
MSZA ŚWIĘTA 

I ADORACJA W INTENCJI MISJI I MISJONARZY 

I piątek, 6 lutego 2015 r. 
 
 

INTENCA MISYJNA: Aby małżonkowie, którzy rozeszli się, znaleźli zrozumienie  

i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej. 

 

Wprowadzenie 

W pierwszy piątek miesiąca zgromadziliśmy się w naszym parafialnym Wieczerniku 

jako jedna rodzina Boża, by wpatrywać się w niezgłębioną miłość Boga. Od Chrystusa 

pragniemy przyjąć łaski, które wypływają z  Jego przebitego Serca. Ojciec Święty 

Franciszek, w kolejnej intencji misyjnej na miesiąc luty, wzywa wszystkich wierzących do 

modlitwy za małżonków, którzy się rozeszli. Prosi wspólnoty Kościoła, aby otoczyć ich 

troską we wszystkich wymiarach ich życia. Stańmy dziś przed Chrystusem z tym, co trudne 

w naszej codzienności, co zostało zranione przez grzech. Mimo tych wszystkich 

doświadczeń wpatrujmy się w radość, pokój i ład rodziny nazaretańskiej, by z tego 

przykładu przenieść choć odrobinę pod swój dach.  

Jak w każdy pierwszy piątek miesiąca, pamiętajmy o wszystkich zaangażowanych  

w Dzieła Misyjne Kościoła, a zwłaszcza otoczmy modlitwą i darem materialnym dziś 

składanym, wszystkich misjonarzy pochodzących z naszej diecezji, którzy posługują na 

różnych kontynentach świata.  

 

Modlitwa powszechna 

Pomni na wezwanie Chrystusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”, 

prośmy Ojca w niebie, aby orędzie Bożego miłosierdzia dotarło do wszystkich 

zakątków świata: 

 Módlmy się za cały Kościół, a szczególnie za Ojca Świętego Franciszka i naszego 

biskupa Jana, aby z miłością i radością serca, głosili wszystkim narodom Chrystusową 

Ewangelię. 

 Módlmy się za wszystkich ludzi nie znających Chrystusa, aby w swym oczekiwaniu 

nie zostali zawiedzeni i w wierze chrześcijańskiej znaleźli ukojenie swojej tęsknoty za 

poznaniem prawdziwego Boga.  

 Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, szczególnie pochodzących z naszej diecezji 

kieleckiej, aby Pan wspierał ich w trudzie i błogosławił ich posłudze misyjnej. 

 Módlmy się za wszystkich ludzi wspierających Dzieła Misyjne. poprzez dar swojej 

codziennej modlitwy, cierpienia i ofiary materialnej, aby Bóg hojnie im wynagrodził 

za ich dobroć i życzliwość. 

 Módlmy się za rodziny całego świata, szczególnie małżonków żyjących w separacji, 

aby miłość Boża płynąca z krzyża Zbawiciela była ich siłą i nadzieją w trudach 

codziennego życia. 



 Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin oraz polecanych w tej Mszy św. …, aby 

Miłosierny Pan przyjął ich do chwały nieba. 

 Módlmy się za nas samych, czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego, aby udział  

w Eucharystii pogłębiał w nas miłość i rozpalał nasze serca gorliwością w głoszeniu 

Ewangelii. 

Boże, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, 

wejrzyj na swoje żniwo i poślij na nie robotników, aby głosili Ewangelię wszelkiemu 

stworzeniu, niech Twój lud zgromadzony przez Słowo Życia i pokrzepiony mocą 

sakramentów kroczy drogą zbawienia i miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

 

Pieśń na wystawienie: „Idzie, idzie Bóg prawdziwy” 

 

Mówimy „misyjne drogi” i odruchowo myślimy o pustyniach, o buszu, o lasach 

tropikalnych, czy lodach Grenlandii. Tymczasem bywa, że w naszych miastach i wioskach 

Chrystus jest bardziej nieznany. Trudniej w nich niż na pustyni spotkać człowieka. Często 

łatwiej przedrzeć się przez busz niż przez dramaty, jakie dzieją się w naszych rodzinach. 

Jedni zagubili się w anonimowym tłumie niby w leśnej gęstwinie, innym serce 

zlodowaciało. Panie Jezu, który kochałeś swoje miasto i płakałeś nad jego nieszczęściami, 

uczyń nas apostołami naszych miast i wiosek. Uczyń nas apostołami rodzin, które 

przeżywają dramat rozbicia i separacji. Ojciec Święty Franciszek wraz z biskupami całego 

świata, po ukończeniu synodu, poświęconemu rodzinie, prosi wszystkie wspólnoty Kościoła 

o dar modlitwy w intencji rodzin. Niezależnie od doświadczeń, pomimo wszystko i ponad 

wszystko, trzeba dostrzegać pierwotne piękno małżeństwa i rodziny. Jeśli nawet powołani 

do małżeństwa nigdy tego piękna nie doświadczyli lub z jakiegoś powodu je utracili, mają 

obowiązek je pielęgnować, a w kryzysie ratować swój związek. W takich momentach życia 

nie ma więc cech klęski ostatecznej. Jest to rodzaj kwarantanny, gdy jakaś ukryta infekcja 

pustoszy miłość, wierność i jedność małżeńską. Dobrze przeżyta separacja daje szansę na 

nową jakość, nowe spojrzenie małżonków na siebie i zobowiązania. Jest terapią, gdyż 

kryzys małżeński pokazuje, że małżonkowie stali się dla siebie niezdolnymi do wspólnego 

życia pacjentami. Powinni się do tego przyznać i z pokorą szukać dróg do wzajemnego 

zrozumienia i przebaczenia. W tym procesie uzdrowienia niezbędna jest nadzieja, stała 

gotowość do powrotu oraz wsparcie ze strony bliskich i całej wspólnoty Kościoła. Módlmy 

się więc, aby małżonkowie żyjący w separacji znaleźli wsparcie w chrześcijańskiej 

wspólnocie. By nigdy nie czuli się odrzuceni, by ufali, że Ty sam Panie przyjdziesz im  

z pomocą, by mieli nadzieję nawet wbrew nadziei. 

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 

Pieśń: „Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci” 

 



Fragment modlitwy do Świętej Rodziny ułożona przez Ojca Świętego Franciszka 

podczas synodu poświęconego rodzinie. 

Jezu, Maryjo i Józefie 

w Was kontemplujemy 

blask prawdziwej miłości, 

do Was zwracamy się z ufnością. 

Święta Rodzino z Nazaretu, 

uczyń także nasze rodziny 

środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, 

autentycznymi szkołami Ewangelii 

i małymi Kościołami domowymi. 

Święta Rodzino z Nazaretu 

niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza 

przemocy, zamknięcia i podziałów: 

ktokolwiek został zraniony albo zgorszony 

niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. 

Jezu, Maryjo i Józefie 

Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania. Amen. 

 

Pieśń: „Przed tak wielkim sakramentem” 

 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem 

 

Pieśń: „Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię” 

 

 

 

 

 


