
DZIEŃ MISYJNY W MARCU 

MSZA ŚWIĘTA 

 

 Wprowadzenie 

 W tym miesiącu modlimy się o poszanowanie godności każdego człowieka, od 

poczęcia do naturalnej śmierci. 

 Prośmy Pana, abyśmy jako wspólnota Kościoła byli świadkami Ewangelii życia, w 

tym świecie rozdartym przez zamachy na życie, przemoc i niepokój. 

 Przepraszajmy Boga za to, że jako ochrzczeni nie dajemy świadectwa wzajemnej 

miłości. 

 

 Modlitwa powszechna 

 

 Tobie, Dobry Boże, zawierzamy sprawy Kościoła i całego świata: 

 

Obdarz nas miłością i pokojem! 

 

1. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby zrozumieli i głosili Ewangelię życia. 

2. Módlmy się za pracujących na misjach, aby otrzymali konieczne wsparcie w 

promowaniu cywilizacji miłości. 

3. Módlmy się za rządzących, aby w swoich decyzjach uwzględniali prawdziwe dobro 

każdej istoty ludzkiej. 

4. Módlmy się za róże różańcowe w naszej diecezji, aby w duchu odpowiedzialności za 

misję głoszenia Ewangelii życia angażowały się w modlitwę, ofiarę i konkretną formację. 

5. Módlmy się za rodziny naszej parafii, aby wykorzystały czas V Synodu Diecezji 

Tarnowskiej i były świadome współczesnych możliwości i zagrożeń. 

 

 Nasz Ojcze, wejrzyj na naszą modlitwę i otwieraj nasze serca na Twoją łaskę oraz na 

potrzeby innych ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

NABOŻEŃSTWO MISYJNE 

 

Papieska intencja: 

O chrześcijańską odpowiedź na wyzwania bioetyczne 

  

WPROWADZENIE  

(wierni siedzą) 

  

 Rozwój nauki i technologii stawia przed całą ludzkością kilka palących problemów, 

na które należy dać właściwą odpowiedź. Wśród nich są takie, które dotyczą krajów bogatych 

i nas bezpośrednio: Wyliczmy je: 

1. Manipulacje genetyczne ingerujące głęboko w nasz organizm i naszą psychikę. 

2. Manipulacje genetyczne zmieniające gatunek ludzki. 

3. Dostęp do informacji genetycznej, która przykładowo może być wykorzystana do produkcji 

broni biologicznej przeciwko konkretnemu narodowi. 

4. Współczesna eugenika – segregowanie ludzi, które ma już miejsce w diagnostyce przed 

urodzeniem dziecka i w procedurach sztucznego zapłodnienia. 

5. Złe wykorzystanie żywności genetycznie modyfikowanej. 

6. Próby klonowania człowieka. 



7. Nowa transplantologia - kilka miesięcy temu przeszczepiono serce z hybrydy ludzko-

świńskiej. 

8. Problemy społeczne i psychiczne związane z wydłużeniem życia człowieka. 

9. Eutanazja coraz szerzej praktykowana – ostatnio wprowadzona w Hiszpanii i Austrii. 

 

 Kolejne wyzwania, z którymi już muszą się mierzyć nawet kraje ubogie i misyjne, są 

następujące: 

1. Nowe metody sztucznego zapłodnienia, przy porzuceniu dokładnej diagnozy w celu 

wyleczenia niepłodności. 

2. Zmiany obyczajowe w etyce seksualnej: aborcja na życzenie; tabletki antykoncepcyjne 

oraz tabletki „dzień po”, które mogą działać przeciwko już poczętej istocie ludzkiej; 

rozdawnictwo prezerwatyw wśród młodzieży. 

3. Zachwianie tożsamości płciowej dzieci i młodzieży – przyczyny biologiczne (ekspozycja 

na hormony w środowisku i pożywieniu) oraz kulturowe (propagacja programu LGBT+). 

4. Nadużywanie leków antydepresyjnych i psychiczne zagubienie młodych ludzi wraz z 

próbami samobójczymi. 

 

 Papież Franciszek jest świadomy tych współczesnych wyzwań bioetycznych, dlatego 

zachęca nas do modlitwy o właściwą, chrześcijańską odpowiedź na te problemy. Aby w 

każdej i poszczególnej sytuacji mieć na uwadze prawdziwą godność istoty ludzkiej, która od 

Boga pochodzi i ku Bogu zmierza. Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych 

wyzwań wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi. 

 

 

MODLITWA PRZED WYSTAWIONYM W MONSTRANCJI JEZUSEM  

(wierni klęczą) 

 

 Pieśń: Wielbić Pana chcę 

 

 Jezu, obecny z nami w Świętej Hostii! Klęcząc przed Tobą myślimy szczególnie o 

młodych ludziach, przed którymi życie stawia kolejne wyzwania. Widzimy ich zagubienie 

duchowe i moralne w tych niespokojnych czasach. A do tego dochodzą kolejne wyzwania 

bioetyczne, z którymi będą musieli się zmierzyć. W ich imieniu chcemy Ci dziękować, 

przepraszać oraz przedstawiać nasze prośby: 

 

Dzięki Ci składamy! 

- Za dar życia każdego człowieka, 

- za naukowców i biotechnologów, którzy odkrywają przed nami tajemnice życia ludzkiego w 

tym świecie, 

- za kapłanów, którzy dbają o nasze życie duchowe i wskazują na dar życia wiecznego, 

- za kultury krajów misyjnych, w których szanowana jest płodność i każde życie ludzkie, 

- za głos oficjalnego nauczania Kościoła, który pomaga nam nie pogubić się we współczesnych 

możliwościach i zagrożeniach, 

- za kolejne rejony w USA, w których zakazuje się aborcji. 

 

 Jezu Chryste! Chcemy Cię także przepraszać za każde zło przez nas i przez innych 

uczynione: 

 

Panie, przebacz nam! 

 



- Za konflikty i wojny między narodami, 

- za grzechy aborcji, nawet tej dozwolonej przez prawa państwowe, 

- za brak zachwytu nad tajemnicą życia i płciowości, 

- za brak dokładnej diagnozy medycznej dla niepłodnych małżeństw, 

- za uzurpowanie sobie władzy nad ludzkim życiem, 

- za używanie drugiego człowieka, któremu należy się miłość. 

 

Panie Jezu, Boże nasz! Przyjmując Twoją miłość prosimy Cię, wołając: 

  

Chryste, usłysz nas! 

 

- Aby naukowcy i lekarze szanowali prawo do życia każdego człowieka od poczęcia do 

naturalnej śmierci, 

- aby rządzący mieli pokój w sercach i roztropność w decyzjach, 

--  aby nasza młodzież otrzymała właściwe wsparcie w rozwoju psychoseksualnym,  

--  aby myślący o samobójstwie spotkali ludzi, którzy wiedzą jak leczyć depresję i inne 

współczesne choroby,  

--  aby małżonkowie znali się na własnej płodności i szanowali wzajemnie swoją 

odmienność,  

--  aby ludzie ubodzy w krajach misyjnych otrzymali właściwe wsparcie medyczne i 

edukacyjne.  

      

  Pieśń:  Niechaj sławią Cię narody 

  

Przed Tobą Boże otwieramy nasze serca, abyś sam kształtował nasze myśli, pragnienia 

i uczucia. Jesteś Tajemnicą pełną miłości. Dlatego w postawie adoracji chcemy na chwilę 

zamilknąć, abyś Ty sam działał.  

(Chwila milczenia)  

    

  Modlitwa:  

 Panie Jezu, Prawdziwy Boże poczęty z Ducha Świętego i prawdziwy człowieku 

zrodzony z Maryi – Ty jesteś Życiem. W Twoje ręce oddajemy życie nam powierzone oraz 

wszystkie współczesne wyzwania, przed którymi stoi Kościół i cały świat. Niech nas 

prowadzi Twój Święty Duch. Amen. 

  

Ks. Paweł Marzec 

 

 


