
DZIEŃ MISYJNY W LUTYM 

MSZA ŚWIĘTA 
 

 Wprowadzenie 

 Eucharystia, która dokonuje się na naszych oczach jest cudownym wydarzeniem, w 

którym spotykamy się z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem i co najważniejsze, 

doświadczamy Jego bezgranicznej miłości, co wyraża się przede wszystkim w tym, że On 

sam daje się nam jako pokarm na życie wieczne. W tym szczególnym spotkaniu sam Bóg 

kieruje do nas swoje słowo, które wskazuje nam kierunek, jaki powinniśmy obierać w 

każdym dniu naszego życia.  

Zanim zanurzymy się z wiarą w tę tajemnicę, przeprośmy Boga za wszelkie 

zaniedbania i niewierności. 
 

 Modlitwa powszechna 

 Jako wspólnota wiary zwróćmy się do Jezusa Chrystusa prosząc Go o wysłuchanie 

naszych pokornych próśb: 

 

1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, a szczególnie za papieża Franciszka i biskupa 

Andrzeja, aby ich trud pasterski przyczyniał się do budowania komunii wśród 

wiernych. Ciebie prosimy. 

2. Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się 

coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej 

potrzebujących. Ciebie prosimy. 

3. Módlmy się za mieszkańców krajów pogrążonych w konfliktach zbrojnych, 

szczególnie za naszych sąsiadów z Ukrainy, aby mimo panującej w ich otoczeniu 

niezgody i cierpienia, potrafili siać wokół siebie Chrystusowy pokój. Ciebie prosimy. 

4. Za misjonarzy oraz za ludzi zaangażowanych na co dzień w sprawy misyjne, aby 

motywem ich działania była miłość do Boga i miłość do bliźnich w imię Jezusa. 

Ciebie prosimy. 

5. Za wiernych z naszej diecezji, aby z okazji jubileuszu 50-lecia regularnego posyłania 

księży do różnych krajów świata, dalej trwali na modlitwie w intencji nowych i 

świętych powołań misyjnych. Ciebie prosimy. 

6. Za nas tu obecnych, abyśmy ubogaceni owocami uczty eucharystycznej, z radością 

potrafili świadczyć o Bożej miłości, mając otwarte serca na potrzeby bliźnich.  

Ciebie prosimy. 

 

Boże, wierzymy, że Ty wysłuchujesz wszystkich próśb, które są zgodne z Twoją 

wolą. Prosimy, przyjmij i nasze modlitwy, które z pokorą do Ciebie zanosimy. Przez 

Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NABOŻEŃSTWO MISYJNE 

 

Papieska intencja modlitewna: 

 

Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz 

bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących.  

 

Wprowadzenie (wierni siedzą) 

  

Ojciec święty co roku na każdy miesiąc wyznacza intencje modlitewne. Ta praktyka 

jest wyrazem jego troski o cały Kościół powszechny. Intencje obejmują niemal każdą 

przestrzeń ludzkiego życia. Papież wie, że przede wszystkim gorliwa modlitwa ludzi dobrej 

woli może przyczynić się do przemiany ludzkich serc. Naprawdę, potrzebna jest gorliwa 

modlitwa, aby w coraz bardziej zlaicyzowanym świecie człowiek mógł na nowo zwrócić się 

do Boga i świadomie wybrać drogę, którą proponuje mu Jezus Chrystus. Tylko ewangeliczna 

droga może nadać naszemu życiu prawdziwy sens i pozwoli nam odkryć prawdę o Bogu, o 

nas samych i o naszym przeznaczeniu. W miesiącu lutym papież prosi nas, abyśmy modlili 

się za parafie, w których centrale miejsce zajmuje komunia; aby te parafie stawały się coraz 

bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących.  

 W dzisiejszych czasach nie trudno zauważyć, że w życiu ludzi, którzy uważają się za 

wierzących, jest coraz więcej powierzchowności, udawania, działań niezgodnych z ich 

tożsamością chrześcijańską. Przychodzimy do naszych kościołów na msze święte, 

spowiadamy się, przyjmujemy Komunię świętą, ale to nie przekłada się często na nasze 

codzienne życie. Niestety, dla wielu spośród nas bycie religijnym to coś zewnętrznego i 

schematycznego. Brakuje nam pragnienia, by zaprzyjaźnić się z Bogiem, by Go naprawdę 

pokochać, by Go postawić w centrum swojego życia. Jedną z zasadniczych przyczyn takiego 

stanu rzeczy jest słaba wiara. Jednak nigdy nie jesteśmy na pozycji straconej - ciągle mamy 

okazję, aby ożywić naszą relację z Bogiem, aby bardziej być sobą jako chrześcijanie, by nie 

liczyć tylko na swoje możliwości, ale dać się prowadzić Duchowi Świętemu, by razem z 

innymi jako uczniowie Chrystusa budować wspólnotę wiary, stając się bardziej braterscy i 

otwarci na ludzi potrzebujących. 

 

Adoracja (wierni klęczą) 

 

 Pieśń: Wielbić Pana chcę 

 

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

serc. Klękamy przed Tobą, aby Cię wielbić, dziękować, przepraszać i prosić: 
 

Uwielbiamy Cię, Panie! 

 

- W Najświętszym Sakramencie, 

- w Twoim słowie, które nieustannie do nas kierujesz, 

- w tajemnicy Twojego Mistycznego Ciała, którego jesteśmy cząstką, 

- w naszych braciach i siostrach, z którymi się utożsamiasz, 

- w głębi naszych serc, które tak często są zranione grzechem, 

- w Twojej miłości miłosiernej.  
 



 Jezu Chryste! Świadomi tego, że jesteś dla nas początkiem i końcem wszystkiego, 

pragniemy Ci dziękować: 
 

Dziękujemy Ci, Panie! 
 

- Za życie, którego jesteś źródłem, 

- za łaskę uświęcającą, która jest cząstką Twojego życia w nas,  

- za Twoją miłość miłosierną, która obmywa nasze poranione serca, 

- za dobrych ludzi, których stawiasz na drogach naszego życia, 

- za misjonarzy, którzy także w naszym imieniu idą na krańce świata głosić Ewangelię, 

- za Twoje zmartwychwstanie, w którym mamy udział przez wiarę w Ciebie. 
 

 Panie Jezu! Jesteśmy grzesznymi i niewdzięcznymi Twoimi uczniami i wielokrotnie 

obieraliśmy drogę syna marnotrawnego gardząc Twoją miłością, dlatego chcemy Cię 

przepraszać: 

 

Przepraszamy Cię, Panie! 

 

- Za każdy nasz grzech,  

- za brak miłości do Ciebie i do naszych bliźnich, 

- za nasze lenistwo i powierzchowność w wierze, 

- za brak zainteresowania sprawami misji świętych, 

- za brak naszego świadectwa wobec ludzi, którzy zagubili drogę do Ciebie. 

 

Panie Jezu! Bez Ciebie nic nie jesteśmy w stanie uczynić, dlatego zanosimy do Ciebie 

nasze prośby: 

 

Prosimy Cię, Panie! 

 

- Daj nam Twojego Ducha, 

- pomnóż naszą wiarę, nadzieję i miłość, 

- spraw, abyśmy byli odważnymi Twymi wyznawcami w dzisiejszym świecie, 

- daj nam odwagę do prowadzenia w głębi naszych serc duchowej walki, 

- spraw, abyśmy umieli zachwycić się Tobą i Twoim ewangelicznym przesłaniem. 

  

 

     Przed tak wielkim Sakramentem 

 

 Modlitwa:  

 Panie Jezu, cieszymy się, że jesteś z nami, że nas kochasz i pokładasz w nas nadzieję. 

Napełnieni na nowo Twoją łaską, wyrażamy naszą gotowość do pełnej zapału współpracy z 

Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
 

Ks. Stanisław Wojdak 
 


