
MSZA ŚWIĘTA  

I ADORACJA W INTENCJI MISJI I MISJONARZY 
I piątek, 2 stycznia 2015 r. 

 

 

INTENCJA MISYJNA: Aby w obecnym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, 

siostry i bracia zakonni na nowo odkryli radość z pójścia za Chrystusem i z zapałem 

pełnili posługę pośród ubogich.  

 

Wprowadzenie 

Jak co roku, w styczniu – wraz z chrześcijanami na całym świecie – modlimy 

się o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa Pana. To czas ponownego 

uświadomienia sobie przez nas wagi jedności, która jest niezbędnym warunkiem 

skutecznego głoszenia Ewangelii. Właśnie w kontekście misyjnym problem ten 

nabiera wyjątkowego znaczenia – potrzeba dawania zgodnego świadectwa 

wszystkich chrześcijan jest szczególnie ważna na misjach. W tym szczególnym roku 

modlitwy za osoby życia konsekrowanego, patrzymy z wielką nadzieja na wszystkie 

wspólnoty Kościoła. Pragniemy zawierzyć podczas tej Mszy św. Misyjne Dzieło 

Diecezji Kieleckiej; chcemy wesprzeć naszą modlitwą i ofiarami misjonarzy 

pochodzących z naszych wspólnot parafialnych oraz całej diecezji. 

 

Modlitwa powszechna  

Duch Święty jest u początku głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu. Prośmy Ojca 

niebieskiego,  aby dał nam swojego Ducha:  

Ześlij nam,  Panie,  swojego Ducha!  

 Tobie, Panie, polecamy papieża Franciszka, biskupów całego Kościoła wraz  

z naszym biskupem Janem, aby byli wrażliwi na Twoje działanie w Kościele               

i wlewali zapał misyjny w serca powierzonego im Ludu Bożego.  

 Tobie, Panie, polecamy rządzących państwami, aby sprawowana przez nich 

władza była wykorzystywana przede wszystkim do zaradzenia biedzie życiowej 

najbardziej potrzebujących.  

 Tobie, Panie, polecamy wszystkich misjonarzy – a szczególnie pochodzących  

z naszej diecezji – aby z pasją podejmowali stojące przed nimi zadania  

i z entuzjazmem głosili Dobrą Nowinę, którą Ty sam jesteś.  

 Tobie, Panie, polecamy osoby życia konsekrowanego angażujące się w pracę 

misyjną Kościoła, aby ich zapał do dawania świadectwa o Tobie był iskrą, która 

zapali serca wielu ludzi i przyciągnie ich do Ciebie.  

 Tobie, Panie, polecamy wszystkich zmarłych, a szczególnie tych którzy                   

w jakikolwiek sposób angażowali się w działalność misyjną Kościoła: obdarz ich 

szczęściem oglądania Ciebie w wieczności.  

 Tobie, Panie, polecamy nas samych i całą naszą parafię, abyśmy byli otwarci na 

działanie Ducha Świętego w naszym życiu i podejmowali coraz to nowe, twórcze 

drogi głoszenia Ewangelii oraz całym sercem wspierali Dzieła Misyjne Kościoła. 

Miłosierny Boże, który posłałeś wierzącym swojego Ducha, aby obdarzyć ludzi 

pełnią życia w Jezusie – na Twoje ręce składamy wszystkie te prośby – 

wysłuchaj nas, przez Chrystusa Pana naszego.  Amen. 



Adoracja Najświętszego Sakramentu 

Wbrew nowoczesnym trendom – radość to pełne pokoju zawierzenie się Bogu  

w Trójcy Świętej Jedynemu. Wypływa z bycia z Nim, jest Jego darem. Prawdziwa 

radość nie jest zwykłym, przejściowym stanem ducha, ale rodzi się ze spotkania  

z żywą Osobą Jezusa, z oddania swego życia do Jego dyspozycji oraz przyjęcia 

Ducha Świętego w całej Jego mocy.  Radość jest owocem Ducha Świętego, jest 

połączona z darem pokoju, wiary, nadziei i miłości.  Zdarza się współczesnym 

apostołom Jezusa, że ją gubią.  Nietrudno jest w życiu zamknąć się wokół własnych 

problemów, dać się porwać nowoczesnym trendom i zagubić właściwy kierunek.  

Ojciec Święty Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium  przypomina nam, że 

siostry i bracia zakonni – także misjonarze – powinni pójść za Panem z gorliwością  

i otwartością serca… bo wtedy zawsze rodzi się i odradza  radość.  

 

Będąc ludźmi radości i pokoju, trzeba żyć świadomością wybrania i posłania, niosąc 

światu nadzieję. A ci, którzy się zagubili, niech powrócą do pierwszej, urzekającej 

miłości Pana, która pociągnęła ich ku Niemu. Chodzenie bowiem z Jezusem po 

współczesnych drogach świata i zaprzyjaźnianie z Nim innych – to wspaniała 

przygoda miłości.  Ten, kto spotkał Chrystusa we własnym życiu, doświadcza  

w sercu prawdziwej wolności i radości, której nikt i nic nie zdoła zniszczyć. 

 

W tym nowym roku – polecamy Tobie Jezu w Hostii skryty – osoby konsekrowane, 

misjonarki i misjonarzy… by na nowo odkryli radość z pójścia za Tobą i zawsze  

z miłością angażowali się w posługę ubogim. 

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 

Panie Jezu, Ty posługujesz się naszym zaangażowaniem, aby rozdzielać Twe 

błogosławieństwo. Ty posyłasz nam swojego Ducha, który działa jak chce, kiedy 

chce i gdzie chce. Oddajemy samych siebie na Twoją służbę. Polecamy ci naszych 

braci i siostry zaangażowanych całym sercem w działalność misyjną Kościoła. Być 

może sami nie widzimy czasami wielu owoców Twojego działania w świecie, ale 

wiemy, że nasze oddanie się Tobie ma głęboki sens...  Chcemy dać siebie i pozwolić, 

abyś Ty uczynił nasze wysiłki tak owocnymi, jak się Tobie tylko podoba. Polecamy  

Misyjne Dzieło naszej kieleckiej diecezji. Polecamy Twej Ojcowskiej miłości 

naszych drogich misjonarzy i misjonarki:  prowadź ich ścieżkami Twej Opatrzności.  

Amen.  


