
DZIEŃ MISYJNY W PAŹDZIERNIKU 2021 

 

MSZA ŚWIĘTA 

 

 Wprowadzenie 

 Każdego roku w październiku przeżywamy Tydzień Misyjny rozpoczynający się 

Światowym Dniem Misyjnym. To czas szczególnej modlitwy o głoszenie Ewangelii tym, 

którzy na nią czekają. 

 Prośmy już teraz Pana o to, abyśmy jako wspólnota byli otwarci na głoszenie Dobrej 

Nowiny innym, aby każdy z nas obudził w sobie zapał i wyrażał go przez modlitwę i 

stosowne zaangażowanie misyjne. 

 Uznając swój grzech, przepraszajmy teraz za to, że jako ochrzczeni nie podejmujemy 

zapału dla świętej sprawy głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. 

 

 Modlitwa powszechna 

 

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

 

Panie, daj nam otwarcie na misje! 

 

1. Módlmy się za biskupów całego Kościoła, aby ich entuzjazm dla głoszenia Ewangelii 

stawał się prawdziwą ewangelizacją. 

2. Módlmy się za kapłanów i osoby konsekrowane oraz świeckich, aby swoją 

odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii wyrażali modlitwą, której autentyczność objawia 

się choćby symbolicznym, ale regularnym wsparciem misji na całym świecie. 

3. Módlmy się za misjonarzy, aby głoszona przez nich Ewangelia była popierana 

świadectwem i stawała się najważniejszą posługą wobec ludzi, do których zostali posłani.  

4. Módlmy się za róże różańcowe w naszej parafii, aby wszystkie, w duchu 

odpowiedzialności za misję głoszenia Ewangelii całemu światu, angażowały się w modlitwę, 

ofiarę i konkretną pomoc w ramach Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Dzieła 

Misyjnego Diecezji Tarnowskiej. 

5. Módlmy się za całą naszą parafię, aby wykorzystała czas V-go Synodu Kościoła 

Tarnowskiego i na wzór Chrystusa budowała wspólnotę miłości i otwartości na misje. 

 

 Wysłuchaj, Ojcze, prośby, które zanosimy do Ciebie. Wysłuchaj nas przez Chrystusa, 

Twojego Syna, który sam, będąc posłany przez Ojca, posyła nas, byśmy głosili Ewangelię 

całemu stworzeniu. Amen. 

 

NABOŻEŃSTWO MISYJNE 

 

Papieska intencja za ewangelizację: 

Aby każda ochrzczona osoba zaangażowała się w ewangelizację, z otwartością na misje, 

będąc świadkiem ewangelicznego życia  

  

WPROWADZENIE  

(wierni siedzą) 

  



 Dwa zadania stawia przed Kościołem Franciszek i prosi, byśmy się w tej intencji 

modlili. Jedno to zaangażowanie w ewangelizację i misyjną działalność Kościoła, a drugie to 

świadectwo życia opartego na Ewangelii. 

 Jako osoba ochrzczona, każdy z nas winien nosić w sobie pragnienie dzielenia się 

darem przyjętego sakramentu. Chrzest bowiem nie tylko oczyszcza z wszystkich grzechów i 

czyni człowieka „nowym stworzeniem”, ale jak uczy nas Katechizm Kościoła Katolickiego –  

zobowiązuje „do wyznawania przed ludźmi wiary, (…) i uczestniczenia w apostolskiej i 

misyjnej działalności Ludu Bożego” (KKK 1270).  

 Wszyscy, którzy idziemy za Jezusem i przyznajemy się do Niego, nie możemy 

poprzestać na uczestnictwie w życiu Kościoła dla własnej korzyści. Nie możemy być tylko 

uczniami, bowiem wszystko, co słyszymy jako słowo Boże, wszystko, co otrzymujemy jako 

dar od Boga, winniśmy przekazywać dalej. Żaden ochrzczony nie jest zwolniony od tego, aby 

słowa Boga, które przyjmuje i którymi modeluje własne życie, przekazywać dalej, dzielić się 

nimi z innymi.  

 Mamy to czynić zwłaszcza przez świadectwo życia, które we wszystkim ma 

odniesienie do Chrystusa, ale nie tylko. Również przez zaangażowanie misyjne, a więc 

uczestnictwo w misji Kościoła na odległość. Chodzi o współpracę misyjną, która zawsze 

będąc duchową i materialną, jest uczestnictwem w przepowiadaniu Ewangelii, którego 

podejmują się misjonarze. 

 Żyjemy w czasie V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Ten czas prowadzi nas do refleksji,  

że Kościół to nie dwie grupy, z których jedna to ci, którzy ewangelizują, a druga to ci co są 

ewangelizowani. 

Tę samą myśl, choć bardziej radykalnie, wyraża Franciszek. Stawia on przed nami 

bardzo trudną tezę, która się staje jednakowo trudnym pytaniem egzaminacyjnym dla naszej 

wiary. Chodzi jednak o odpowiedź nie słowną, ale wypowiadaną życiem. W adhortacji 

Evangelii gaudium, papież mówi nam, że mamy być misjonarzami, ale na tym nie kończy 

swej nauki. A właściwie na tym kończy, ale zaczyna od innej ważnej rzeczy. Mianowicie 

zaczyna od „ucznia”. Mamy być uczniami-misjonarzami. To określenie tak zaskakuje, że 

nawet pierwsze wydanie adhortacji przetłumaczono z błędem: „uczniami i misjonarzami”. A 

to nie tak! Do tego stopnia „nie tak”, że papież pisze: „Nie mówmy już więcej, że jesteśmy 

uczniami i misjonarzami, ale zawsze, że jesteśmy uczniami-misjonarzami” (120) i aby nas 

przekonać, że tak ma być, odsyła nas do różnych wydarzeń, zwłaszcza z Ewangelii, które 

takie określenie uzasadniają. 

 W kontekście zbliżającego się Światowego Dnia Misyjnego módlmy się za 

duchownych, osoby konsekrowane i świeckie, aby ich udział w życiu Kościoła był 

prawdziwy, a więc by ich świadectwo wiary w Chrystusa prowadziło ich do otwartości na 

działalność posłanych przez Kościół misjonarzy. 

 

MODLITWA PRZED WYSTAWIONYM W MONSTRANCJI JEZUSEM  

(wierni klęczą) 

 

 Pieśń: Wielbić Pana chcę 

 

 Jezu, w Hostii utajony! Na klęczkach przed Tobą myślimy szczególnie o wszystkich 

młodych, ubogich w personel misyjny i środki materialne Kościołach i misjonarzach 

głoszących w nich Ewangelię. Chcemy Ci dziękować, przepraszać, jak i przedstawiać nasze 

prośby: 

 

Dzięki Ci składamy! 



- Za tych biskupów i kapłanów, którzy z zapałem nawołują wiernych do bycia misjonarzami 

przez współpracę misyjną w Kościele, 

- za te siostry zakonne, które swój entuzjazm wiary przekładają na misyjne zaangażowanie i 

zaszczepiają je w tych, których formują, 

- za tych świeckich, którzy dzięki zjednoczeniu z Chrystusem przeżywają Kościół również jako 

zadanie głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. 

 

 Jezu Chryste! Na klęczkach przepraszamy Cię za każde zło uczynione, 

wypowiedziane i pomyślane: 

 

Panie, zmiłuj się nad nami! 

 

- Za to, że Światowy Dzień Misyjny we wspólnotach parafialnych nie staje się okazją 

do wzmożenia i zaszczepienia zapału ewangelizacyjnego, 

- za to, że wsparcie misji łączymy często tylko z materialną im pomocą,  

- za to, że nie interesujemy się pracą misjonarzy opisywaną w różnych misyjnych 

periodykach i nie wychowujemy dzieci i wnuków w duchu misyjnym. 

 

Panie nasz! Na klęczkach prosimy Cię, wołając: 

  

Chryste, usłysz nas! 

 

- Niech w naszej parafii tegoroczny Światowy Dzień i Tydzień Misyjny będzie czasem 

budzenia świadomości i entuzjazmu dla Ewangelii Chrystusa, 

- niech misjonarzy, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności, dotknie Twoja łaska,  

--  niech nasz zapał ewangelizacyjny zaczyna się zawsze od zjednoczenia z Tobą i 

znajduje wyraz w promocji współpracy misyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.   

      

  Pieśń:  Niechaj sławią Cię narody 

  

(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 oczekujesz zapału dla głoszenia Twojej nauki od całego ludu 

Bożego, jaki sobie wybrałeś na własność, prosimy Cię, abyśmy umacniali naszą wiarę dzięki 

jej radosnemu przekazywaniu innym. Amen. 

  

Ks. Krzysztof Czermak 

 

 


