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DZIEŃ MISYJNY W CZERWCU 

MSZA ŚWIĘTA 

 

 Wprowadzenie 

 

 Tegoroczny czerwiec jest miesiącem szczególnie poświęconym rodzinie. W dniu 26. 

tego miesiąca dobiega końca Rok Rodziny. Wzmóżmy więc modlitwę w intencji rodzin – 

naszych własnych, ale i tych, wśród których pracują nasi misjonarze. 

 Sami zaś przepraszajmy Boga za każdy grzech popełniony przeciw rodzinie, co 

jednocześnie odznacza się rysą na wspólnocie Kościoła, który tworzymy. 

 

 Modlitwa powszechna 

 

 Prośmy dobrego Boga o łaski, potrzebne dla nas i rodzin całego świata. 

 

Panie, umacniaj rodziny całego świata! 

 

1. Módlmy się za papieża, biskupów i kapłanów, aby realizując swoją pasterską posługę 

troszczyli się o duchowy wzrost rodzin. 

2. Módlmy się za rodziny w Kościołach misyjnych, aby dzięki pracy misjonarzy dążyły 

do ideału, który wskazuje Dobra Nowina głoszona przez misjonarzy. 

3. Módlmy się za rodziny szczęśliwe, które wiodąc codzienne życie, realizują swoje 

powołanie do świętości – niech dobry Bóg otacza je swoją opieką i udziela potrzebnych łask. 

4. Módlmy się za rodziny pragnące posiadać potomstwo, aby nie traciły nadziei, 

wzrastały w miłości i z ufnością przyjmowały Bożą wolę. 

5. Módlmy się za przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa, aby 

rodziny, które założą, cieszyły się darem wzajemnej miłości i w przyszłości zostały 

ubogacone darem potomstwa. 

6. Módlmy się za nas samych i za nasze rodziny, dziękując Bogu za łaskę, jaką nas 

obdarzył i prosząc o dalsze błogosławieństwo na każdy dzień.  

 

 Jezu Chryste, Ty, który sam wychowywałeś się w Świętej Rodzinie z Nazaretu - 

prosimy Cię o potrzebne łaski i błogosławieństwo dla nas wszystkich, który żyjesz i królujesz 

na wieki wieków. Amen.  

 

NABOŻEŃSTWO MISYJNE 

 

Papieska intencja za ewangelizację: 

Módlmy się za rodziny chrześcijańskie na całym świecie, aby poprzez konkretne gesty żyły 

bezinteresowną miłością i świętością w codzienności 

  

WPROWADZENIE  

(wierni siedzą) 

  

 „Rodzina chrześcijańska jest w dzisiejszym świecie szczególnie zagrożona” – słysząc 

to zdanie, w głębi serca czujemy niepokój, który skłania nas do postawienia pytania: czy moja 

rodzina także jest w grupie szczególnego ryzyka? A może już obecne są w niej te zjawiska, 

które powodują jej powolną dezintegrację? Wizja rodziny, która współcześnie jest roztaczana 

przed naszymi oczyma, najczęściej nie odnosi się do rodziny pełnej, szczęśliwej, która boryka 
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się wyłącznie z większymi lub mniejszymi trudami życia codziennego. Najwięcej mówi się w 

przestrzeni publicznej o zjawiskach negatywnych, za mało zaś docenia się te środowiska 

rodzinne, które zbudowane na fundamencie sakramentu małżeństwa, żyją zgodnie ze swoim 

powołaniem i realizują je w codziennym życiu: we wzajemnej miłości i szacunku, w 

wychowywaniu potomstwa, w budowaniu autentycznej wspólnoty życia. 

 Nie zapomnijmy o szczególnie trudnej sytuacji rodzin w krajach, gdzie nie była 

jeszcze w pełni głoszona Ewangelia. Kryzys rodzinny jest wywołany m.in. tym, że ludzie 

zawierający sakramentalne czy wolne związki małżeńskie, nie wzrastali w środowisku o 

tradycjach chrześcijańskich. Bądźmy przekonani do trudnej pracy misjonarzy w tym 

względzie. Włączajmy się w każdą inicjatywę w Kościołach misyjnych, która zmierza do 

promocji rodziny na wzór ewangeliczny. 

 Prośmy Chrystusa o łaski potrzebne współczesnym  rodzinom, aby tworzyły się więzi 

między poszczególnymi jej członkami, aby rodzice i dzieci żyli we wzajemnym szacunku, 

aby dobro obecne w wielu rodzinach chrześcijańskich promieniowało na zewnątrz: na 

środowisko sąsiedzkie, lokalne, aby przenikało wreszcie jak najwięcej obszarów życia 

społecznego.  

 

 

MODLITWA PRZED WYSTAWIONYM W MONSTRANCJI JEZUSEM  

(wierni klęczą) 

 

 Pieśń: Gdzie miłość wzajemna  

 

 Ojcze Niebieski, Przychodzimy do Ciebie, aby Cię uwielbiać i dziękować Ci za wielki 

dar, jakim jest rodzina. Jezu Chryste, który trwasz z nami tu na ziemi pod postacią Chleba 

Eucharystycznego, przychodzimy do Ciebie prosząc z pokorą o łaskę błogosławieństwa dla 

wszystkich rodzin z naszej wspólnoty – a w szerszej perspektywie – rodzin z całego świata. 

Wysłuchaj, prosimy, naszej szczerej modlitwy i udziel nam tych darów, które będą służyć 

naszemu zbawieniu.  

 

Dziękujemy Ci, Chryste! 

 

- Za to, że stworzyłeś rodzinę, że dałeś nam to środowisko życia, w którym przychodzimy 

na świat, wzrastamy i dojrzewamy, w którym doświadczamy miłości w najczystszej 

postaci, 

- za nasze rodziny – mniej lub bardziej doskonałe, te mniej liczne i te wielopokoleniowe –  

które ukształtowały nas, na takich ludzi, jakimi dzisiaj jesteśmy, 

- za to, że opiekujesz się rodzinami, że obdarzasz je łaskami i sprawiasz, że mimo tak 

wielu zagrożeń i faktycznych ataków na tę podstawową i najważniejszą strukturę życia 

społecznego, nadal istnieje na świecie tak wiele pięknych rodzin, które potrafią 

pokonywać trudności, przetrwać kryzysy i dawać świadectwo. 

 

Za te przewinienia, które z naszej winy dotykają rodzin –  

Przepraszamy Cię, Jezu! 

 

- Za brak wzajemnej, szczerej i bezinteresownej miłości w naszych rodzinach, za to, że nie 

szanujemy instytucji rodziny z tak wielkim szacunkiem, na jaki zasługuje, 

- za milczenie – kiedy widzimy, że w naszej rodzinie lub w tej z sąsiedztwa zaczyna dziać 

się coś złego, a my nie chcemy się wtrącać, nie chcemy się angażować w pomoc, 
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Śpiew: Panie, przebacz nam 

 

Na zakończenie naszej adoracji, chcieliśmy Cię, Chryste, pokornie prosić: 

 

- O trwałość naszych rodzin – aby wszystkie czynniki zewnętrzne, które chcą ją rozchwiać, 

a potem zniszczyć, nie zdołały tego uczynić, 

- o solidarność między naszymi rodzinami – abyśmy potrafili pomagać sobie nawzajem, 

bezinteresownie, tak jak czynimy to w wielu przypadkach obecnie, aby w to dzieło 

pomocy nie wkradło się zło, które chce wszystko zniszczyć i wprowadzić niepokój, 

- za rodziny w krajach misyjnych, by otwierając serca na głos Ewangelii przepowiadanej 

przez misjonarzy, przyjmowały model takiej rodziny, która jest fundamentem szczęścia 

doczesnego i wiecznego, 

- za młode pokolenie, aby nie bało się podjąć decyzji o założeniu rodziny i w ten sposób 

wejść w najpiękniejsze doświadczenie życia, dzielonego ze współmałżonkiem i dziećmi, 

które są żywym owocem miłości. 

 

  Śpiew: Ty tylko mnie poprowadź 

  

(Chwila ciszy. Po niej można zaśpiewać Litanię do Świętej Rodziny) 

    

  Modlitwa:  

 

Panie, spraw, aby każda rodzina mogła przeżywać swoje specyficzne powołanie do 

świętości w Kościele, jako wezwanie do stawania się uczniami misjonarzami, w służbie życia 

i pokoju, w jedności z naszymi biskupami, kapłanami, misjonarzami. 

Prosimy Cię o to, Chryste, który przyszedłeś na świat w rodzinie i w niej wzrastałeś w 

„łasce u Boga i u ludzi”. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

 

Bogumiła Olejnik 

 

  

 

 


