakonnych, tym samym spada liczba tych, którzy 

katechizują. Co prawda, katolicy świeccy także podejmują katechizację w ramach pracy 

zawodowej, jak i w ramach wolontariatu, ale ich liczba i zaangażowanie mają także wiele do 

życzenia. Niezmiernie ważną rolę do spełnienia w ramach katechizacji, szczególnie w krajach 

misyjnych, mają tzw. katechiści. Do wielu misyjnych placówek, na których posługuje dwóch lub 

trzech misjonarzy, przynależy nawet kilkadziesiąt wiosek. W takiej sytuacji, misjonarze nie są w 

stanie prowadzić systematycznego duszpasterstwa. Są w stanie dotrzeć do każdej z wiosek raz czy 

dwa razy w ciągu trzech miesięcy. Dzięki Bogu mają oni do dyspozycji katechistów, którzy w ich 

imieniu na co dzień prowadzą pracę ewangelizacyjną w swoich wspólnotach. Do ich obowiązków 

należy przede wszystkim prowadzenie niedzielnej liturgii słowa, przygotowywanie katechumenów 

do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej i wiele innych działań duszpasterskich. Kapłan 

dociera do tych wspólnot od czasu do czasu, by sprawować Eucharystię, spowiadać, czy udzielać 

sakramentu chrztu świętego. Katechiści są najbliższymi współpracownikami misjonarzy i mają 

zapewnioną permanentną formację, która gwarantuje jakość ich posługi. Praca, jaką wykonują 



katechiści jest nieoceniona. Bez nich Kościół w wielu regionach świata nie mógłby się rozwijać, a 

nawet funkcjonować.  

Kapłanom, zakonnikom i ludziom świeckim pełniącym rolę katechetów czy mówiąc 

inaczej, rolę katechistów, którzy głoszą słowo Boże, potrzeba naszej modlitwy, aby nie zabrakło im 

głębokiej wiary, odwagi i kreatywności, by mogli stawać się prawdziwymi świadkami w mocy 

Ducha Świętego. 

 

MODLITWA PRZED WYSTAWIONYM W MONSTRANCJI JEZUSEM  

(wierni klęczą) 

 

 Pieśń: Upadnij na kolana 

 

 Oto mój Pan i Bóg. Uwielbiam Cię Jezu żywy i prawdziwy, obecny w tej Przenajświętszej 

Hostii. Uwielbiam Cię wraz z moimi braćmi i siostrami w wierze, którzy przyszli na spotkanie z 

Tobą z wielkimi pragnieniami. Uwielbiamy Cię w tajemnicy Twojej miłości, która tak hojnie 

rozlewa się w naszych sercach. Przede wszystkim uwielbiamy Cię w tajemnicy Trójcy Świętej, 

którą poznajemy dzięki Twojemu słowu, które do nas nieustannie kierujesz. 

 

Dzięki Ci składamy! 

- Za chrześcijan, którzy jako katecheci bezinteresownie przekazują Twoją naukę we wszystkich 

zakątkach świata, 

- za misjonarzy, którzy słowem i świadectwem życia niosą Ciebie ludziom, dając im radość i 

nadzieję, 

- za katechistów, którzy z narażeniem swojego życia posługują w krajach, gdzie chrześcijanie są 

prześladowani. 

 

 Nasz Zbawicielu! Teraz chcemy Cię przeprosić za każde zło, które popełniliśmy. 

 

Panie, zmiłuj się nad nami! 

- Za to, że nie świadczymy o Tobie i Twojej miłości stylem naszego codziennego życia, 

- za tych chrześcijan, którzy swoją postawą gorszą swoich bliskich, 

- za to, że mieniąc się Twoimi uczniami nie czujemy się odpowiedzialni za budowanie Twojego 

   królestwa tam, gdzie żyjemy na co dzień, 

- za to, że tak mało modlimy się za misjonarzy i za tych, którzy głoszą Ewangelię. 

 

Chryste, usłysz nas!  
- Niech katecheci powołani do głoszenia słowa Bożego będą odważnymi i kreatywnymi świadkami  

   w mocy Ducha Świętego, 

- niech biskupi i kapłani, wierni duchowi Ewangelii, z gorliwością budują Kościół, który ze swej 

   natury jest misyjny, 

- niech misjonarze, na wzór naszych męczenników, głoszą Twoje słowo będąc gotowymi dawać  

  świadectwo, nawet za cenę swojego życia. 

  

  Pieśń: Dzięki, o Panie! 

(Chwila ciszy. Po niej można zaśpiewać Litanię misyjną, patrz GE 2/2010, s.33 lub wykorzystać 

Modlitwę powszechną z mszy św., jeśli nie była wykorzystana.)  

    

  Modlitwa:  

 Panie Jezu, który posyłasz Kościół na krańce świata, aby głosił ewangelię, spraw, abyśmy 

jako uczniowie-misjonarze, byli odważnymi i kreatywnymi świadkami w mocy Ducha Świętego. 

Amen. 

Ks. Stanisław Wojdak 


