
DZIEŃ MISYJNY W LIPCU 

MSZA ŚWIĘTA 

 

 Wprowadzenie 

 Na początku każdej mszy świętej należałoby wykrzyknąć: Jezus zmartwychwstał! 

Jezus żyje! Jest wśród nas! Radujmy się! Te zawołania pasują nie tylko do Niedzieli 

Zmartwychwstania Pana Jezusa. Z tajemnicą paschalną mamy do czynienia podczas każdej 

Eucharystii. Umiejmy cieszyć się z tego, że Jezus zmartwychwstały jest z nami, że przemawia 

do nas i obdarowuje nas swoimi łaskami. Zanim otworzymy się na jego zbawcze działanie, 

przeprośmy Go za nasze grzechy. 

 

 Modlitwa powszechna 

 Do Ciebie, Panie, zanosimy nasze prośby, w których polecamy cały Kościół i nas 

samych. 

 

1. Za papieża Franciszka, aby jego nauka o rodzinie, a szczególnie o roli ludzi starszych, 

żyjących w naszym społeczeństwie, była słuchana przez ludzi młodych i wprowadzana w 

życie. Ciebie prosimy. 

2. Za ludzi starszych, aby umieli dzielić się z młodym pokoleniem mądrością wynikającą z ich 

życiowego doświadczenia. Ciebie prosimy.  

3.  Za misjonarzy, szczególnie tych, którzy pochodzą z naszej diecezji, aby nieustannie 

pogłębiali swoje życie duchowe, a tym samym nieustannie otwierali się na działanie Ducha 

Świętego. Ciebie prosimy. 

4. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nie brakowało ewangelizatorów, 

szczególnie tam, gdzie jest pilna potrzeba głoszenia słowa Bożego. Ciebie prosimy. 

5. Za grupy misyjne, szczególnie za Tarnowski Wolontariat Misyjny, aby ich zaangażowanie w 

sprawy misyjne przynosiło wymierne owoce. Ciebie prosimy.   

6. Za nas samych, abyśmy umieli słuchać ludzi, którzy mają za sobą życiowe doświadczenie i 

mądrość wynikającą z wiary. Ciebie prosimy. 

 

 Wysłuchaj, Ojcze, prośby, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa, Twojego Syna. 

Amen. 

 

NABOŻEŃSTWO MISYJNE 

 

Papieska intencja modlitewna: 

 Módlmy się za osoby starsze, które są fundamentem życia i pamięcią narodu, aby ich 

doświadczenie i mądrość pomogły młodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i 

odpowiedzialnością. 

WPROWADZENIE  

(wierni siedzą) 

 

 W Kościele jest spory procent osób w podeszłym wieku. Społeczeństwa rozwinięte 

starzeją się i coraz pilniejszy do rozwiązania staje się problem niskiej liczby urodzeń i 

zadbanie o seniorów, a z drugiej strony starość została zepchnięta na margines, odrzucona i 

nieakceptowana. Widzimy, że świat się zmienia i przed człowiekiem stają coraz to nowe 

wyzwania. Takim wymaganiom nie są w stanie sprostać seniorzy, których możliwości i 

zdrowie często nie pozwalają na bycie aktywnymi uczestnikami kultury konsumpcyjnej.  

 Jakie jest miejsce seniorów we współczesnej rodzinie? XXI wiek jest wiekiem 

starzenia się. Coraz liczniejsze staje się grono seniorów, a coraz mniej rodzi się dzieci. 



Jednocześnie coraz bardziej skomplikowana staje się sytuacja rodzin. Liczne rozwody, 

ponowne związki, emigracja zarobkowa, to wszystko sprawia, że coraz trudniejsze staje się 

bycie rodziną, dbanie o bliskość relacji. Przyszłość ludzkości wymaga spotkania młodych i 

starszych. Papież Franciszek mówi: „Młodzi są żywotnością wędrującego ludu, a starsi 

umacniają tę żywotność pamięcią i mądrością”. W cywilizacji, w której nie ma miejsca dla 

osób starszych lub są one odrzucane, bo stwarzają problemy, społeczeństwo jest nosicielem 

wirusa śmierci. Na szczególną uwagę zasługuje obecność dziadków w rodzinie: są oni 

ogniwem łączącym pokolenia i zapewniają równowagę psychiczno-uczuciową, przekazując 

tradycje i zwyczaje, wartości i cnoty, w których najmłodsi mogą rozpoznać swoje korzenie.” 

Dziadkowie często współpracują ze swoimi dziećmi w kwestiach ekonomicznych i w 

przekazywaniu swoim wnukom wiary. Dziadkowie, którzy dysponują większą ilością czasu 

niż pracujący rodzice, wprowadzają dzieci w życie chrześcijańskie. Młodemu człowiekowi 

trzeba przekazywać pamięć, a to nie to samo, co wspomnienia, muzeum, ta czy inna polityka 

historyczna czy strategia religijna. Inaczej uczymy się i rozumiemy przeszłość, gdy jest ona 

doświadczona przez ludzi nam bliskich, a inaczej, gdy czytamy o niej w książkach. Kościół 

postrzega osoby starsze jako „bogactwo, ponieważ zapewniają stabilność, ciągłość oraz 

stanowią „pamięć” rodzin i społeczeństwa”(Franciszek). Papież zachęca starszych do 

modlitwy, twierdząc, że modlitwa seniorów jest niewyczerpanym źródłem łaski, która może 

spłynąć na rodzinę. Misją starszych jest dawanie świadectwa o wartościach, które liczą się 

naprawdę i zostają na zawsze, ponieważ są wpisane w serce każdej istoty ludzkiej i 

zagwarantowane przez słowo Boże. Seniorzy mogą przypominać ambitnej młodzieży, że 

życie bez miłości jest bezpłodne, że lęk przed przyszłością można przezwyciężyć.  Seniorzy 

mogą nauczyć ludzi młodych zbytnio zakochanych w sobie, że więcej jest radości w dawaniu 

aniżeli w braniu. Czyli Franciszek stawia przed dziadkami zadanie: umiejętne dzielenie się 

doświadczeniem życia, mądrością i wsparcie rodziny modlitwą i świadectwem wiary. W 

okresie nastoletniego buntu oraz wchodzenia w dorosłość, młodzi ludzie bardzo potrzebują 

autorytetów prawdziwych i bezkompromisowych.  

 (W rozważaniu zostały wykorzystane myśli Joanny Lewickiej). 

        

MODLITWA PRZED WYSTAWIONYM W MONSTRANCJI JEZUSEM  

(wierni klęczą) 

 

 Pieśń: Kochajmy Pana 

  

 Panie Jezu, nasz Zbawicielu. Uwielbiamy Cię w tajemnicy Najświętszego 

Sakramentu. Dziękujemy Ci za wiarę, nadzieję i miłość. Dziękujemy za życie, za wszelkie 

inne dary i dobrodziejstwa. W dzisiejszej modlitwie szczególnie dziękujemy Ci za naszych 

rodziców oraz dziadków. A nade wszystko dziękujemy za to, że możemy być tak blisko 

Ciebie. 

 W dniu szczególnej modlitwy w intencji misji, zwracamy się do Ciebie z prośbą, abyś 

obdarował szczególnym błogosławieństwem misjonarzy i tych wszystkich ludzi, którzy 

wspierają dzieło misyjne na całym świecie. Kościół ze swej natury jest misyjny, dlatego też 

prosimy Cię, abyś ukazywał nam, jak w dzisiejszych czasach skutecznie włączać się w 

realizację tego ponadczasowego zadania.  

 

Pieśń: Dzięki o Panie 

 

 Jezu Chryste! Wzywając Twego miłosierdzia, przepraszamy Cię za wszystkie nasze 

grzechy i zaniedbania, które często przyczyniają się do pomnażania cierpienia naszych 

bliźnich. 



 

Panie, zmiłuj się nad nami! 

- Za to, że zbytnio myślimy o sobie, zaniedbując nasze relacje z bliskimi nam ludźmi, 

- za to, że często brakuje nam czasu, a może i odwagi, na prawdziwe spotkanie z 

człowiekiem starym i chorym, nawet jeśli jest on członkiem naszej społeczności, bądź naszej 

rodziny, 

- za to, że często zaniedbujemy modlitwę za naszych bliskich, a szczególnie za naszych 

rodziców i dziadków. 

 

 Pieśń: Panie przebacz nam 

Chryste, usłysz nas! 

 

- Spraw Panie, aby powrócił pokój tam, gdzie obecnie panuje wojna,  

- spraw, aby nie brakowało ludzi, którzy wspierają zaangażowanie służb medycznych w 

opiekę nad starszymi, chorymi i cierpiącymi, 

-  spraw, aby młodzi ludzie umieli słuchać starszego pokolenia, które pragnie dzielić się 

swoją mądrością i doświadczeniem, 

- Spraw, abyśmy nie zapominali o misjonarzach, którzy pochodzą z naszej diecezji. 

   

 Pieśń: Wielbić Pana chcę 

 

(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 nas na krańce świata, abyśmy świadczyli o Twojej miłości, 

spraw, aby nie zbrakło nam gorliwości, odwagi, a nade wszystko wiary. Który żyjesz i 

królujesz na wieki wieków. Amen. 

Ks. Stanisław Wojdak 


