
DZIEŃ MISYJNY WE WRZEŚNIU 

MSZA ŚWIĘTA 

 

 Wprowadzenie 

 Gromadząc się na dzisiejszej Eucharystii, pamiętajmy o tych, którzy tracą swoje życie 

na skutek prześladowań, wojen, rebelii, konfliktów zbrojnych, zamachów, a także w innych 

okolicznościach. Niech świadomość wielkiej wartości każdego ludzkiego życia uwrażliwia 

nasze serca na dar, jakim jest żyjący człowiek.  

 Na początku tej Eucharystii przeprośmy za wszystkie nasze grzechy. 

 

 Modlitwa powszechna 

 Do Ciebie, Panie, zanosimy nasze prośby, polecając cały Kościół i nas samych.  

 

Umocnij, Panie, Twoje dzieci w miłości! 

 

1. Módlmy się za cały Kościół i wszystkich jego pasterzy na czele z papieżem Franciszkiem, 

aby zawsze byli wiernymi głosicielami Ewangelii życia.  

2. Módlmy się za misjonarzy, zwłaszcza tych, którzy głoszą Ewangelię na terenach objętych 

wojną i rebeliami, aby ufnie wytrwali, świadcząc o Twojej miłości. 

3. Módlmy się za naszych braci, którzy żyją w lęku o swoje życie i za tych wszystkich, których 

życie jest zagrożone, aby nic nie zdołało odebrać im ludzkiej godności. 

4. Módlmy się za róże różańcowe naszej parafii, aby przez świadome i czynne zaangażowanie w 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Dzieło Misyjne Diecezji Tarnowskiej, prawdziwie 

świadczyły o Kościele, który jest misyjny ze swej natury. 

5. Módlmy się za wszystkich, których ziemskie życie zostało gwałtownie przerwane, aby 

doświadczyli wiecznego pokoju i radości. 

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z wrażliwością i szacunkiem podchodzili do każdego 

ludzkiego życia, które zawsze swój początek ma w Tobie.  

 

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

Twojego Syna. Amen. 

 

NABOŻEŃSTWO MISYJNE 

 

Intencja modlitewna: 

Módlmy się za wszystkich, którym przedwcześnie odebrano życie w wyniku prześladowań, 

wojen, konfliktów zbrojnych, rebelii, zamachów, kary śmierci i innych, aby przelana przez 

nich krew przemieniła serca i umysły społeczeństw i uwrażliwiła na dar każdego życia 

 

WPROWADZENIE  

(wierni siedzą) 

 

Każde życie ludzkie, bez wyjątku, jest darem Boga – jest owocem i znakiem Jego miłości. 

Szczególnie nam, chrześcijanom, powinna być bliska prawda, że każdy człowiek na tej ziemi 

jest chciany i kochany przez Boga. Każdy bez wyjątku, nawet ten, którego być może nie 

lubimy, nie rozumiemy, nie akceptujemy. Każde życie jest po coś… po coś „dobrego”. 

Ostatecznie ma ono bowiem być obrazem Bożego piękna, znakiem Jego obecności, dobroci i 

chwały. 

Gdybyśmy tak uważnie objęli spojrzeniem świat, który nas otacza, zauważylibyśmy w 

nim mnóstwo ludzi dobrej woli, Bożych szaleńców, którzy są świadkami Ewangelii życia w 



świecie. Niektórzy z nich, jak nasi misjonarze, przemierzają z tą Ewangelią inne kraje i 

kontynenty, świadcząc o niej słowem i czynem wśród najbardziej potrzebujących. 

Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Wspomnijmy dziś szczególnie tych pochodzących 

z naszej diecezji, którym życie zostało gwałtownie zabrane podczas pełnienia ich misyjnej 

posługi: s. Czesławę Lorek, kl. Roberta Gucwę, bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego i ks. Jana 

Czubę, którego proces beatyfikacyjny jest w przygotowaniu. 

Ich życie było po coś. Ale również ich śmierć dla nas jest po coś. Nie znamy jej 

następstw. Nie znamy do końca duchowej drogi tych, którzy ją w bestialski sposób 

wymierzyli. Nie wiemy czy się nawrócili.  

Wiemy jedynie to, że ci, którzy zginęli śmiercią męczeńską, oddali życie za Chrystusa, tak 

jak byli dla Niego gotowi oddać wszystko w dniu swej decyzji o wyjeździe na głoszenie 

Ewangelii tam, gdzie Chrystus nie jest znany. Ta ich decyzja, ta ich determinacja, ta ich 

przelana krew może – dzięki łasce Bożej – przemienić serca i umysły wielu. Ale o to właśnie 

trzeba nam się modlić. 

Niech dziś każdy z nas w głębi swojego serca odpowie sobie, na ile jest głosicielem i 

świadkiem Ewangelii życia, pokoju i przebaczenia, najpierw w swoim środowisku, a później 

w świecie. 
 

   

MODLITWA PRZED WYSTAWIONYM W MONSTRANCJI JEZUSEM  

(wierni klęczą) 

 

 Pieśń: Wielbić Pana chcę 

  

 Jezu, w Hostii utajony, żywy i prawdziwy! Klęcząc przed Tobą, pragniemy dziękować 

Ci za dar naszego życia i za życie tych wszystkich, których kochamy. Chcemy pamiętać o 

tych, którym to życie jest gwałtownie odbierane i o tych, którzy cierpią z tego powodu. 

Chcemy dziękować za każdego, kto o życie walczy i prosić, by w naszym świecie było coraz 

więcej prawdziwych świadków Ewangelia życia.  

  

Dzięki Ci składamy, Chryste! 

 

- Za wszystkich tych, którzy realnie pracują na rzecz pokoju na świecie. Niech już teraz cieszą 

się owocami swych wysiłków,  

- za tych, którzy bronią każdego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, widząc w nim 

niekwestionowaną i nadrzędną wartość, pochodzącą od samego Stwórcy. Niech ich głos 

słyszany będzie w każdym zakątku świata, 

- za misjonarzy, którzy prawdziwie słowem i czynem głoszą Ewangelię miłości i życia, 

nierzadko narażając własne życie. Niech ofiara, jaką ponoszą przyczynia się do wzrostu ich 

świętości, 

- za naszych przodków, przez których przekazywany był dar życia dla nas. Niech cieszą się 

wiecznym szczęściem. 

 

 Jezu Chryste! Wzywając Twego miłosierdzia, na klęczkach przepraszamy Cię za 

nasze grzechy i zaniedbania, które godzą w dar życia: 

 

Panie, zmiłuj się nad nami! 
 

- Za to, że często zapominamy, iż każdy człowiek, który chodzi po tej ziemi, jest przez 

Ciebie bezgranicznie kochany i chciany, 



- za to, że chcemy naprawiać świat, posługując się wyłącznie ludzką logiką, odrzucając 

Twoją Ewangelię miłości i przebaczenia, 

- za to, że skupiamy się tylko na sobie i własnych sprawach, podczas gdy tylu ludzi 

potrzebuje naszej pomocy i naszego chrześcijańskiego świadectwa. 

 

 Panie nasz! Wzywając Twego miłosierdzia prosimy Cię, wołając: 

 

Chryste, usłysz nas! 
 

- Niech przeniknięci Twym Duchem biskupi i kapłani wraz z wszystkimi wiernymi 

budują Kościół, który zawsze będzie stał na straży każdego ludzkiego życia, 

- niech nasi pomordowani bracia doznają Twego miłosierdzia i szczęścia wiecznego, 

- niech ci, którzy zabijają, zejdą z drogi zadawania cierpienia i krzywd i nawrócą się ku 

prawdziwemu życiu, 

- niech nasze serca zawsze będą gotowe na  wybaczenie drugiemu człowiekowi i 

pojednanie. 

 

   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 posyłasz swój Kościół na krańce świata, aby niósł Ewangelię 

miłości, spraw, abyśmy jako chrześcijanie byli zawsze „ludem życia głoszącym Ewangelię 

życia”. Wszak Tyś zwyciężył śmierć. Amen. 

  

Dorota Dzieńska 

 
 


