
Nabożeństwo biblijne o powołania misyjne

P. – przewodnik / celebrans          W. – wszyscy          N. – imię
L. – lektor          R. – refren, odpowiedź

Pieśń

Znak krzyża i pozdrowienie

Wprowadzenie

P. Chrystus przyszedł na ziemię jako Światłość świata. Oglądając Jego oblicze, poznajemy chwałę 
Ojca, a przez działanie Ducha Świętego jesteśmy kształtowani coraz bardziej na obraz i 
podobieństwo Boże. Odkupieńcze światło Chrystusa jaśnieje w nas, aby wszyscy je widzieli. On 
jest przesłaniem miłości Ojca dla wszystkich ludów i narodów. W jedności z Chrystusem i przez 
Ducha Świętego jesteśmy włączeni w Jego posłanie, aby całym życiem wypełniać przykazanie 
miłości wszędzie tam, gdzie B.g nas posyła. Zgromadzeni jako dzieci Boże, módlmy się słowami, 
których nauczył nas Zbawiciel, aby wszyscy poznali i pokochali Ojca:

W. Ojcze nasz…

Wprowadzenie do czytania

P. Czytanie z Księgi proroka Izajasza ukazuje nam Sługę Pańskiego, posłanego do wszystkich 
narodów jako miłosierny Zbawiciel.

L. Pierwsze czytanie: Iz 42,1‒4 lub Iz 61,1‒2

Medytacja w ciszy

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Prośby

P. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, przyszedłeś do nas jako światło rozpraszające ciemności grzechu
w świecie.

R. Zostań z nami, Panie, / Światłości świata.

P. Panie Jezu Chryste, przyszedłeś do nas jako miłość Boga ogrzewająca nasze zimne serca; spraw, 
abyśmy miłowali się wzajemnie. R.

P. Panie Jezu Chryste, przyszedłeś do nas jako nadzieja wszystkich narodów, aby wybawić je z 
niedoli i zaspokoić ich nieustanną tęsknotę za szczęściem. R.

P. Panie Jezu Chryste, przyszedłeś do nas jako Droga i Prawda, aby wyprowadzić nas z błędu i 
upartej niewiary, a wprowadzić do światła Twojego królestwa. R.

P. Panie Jezu Chryste, ogołociłeś Siebie samego i przyjąłeś postać sługi, aby uwolnić nas z niewoli 
grzechu. R.

P. Panie Jezu Chryste, towarzyszysz nam na ścieżkach wygnania w tym życiu, wprowadź 
wszystkich do ziemi obiecanej w niebie. R.
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P. Panie Jezu Chryste, dzielisz z nami cierpienia i doświadczenia ziemskiego życia, abyśmy wraz z 
Tobą doszli do Ojca. R.

P. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy! R.

Pieśń

L. Czytanie z Dekretu misyjnego „Ad gentes divinitus”

Kościół posłany przez Chrystusa celem objawiania i udzielania miłości Bożej wszystkim 
ludziom i narodom, jest świadomy tego, że ma jeszcze do wypełnienia ogromne dzieło misyj-
ne. Dwa bowiem miliardy ludzi, a liczba ta stale wzrasta, którzy łączą się w wielkie i wyraź-
nie określone grupy przez trwałe powiązania kultury, dawne tradycje religijne i silne węzy 
społeczne, nie słyszały jeszcze albo prawie nie słyszały orędzia ewangelicznego (DM 10).

Trzeba, aby Kościół był obecny w tych grupach ludzkich poprzez swoje dzieci, które wśród 
nich żyją, albo są do nich posłane. Wszyscy bowiem chrześcijanie wszędzie, gdziekolwiek 
żyją, są zobowiązani przykładem życia i świadectwem słowa tak ukazywać nowego 
człowieka, którego przyoblekli przez chrzest i moc Ducha Świętego, i przez którego zostali 
umocnieni w czasie bierzmowania, aby inni, widząc ich dobre uczynki, chwalili Ojca oraz 
by mogli pełniej zrozumieć prawdziwy sens życia ludzkiego i dostrzec powszechną więź 
wspólnoty ludzkiej (DM 11).

Inne propozycje lektury: Ad gentes divinitus, nr 5, 7, 15.

Medytacja w ciszy

Responsorium

P. Módlmy się, abyśmy dzięki naszemu zjednoczeniu z Chrystusem i w mocy Ducha Świętego 
umieli sprostać naszemu powołaniu i byli światłem dla świata.

W. Błagamy Ciebie, Panie! / Niech Tw.j Duch sprawi, / abyśmy jaśnieli Twoim światłem.

P. Niech Twój Duch, o Jezu, zbuduje nas jak miasto na szczycie góry.

W. Błagamy Ciebie, Panie, o to / ze względu na tych, którzy Cię jeszcze nie znają.

P. Aby nasza wzajemna miłość była dla wszystkich znakiem, że Twój Duch jest wśród nas.

W. Spraw, abyśmy byli jedno w miłości.

P. Abyśmy osiągnęli wystarczającą dojrzałość do podjęcia w Twoim Duchu wszystkich zadań 
misyjnych, które zostaną nam powierzone.

W. Błagamy Ciebie, Chryste, / pomóż nam wypełnić nasz misyjny obowiązek.

P. Módlmy się.

W. Panie, nasz Boże, / Ojcze Niebieski, / który uświęciłeś nasz świat, posyłając swego Syna / i 
przyjmując Jego ofiarę. / Prosimy, udziel nam odwagi i mocy, / abyśmy w pełni uczestniczyli w 
Jego odkupieńczym dziele. / W mocy Ducha Jezusa / składamy Ci wyrzeczenia i radości naszego 
codziennego życia. / Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławieństwo

Pieśń
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