
DZIEŃ MISYJNY W STYCZNIU 2023 

MSZA ŚWIĘTA 
 

 Wprowadzenie 

 Łącząc się z całym Kościołem, zgromadzeni na tej Świętej Ofierze, pamiętajmy 

szczególnie o papieskiej intencji modlitewnej. Prośmy Pana, aby wychowawcy byli 

wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede 

wszystkim wrażliwych młodych ludzi. Módlmy się również o to, abyśmy ciągle na nowo - 

mimo zmieniającego się świata - podejmowali trud kształtowania naszych dzieci i 

wychowanków przez wiarę w Chrystusa Boga-Człowieka oraz w jego naukę, do osiągnięcia 

podobieństwa do Jednorodzonego Syna Bożego.  

 U progu tej Eucharystii przeprośmy naszego Boga za wszelkie zaniedbania i 

niewierności. 

 

 Modlitwa powszechna 

 Do Jezusa Chrystusa, który powołuje nas do troski o braci i siostry, zanieśmy nasze 

ufne prośby, wołając: 

Daj nam, Panie, serce wrażliwe na innych! 

 

1. Módlmy się za papieża, biskupów i kapłanów, by byli wzorem troski o innych i 

budowania braterstwa w Kościele. 

2. Módlmy się za ustanawiających prawa, by w swoich decyzjach kierowali się 

mądrością, miłością i szacunkiem do każdego człowieka.  

 

3. Módlmy się za rodziców, wychowawców i nauczycieli, by nie tylko ofiarnie oddawali 

się swojej misji, ale i nigdy nie zapominali o trosce o rozwój duchowy powierzonych 

im wychowanków.  

 

4. Módlmy się za dzieci i młodzież, by odważnie i z radością wykorzystywali swoje 

talenty do niesienia pomocy potrzebującym. 

 

5. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy dzięki 

owocom Ducha Świętego, wprowadzali w nasze społeczności miłość, radość, pokój, 

cierpliwość i dobroć.  

 

 Panie Jezu Chryste, Ty jesteś wzorem Wychowawcy-Nauczyciela, błagamy Cię, abyś 

wysłuchał wszystkie nasze prośby i spełnił je, jeśli zgodne są z Twoją świętą wolą, który 

żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NABOŻEŃSTWO MISYJNE 

 

Papieska intencja modlitewna: 

Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast 

rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi. 

 

Wprowadzenie (wierni siedzą) 

  

 Papieska intencja modlitewna na miesiąc styczeń, pozwala nam po raz kolejny 

pochylić się nad pojęciem wychowania. Zmusza nas niejako do ponownego postawienia sobie 

pytań: „kim jest wychowawca?”, „kogo i do czego wychowujemy” oraz „co to znaczy być 

świadkiem”.  

W wielości nurtów i twierdzeń pedagogicznych wielkim zagrożeniem okazuje się 

dzisiaj redukcjonistyczna wizja osoby ludzkiej. Wielu badaczy bowiem skupia się tylko i 

wyłącznie na wymiarze psychicznym i fizycznym, zapominając iż nie oddają one całej 

prawdy o człowieku. Koniecznym jest rozszerzenie jego struktury o sferę ducha, a w 

kontekście wychowania katolickiego, także o łaskę i objawienie. 

Papież wzywa nas do modlitwy o uczenie braterstwa zamiast rywalizacji i do 

wspierania szczególnie wrażliwych młodych ludzi. Nie możemy więc zapominać, że to 

miłość jest siłą budującą zarówno braterstwo, jak i osobę. A u źródeł wszelkiej miłości jest 

miłość Boga. „W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego 

Jednorodzonego na świat” (1 J 4,9). „Bóg zaś okazuje swoją miłość przez to, że Chrystus 

umarł za nas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami” (Rz 5, 8). Ta Boża miłość objawia się w 

konkretny sposób na kartach Pisma Świętego, szczególnie w postępowaniu Jezusa, który jest 

dla nas wzorem - wzorem miłości przebaczającej (jak w przypowieści o miłosiernym ojcu, Łk 

15, 11-32), miłości szokującej (jak podczas powołania celnika Mt 9,13), a ponad wszystko 

miłości ofiarnej, w której Jezus oddaje swoje życie za nasze grzechy.  

Wpatrując się w Chrystusa, uczmy się stawać podobni Jemu, by swoim świadectwem 

pociągać innych do życia w prawdzie, do budowania pokoju i braterstwa oraz do bycia 

uważnymi na potrzeby innych. 

 

Adoracja (wierni klęczą) 
 

 Pieśń: Wielbić Pana chcę 

 

 Panie Jezu, ukryty w tym Najświętszym Sakramencie! Ty znasz potrzeby naszych 

serc. Klękamy przed Tobą i w tej krótkiej modlitwie, myślimy szczególnie o ludziach 

odpowiedzialnych za proces wychowania. Polecamy Ci wszystkich nauczycieli, pedagogów i 

rodziców. Oddajemy Ci wychowanków, uczniów, nasze dzieci i nas samych. Pragniemy dziś 

dziękować za wszelkie łaski. Chcemy przepraszać i przedstawiać nasze prośby: 

 

Dziękujemy Ci, Panie! 

 

 Za naszych rodziców, nauczycieli i katechetów, dzięki którym poznaliśmy Ciebie, 

 za wszystkich ludzi, których postawiłeś na naszej drodze, a którzy są znakiem Twej 

szczególnej opieki, 

 za nasze dzieci, wychowanków i uczniów, za ich życie, bezpieczeństwo i oddanie, 



 za tych, którzy wprowadzają pokój i uczą nas braterstwa, 

 za to, że uczysz nas kochać, 

 za to, że pozostałeś z nami w Najświętszym Sakramencie.  
 

 Jezu Chryste! Świadomi swej niedoskonałości, przepraszamy Cię za każdy grzech i 

zaniedbanie: 
 

 

Przepraszamy Cię, Panie! 
 

 Za to, że nie zawsze jesteśmy Twoimi świadkami, 

 za to, że bardzo często zapominamy o rozwoju duchowym naszych dzieci,  

 za to, że nad czas spędzany z bliskimi przedkładamy czas poświęcany zdobywaniu pieniędzy,  

 za to, że bardziej troszczymy się o dobra materialne niż duchowe, 

 za to, że zdarza nam się być zgorszeniem dla młodych ludzi, 

 za to, że niewystarczająco często znajdujemy czas na spotkanie z Tobą. 
 

 Panie Jezu! Jak dzieci wołamy: 
 

Prosimy Cię, Panie! 

 

O odwagę do bycia Twoimi świadkami,  

 o serca wrażliwe na potrzeby innych,  

 o przedkładanie dobra naszych dzieci nad nasz komfort materialny, 

 o czułość, łagodność, oddanie w wychowaniu, 

 o mądrość w rozpoznawaniu zagrożeń duchowych, 

 o żarliwość w kochaniu Ciebie. 

   

 Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem 

 

  

 Modlitwa:  

 Panie Jezu, który jesteś wzorem Nauczyciela - Wychowawcy, a od nas oczekujesz 

stawania się podobnymi Tobie, prosimy Cię, abyśmy nasze siły i nasze życie oddawali służbie 

tym, których nam powierzasz. Umacniaj nas w stawaniu się Twoimi świadkami i ucz nas  

braterstwa oraz wrażliwości szczególnie na potrzeby ludzi młodych. Amen. 

 

Magdalena Słowik 

 


