
 

 

DZIEŃ MISYJNY W MAJU 

MSZA ŚWIĘTA 

 

 Wprowadzenie 

  Maj to miesiąc, w którym przyroda w pełni budzi się do życia. Człowiek dostrzega piękno Bożego 

stworzenia w śpiewających ptakach, kwitnących kwiatach, zieleniejących drzewach. I w tym właśnie 

pięknym czasie, Kościół szczególną czcią otacza swoją Matkę – Maryję. Na Jej cześć w kościołach i 

przydrożnych kapliczkach rozbrzmiewa śpiew Litanii Loretańskiej. Wzywamy Królową Niebios, by 

okrywała nas płaszczem swej opieki, by zanosiła nasze prośby do swojego Syna.  

 Dziś zgodnie z papieską intencją misyjną na miesiąc maj, pragniemy przed tron Boży zanosić 

szczególnie ludzi młodych. Módlmy się, aby powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, 

głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie. 

  

 Modlitwa powszechna 

 

 Panie, stojąc w pokorze przed Tobą, jako wspólnota Kościoła powszechnego, pragniemy zanosić do 

Ciebie nasze prośby, ufni w Twoje nieskończone miłosierdzie.   

 

Ufnie prosimy Cię, Panie! 

 

1. Módlmy się za Kościół Święty i jego pasterzy, na czele z papieżem Franciszkiem, aby szukali 

zagubionych owiec i przyprowadzali je do miłosiernego Boga.  

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby w obliczu trwającej wojny, umieli podejmować mądre 

decyzje, dążące do zaprowadzenia trwałego pokoju na świecie i zakończenia cierpienia niewinnych ludzi.  

3. Módlmy się za pracujących na Ukrainie księży i siostry zakonne, o potrzebne siły, rozwagę i 

wytrwałość, aby byli dla miejscowej ludności wsparciem, a swoją posługą nieśli miłość Bożą i nadzieję.   

4.  Módlmy się za ludzi młodych, aby w trudnym okresie wchodzenia w dorosłe życie, mogli liczyć na 

zrozumienie i wsparcie swoich rodzin, tak by nikt nigdy nie czuł się odrzucony i niekochany.  

5. Módlmy się za młodych wolontariuszy misyjnych, którzy decydują się poświęcić część swojego 

życia w służbie bliźnim na krańcach świata, aby oświeceni światłem Ducha Świętego, potrafili się spalać dla 

drugiego człowieka, dając świadectwo o miłości Jezusa.  

6. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, abyśmy umieli patrzeć z wdzięcznością na to co mamy, 

mając zawsze serca otwarte na potrzeby innych ludzi.  

 

 Do Ciebie, Panie Boże Wszechmogący, kierujemy nasze modlitwy i błagania. Wierzymy, że w tych 

trudnych doświadczeniach przez które przyszło nam teraz przechodzić, Ty jesteś u naszego boku, troszczysz 

się bowiem zawsze o los swoich dzieci. Ucz nas miłości, która płynie wprost z krzyża Twojego Syna. Tobie 

się oddajemy przez Chrystusa w Duchu Świętym. Amen. 

 

NABOŻEŃSTWO MISYJNE 

 

Papieska intencja za ewangelizację: 

Aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę 

wiary oraz poświęcenie się służbie. 

  

WPROWADZENIE  

(wierni siedzą) 

  

 Bycie młodym człowiekiem w dzisiejszych czasach nie jest łatwe. Przez energiczne tempo zmian 

technologicznych przepaść międzypokoleniowa coraz bardziej się pogłębia. Starszym ciężko zrozumieć styl 

życia swoich dzieci i wnuków. Wychowywali się oni bowiem w zupełnie innych czasach, gdzie nie było 

komputerów, telefonów, konsoli, a relacje zawiązywały się między ludźmi w świecie realnym, a nie 



 

 

wirtualnym. Młody człowiek często zamyka się w tym swoim mikro świecie, gdyż w społeczeństwie, czy w 

rodzinie czuje się nie zrozumiany, a może i więcej – niekochany.  

 

 O tych problemach, z którymi zmagają się młodzi ludzie, często mówi papież Franciszek. Szerząca 

się depresja, czy nawet próby samobójcze, to efekt utraty nadziei, udręki, apatii. Mnóstwo młodych przez 

swoje zachowanie często chce pokazać swój ból i zagubienie. Płaczą, ale nikt nie słucha krzyku ich duszy. 

Papież jednak podkreśla, że wszelkie niepowodzenia i trudne doświadczenia, mogą być łaską. Młodzi mają 

w sobie niesamowitą wrażliwość i współczucie dla cierpiących, muszą ją tylko w sobie odkryć i umiejętnie 

wykorzystać do podnoszenia na duchu swoich kolegów i koleżanek.  

 

 Papież Franciszek apeluje do młodych z całego świata: „Nie rezygnujcie z tego, co najlepsze w 

waszej młodości, nie patrzcie na życie z balkonu. Nie mylcie szczęścia z kanapą i nie spędzajcie całego 

życia przed ekranem. Nie stawajcie się też smutnym widowiskiem porzuconego pojazdu. Nie bądźcie 

zaparkowanymi autami, ale raczej pozwólcie, by rozkwitły wasze marzenia i podejmujcie decyzje. 

Ryzykujcie, nawet jeśli popełnicie błędy. Nie żyjcie, byle przeżyć z duszą znieczuloną, i nie patrzcie na 

świat tak, jakbyście byli turystami”. 

 

 Przed młodymi ludźmi stoi wiele wyzwań, ale nigdy przecież nie możemy oczekiwać, że misja, 

którą przed nami stawia Jezus będzie łatwa i wygodna. Wręcz przeciwnie – będzie ona drogą pełną 

niepowodzeń i upadków. Ale to one właśnie sprawiają, że stajemy się silniejsi. Musimy więc jako Kościół 

wspierać młodych, którzy są też wezwani do tego, by swoim życiem świadczyć o Chrystusie, by 

promieniować Nim, by iść pod prąd. To w nich jest nadzieja świata i Kościoła. To ich papież wzywa do 

tego, by walczyli o dobro, by byli sługami ubogich i czynnymi uczestnikami rewolucji miłości i służby. Bóg 

kocha radość ludzi młodych. Czasem jednak ich entuzjazm, marzenia i energia, przysłaniane są przez 

problemy, zranione uczucia, czy wygody.  

 

 Dostrzegając wyzwania, jakie stoją przed młodymi ludźmi, papież prosi nas o modlitwę za nich, by 

umieli na wzór Maryi rozeznać swoje powołanie i kroczyć odważnie drogą wiary, pamiętając o pokornej 

służbie bliźnim. Któż bowiem inny jak nie Maryja, może być doskonałym nauczycielem dla ludzi młodych? 

Ona przecież jako młoda dziewczyna, pełna ufności odpowiedziała fiat na wołanie Boga. Wytrwale 

realizowała swoje powołanie, mimo iż nie było ono wcale ścieżką usłaną różami. W życiu Maryi 

znajdziemy dużo sytuacji trudnych, po ludzku niemożliwych do przejścia – zwiastowanie przez anioła, że 

będzie matką Boga, ucieczka do Egiptu, towarzyszenie Synowi aż po krzyż na Golgocie. To wszystko 

wymagało ogromnej wiary i oddania się w ręce Stwórcy. Maryja umiała żyć pełnią, żyć dla innych.  

 

 Bądźmy więc wrażliwi na problemy ludzi młodych, starajmy się im towarzyszyć i przeżywać troski 

razem z nimi. Dbajmy o pielęgnowanie więzi między pokoleniami i starajmy się ciągle przypominać 

młodym, że powołanie misyjne to nic innego, jak nasze bycie dla innych, bowiem pełnię szczęścia można 

osiągnąć tylko poprzez ofiarną służbę. Maryjo – matko pięknej miłości, módl się  za nami. 

 

MODLITWA PRZED WYSTAWIONYM W MONSTRANCJI JEZUSEM  

(wierni klęczą) 

 

 Pieśń: Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych 

 

 Klęczę i wpatruję się w białą Hostię. Tak trudno mi pojąć to, że jest w Niej obecny sam Bóg. 

Zarówno w tej parafialnej świątyni, jak i w tysiącach innych kościołów na świecie. W afrykańskiej wiosce, 

w peruwiańskich górach, na azjatyckich stepach - różne miejsca, ale ten sam Bóg. Kochający każdego 

człowieka miłością bezgraniczną.  

 Czy potrafisz być w milczeniu przed Jezusem? A może boisz się milczenia? Cisza czasem przeraża, 

bo prowadzi do wejścia w głąb siebie, bo pokazuje słabości. Jesteś w odwiedzinach u Jezusa. Poczuj się 

mile widzianym gościem. Trwaj przy Nim.  



 

 

 

 Chwila ciszy 

 

 Jezu, jestem tu dzisiaj by Cię uwielbiać. Chcę wysławiać Twoje Imię, śpiewać na Twoją cześć. 

Radować się czasem spędzonym przed Twoim Obliczem. Chcę być Twoim uczniem, misjonarzem. Chcę 

ogłaszać całemu światu, że tylko Ty jesteś Panem. Pokonałeś śmierć. Dzięki Tobie zakrólowało życie. 

Tylko w Tobie jest moje zbawienie i pełnia szczęścia. Przyjmij moją miłość, tak niedoskonałą, tak ubogą.  

 

 Będziemy powtarzać: Dziękuję Ci, Panie! 

 

- Za ukazanie mi wzoru życia służby, 

- za to, że umacniasz mnie w słabościach, 

- za to, że dałeś mi Maryję za matkę, 

- za dar Ducha Świętego, który umacnia mnie na drodze wiary, 

- za misjonarzy, którzy niosą dobrą nowinę na krańce świata, 

- za ludzi młodych, którzy są nadzieją Kościoła, 

- za to, że zbawienie jest łaską, którą otrzymaliśmy całkowicie za darmo.  

 

 Pragniemy, Panie, zanosić do Ciebie także nasze prośby. Dziś szczególnie pamiętając o ludziach 

młodych, wołajmy:  

 

Panie, prosimy Cię! 

 

- By z pomocą Ducha Świętego odkrywali i realizowali swoje powołanie,  

- by odważnie podążali drogą wiary,  

- by ich życie, było życiem służby drugiemu człowiekowi,  

- by mieli serca otwarte na głos Boży, 

- by Maryja była ich Pocieszycielką i wzorem do naśladowania.  

  

  Pieśń:  Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię 

    

 Panie Jezu, daj nam odwagę, byśmy umocnieni spotkaniem z Tobą, po wyjściu z tego kościoła, 

umieli całym swoim życiem świadczyć o Twojej miłości. Błogosław swoim dzieciom, każdej i każdemu z 

nas. Amen. 

  

Gabriela Pyzia 


