
DZIEŃ MISYJNY W PAŹDZIERNIKU 

MSZA ŚWIĘTA 

 

 Wprowadzenie 

 W kalendarzu liturgicznym roku kościelnego jest tydzień, który ma specjalny 

wydźwięk. Chodzi o Tydzień Misyjny rozpoczynający się Światowym Dniem Misyjnym. To 

czas szczególnej modlitwy o rozszerzanie wiary w Chrystusa, jedynego Zbawiciela. 

 Módlmy się również o to, abyśmy – jak wzywa nas papieska intencja modlitewna – 

potrafili budować taki Kościół, który jest „przestrzenią solidarności, braterstwa i akceptacji 

drugiego człowieka, żyjąc coraz bardziej synodalnością”. 

 Uznając swój grzech zaniedbania, przepraszajmy teraz za to, że nie ma w nas zapału 

dla świętej sprawy głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. 

 

 Modlitwa powszechna 

 

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

 

Daj nam, Panie, wierność i odwagę w głoszeniu Ewangelii! 

 

1. Módlmy się za biskupów całego Kościoła, aby byli wierni i odważni w głoszeniu 

Ewangelii. 

2. Módlmy się za naszych misjonarzy, aby głoszona przez nich Ewangelia była 

popierana świadectwem posługi wobec najuboższych. 

3. 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. 

4. Módlmy się za naszą diecezję, abyśmy jako wspólnota Kościoła lokalnego 

wykorzystali czas V-go Synodu Kościoła Tarnowskiego i na wzór Chrystusa budowali więź 

miłości i solidarności w jej szeregach aż po krańce ziemi. 

5. Módlmy się za nas samych i całą naszą parafię, aby Światowy Dzień Misyjny 

spotęgował w nas solidarność i braterstwo z naszymi braćmi na całym świecie. 

 

 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 modlitewna: 

Aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w głoszeniu, był przestrzenią solidarności, 

braterstwa i akceptacji drugiego człowieka, żyjąc coraz bardziej synodalnością. 

 

Wprowadzenie (wierni siedzą) 

  

 Światowy Dzień Misyjny, który przeżywamy w październiku, jest właściwym czasem, 

aby podjąć modlitwę za Kościół, by stawał się miejscem odważnego głoszenia Ewangelii. 

Obchody Światowego Dnia Misyjnego mają nie tylko być wykorzystane do zebrania ofiar na 

papieski fundusz misyjny, ale do uwrażliwienia całego ludu Bożego, z jego pasterzami i 

kapłanami na czele, na dzieło, które Kościół z woli Chrystusa prowadzi aż po krańce ziemi. 



To dzieło oczekuje odważnych głosicieli Ewangelii. Różne konteksty utrudniają jej głoszenie: 

laicyzacja życia, braki personelu misyjnego, trudne warunki geograficzne, a zwłaszcza 

prześladowania i brak tolerancji. 

 Mamy podjąć modlitwę nie tyle o każde „z wielu serc, które czekają na Ewangelię”, 

ale o stworzenie takiego Kościoła, w którym bylibyśmy solidarni w niesieniu Ewangelii i 

traktowali każdego człowieka jak brata. Ta solidarność potrzebna jest w uczestnictwie w 

Papieskich Dziełach Misyjnych, których wielkie jubileusze w tym roku obchodzimy. Tylko 

wtedy bowiem te Dzieła będą nie tylko znakiem, ale narzędziem braterstwa i komunii między 

Kościołami.  

  Do tego właśnie mamy wykorzystać obchody Światowego Dnia Misyjnego. Nie 

koncentrujmy się na zbieraniu ofiar i nawoływaniu o nie. Raczej podejmijmy modlitwę za 

każdego chrześcijanina w Kościele: za biskupów, za kapłanów, za członków grup i ruchów 

kościelnych, za każdego uczestnika niedzielnej liturgii, abyśmy wszyscy bez końca 

uświadamiali sobie, że pracujemy u jednego Gospodarza i jesteśmy dziećmi jednego Ojca. 

 Słowo „każdy” przestanie być nam obojętne na ambonie czy w nauczaniu papieskim i 

kościelnym, jeśli damy mu jakąś miarę, jeśli uwarunkujemy je tym, że znamy Chrystusa. 

Papież Franciszek w słynnej adhortacji posynodalnej również nie stroni od słowa „każdy”, ale 

wyznaczając każdemu chrześcijaninowi misyjne zadanie, warunkuje je właśnie stopniem 

zjednoczenia z Chrystusem. Pisze więc: „Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej 

mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie. Nie mówmy już więcej, że 

jesteśmy «uczniami» i «misjonarzami», ale zawsze, że jesteśmy «uczniami-misjonarzami». 

 Jako Kościół mamy żyć synodalnością. Oznacza to wspólne gromadzenie się w celu 

ożywienia i tworzenia Kościoła na wzór Chrystusa. Jest to gromadzenie się pod 

przewodnictwem pasterzy, którzy również dzięki wiernym rozpoznają kondycję Kościoła i z 

troską samego Chrystusa na Jego wzór tworzą jego codzienne życie. 

 

 

Adoracja (wierni klęczą) 

 

 Pieśń: Wielbić Pana chcę 

 

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

młodych Kościołach, ubogich w personel misyjny i środki materialne oraz o 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 wszystkich, którzy swój entuzjazm wiary przekładają na misyjne zaangażowanie i tworzą 

Kościół przyobleczony w solidarność i braterstwo, 

- za misjonarzy, którzy z radością ukazują Kościół, jako wspólnotę, w której „ubodzy,  

zepchnięci na margines i ci, którzy nie mają głosu”, mają swoje uprzywilejowane miejsce. 

 

 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 wzrostu w nas solidarności z wszystkimi misjonarzami i tymi, którym oni głoszą 

Ewangelię, 

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

- za to, że nie wszyscy kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy są zainteresowani 

pracą misjonarzy i nie promują życia Kościoła misyjnego wśród dzieci. 

 

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 i 

miłość ludzi,  

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

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 od nas oczekujesz zapału misyjnego, prosimy Cię, abyśmy naszą 

modlitwą towarzyszyli misjonarzom w ich zaangażowaniu na rzecz Kościoła, w którym z 

odwagą będą głosić Ewangelię i który będzie się stawał coraz bardziej Kościołem braterskim i 

solidarnym z tymi, którzy oczekują naszej pomocy. Amen. 

 

Ks. Krzysztof Czermak 

 

 


