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INTENCJA PAPIESKA NA GRUDZIEŃ 

MSZA ŚWIĘTA 

 

 Wprowadzenie 

 Na każdy miesiąc roku liturgicznego papież Franciszek wyznacza intencje, w której 

modli się wraz z całym Kościołem. Miesiąc grudzień jest poświęcony organizacjom 

wolontariatu. 

 Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i stowarzyszenia zajmujące się promocją 

człowieka, znalazły osoby pragnące zaangażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby 

szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym. 

 Uznając swój grzech zaniedbania, przepraszajmy teraz za to, że nie zawsze 

dostrzegamy wartość i potrzeby drugiego człowieka. 

 Modlitwa powszechna 

Dobry Boże, zanosimy Ci nasze prośby, w których polecamy wszystkich ludzi na świecie. 

1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, aby nie brakowało im 

Twojej łaski w niesieniu pomocy bliźniemu. 

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby sprawa pokoju na świecie i dobra 

obywateli nie była im obojętna. 

3. Módlmy się za wolontariuszy, a szczególnie pochodzących z naszej parafii, aby nie 

zabrakło im sił i entuzjazmu do bezinteresownej służby drugiemu człowiekowi. 

4. Módlmy się za wszystkich ludzi w kryzysie społecznym, aby wytrwali w swoim 

trudzie i doznali pocieszenia w Twoim nieskończonym miłosierdziu. 

5. Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli otwierać serca na potrzeby innych i zawsze 

odnajdywali w sobie zapał do czynienia dobra. 

 Dobry Panie wysłuchaj nasze prośby, które z pokorą zanosimy przed Twoje święte 

oblicze. Umacniaj swoich wiernych w dobrym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 

 

NABOŻEŃSTWO MISYJNE 

Papieska intencja modlitewna: 

Aby organizacje wolontariatu i stowarzyszenia zajmujące się promocją człowieka znalazły 

osoby pragnące zaangażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych 

dróg współpracy na poziomie międzynarodowym. 
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Wprowadzenie (wierni siedzą) 

 Grudniowa intencja papieża Franciszka skupia się na wartości człowieka i na ludziach, 

którzy walczą o godność każdego. To okazja do pochylenia się nad problemami 

współczesnego świata, które dzieją się niezależnie od szerokości geograficznej i nad pracą 

wolontariuszy, którzy chcą pomóc ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Każdemu 

człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona 

godność ludzka. Obowiązują na całym świecie i przysługują każdemu człowiekowi. To 

przede wszystkim prawo do życia, szczęścia, ochrony zdrowia, to zakaz stosowania tortur, 

poniżającego traktowania lub wymierzania kar cielesnych.  

 Każdego dnia prawa te są łamane, a my dziś mamy podjąć modlitwę za wolontariuszy 

i instytucje, które niosą pomoc ofiarom nieludzkiego traktowania. Prośmy, aby w szeregach 

tych grup pojawiały się nowe osoby, które chcą się angażować i podejmować współpracę  

w różnych częściach świata. Pomimo tego, że blisko 100 tys. osób angażuje się w Polsce  

w wolontariat, z tego ok. 90 tys. osób w prowadzony przez diecezje oddziały Caritas, a 3 tys. 

młodych w wolontariat misyjny, to wciąż brakuje rąk do pomocy w walce z bezdomnością, 

przemocą, głodem, wyzyskiem i wieloma trudnościami, które muszą pokonywać ludzie 

każdego dnia. 

 Wartość każdego człowieka w oczach Boga jest bezcenna, w oczach ludzkich bardzo 

często oceny wartości istnienia ludzkiego są różne, nierzadko równe zeru. Na świecie jednak 

są ludzie, którzy patrzą z Bożej perspektywy i doceniają bezcenność każdego człowieka, 

niezależnie od tego, w jakim kryzysie społecznym się znajduje. Pomimo bezdomności, 

poniżania, wykorzystywania, przemocy czy niepełnosprawności, wolontariusze wielu 

organizacji robią wszystko, żeby pokazać światu, że każdy jest cenny, piękny i godny 

szacunku. 

 Papieska intencja zachęca nas do przemyśleń, jak my traktujemy drugiego człowieka, 

jak wygląda nasze zaangażowanie w pomoc i nad sposobami naszej pracy. Dziś mamy dostęp 

do wielu innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają pracę na różne sposoby. Można 

pracować nie tylko lokalnie, ale również na skalę światową. To od nas zależy, w jaki sposób 

wykorzystamy te możliwości. 

Adoracja (wierni klęczą) 

 

Pieśń: Być bliżej Ciebie chce 

 

 Panie Jezu, dziś klękamy przed Twoim doskonałym obliczem, ukrytym  

w Najświętszym Sakramencie, pokorni i otwarci na pełnienie Twojej woli. Otwórz nasze 

serca, aby z ufnością przyjmowały te dary, które dziś chcesz nam przekazać. 

 Ty Panie doskonale znasz naszą wartość. Ty każdego dnia powtarzasz nam “Nie bójcie 

się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli.” (Mt 10,31). W ciszy swojego serca dziękujemy 

Ci za to, że dbasz o nas i powołujesz każdego do bycia, ale również do troszczenia się o 

swojego brata i siostrę w Chrystusie Panu. 
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(chwila ciszy) 

Za to wszystko, dziękujemy Ci Panie! 

 

 Jezu, zapewniasz nas, że jesteśmy drodzy w Twoich oczach (Iz 43,4), Ty pouczasz, że 

powinniśmy miłować ludzi tak, jak miłujemy siebie. Klęcząc przed Twoim świętym 

obliczem,  pragniemy Cię przepraszać za to, że zapominamy o wartości drugiego człowieka i 

pozwalamy na jego cierpienie. W chwili ciszy wyraźmy swój żal. 

(chwila ciszy) 

Za to wszystko przepraszamy Cię Panie! 

 

Chryste, pełni pokory prosimy, żeby Twoje przykazanie, abyśmy się wzajemnie 

miłowali, tak jak Ty nas umiłowałeś (J 15,12) wypełniało się każdego dnia w sercach 

wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia. Prosimy, umacniaj wolontariuszy, którzy 

walczą o wartość każdego człowieka. Ty doskonale wiesz jak ważna jest ich praca, pozwól 

odnajdywać ludziom powołanie do niesienia pomocy innym na wielu płaszczyznach i na 

skalę światową.   

(chwila ciszy) 

O to wszystko, prosimy Cię Panie! 

 

Pieśń: Upadnij na kolana 

 

Modlitwa: 

Panie Jezu Chryste, który nikogo nie odtrącasz i nikim nie gardzisz, spraw, abyśmy 

pełni Twojej łaski umieli właściwie odpowiadać na potrzeby bliźnich i naszym 

postępowaniem głosili Twoją świętą Ewangelię na wszystkich krańcach świata. Który żyjesz i 

królujesz na wieki wieków. Amen. 

 

Julia Czuban 

 

 


