
Modlitwa o łaski misyjne

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być 
wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla 
wszystkich  mieszkańców  naszej  Parafii.  

Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do 
tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy "Przyjdź Królestwo Twoje".

Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji  świętej,  aby wszyscy wyznawcy 
Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas 
pragnieniem ratowania  nie  tylko  siebie,  ale  i  wszystkich  naszych  braci  i  sióstr, 
żyjących  w  ciemnościach  grzechu  i  odwróceniu  od  Boga.  

Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam 
służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i 
pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez Syna Twego Jezusa 
Chrystusa. 

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte 
zostało odnowione oblicze naszej Parafii. 

Matko Kościoła! Bądź Matką Parafii  w czasie misji  świętej i  razem ze świętymi 
patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.

*********************************************

Panie,  obudź  w  każdym,  kto  należy  do  Twojego  Kościoła  prawdziwy  zapał 
misjonarski, by głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie poznali, i tym, którzy 
przestali wierzyć.

Spraw,  by  było  wiele  powołań  i  podtrzymuj  swa  łaską  misjonarzy  w  dziele 
ewangelizacji. Pozwól, by każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za misje, a przede 
wszystkim zrozumiał,  ze naszym pierwszym obowiązkiem w szerzeniu wiary jest 
prawdziwe chrześcijańskie życie. Amen.

Modlitwa o dobre przeżycie Misji

Dobry Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo w Misjach parafialnych. Użycz nam 
Twojej  łaski,  aby  odnowa  oblicza  naszej  parafii  prowadziła  do  pojednania 
wszystkich z Tobą.

Zachęceni  Twoimi  słowami  ''proście  a  otrzymacie'',  błagamy  Cię  o  święte 
natchnienia, o dar skruchy i szczerą wolę poprawy.
 
Przeniknij  ogniem Ducha Świętego  serca  tych,  którzy dotąd  opierają  się  Twojej 
łasce i dopomóż im do nawrócenia.

Wszystkich nas zapal Duchem odwagi w zachęcaniu drugich do udziału w misjach 
parafialnych. 

Niech  Duch  Święty  wspiera  misjonarzy  swym  światłem,  by  słowo  przez  nich 
głoszone dawało zbawienny skutek. 

U  stóp  Twoich  Matko  Zbawiciela,  Królowo  naszych  serc,  składamy  całą  pracę 
misyjną  w  naszej  parafii.  Przyczyń  się  prosimy,  do  nawrócenia  grzeszników, 
wzmocnij  słabych  i  wątpiących,  zbliż  nas  wszystkich  do  Syna  Twojego,  Jezusa 
Chrystusa. Amen.

Modlitwa Jana Pawła II o Ducha Misyjnego

Panie  Jezu,  który niegdyś  wezwałeś  pierwszych  uczniów,  aby stali  się  rybakami 
ludzi, niech także i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne wezwanie „Pójdź za Mną!”.
Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski, by radośnie odpowiedzieli na Twój głos!

Wspieraj  w  apostolskim  trudzie  naszych  biskupów,  kapłanów  i  osoby 
konsekrowane.

Obdarz wytrwałością seminarzystów i wszystkich tych, którzy realizują swój ideał 
życiowy w pełnym oddaniu się Twej służbie.

Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny.

Poślij,  o  Panie,  robotników  na  swoje  żniwo  i  nie  pozwól,  by  brak  pasterzy, 
misjonarzy i tych, którzy poświęcają życie sprawie Ewangelii, doprowadził ludzkość 
do zguby. Amen.



Modlitwa Jana XXIII

Panie  Jezu  Chryste,  spojrzyj,  prosimy  na  Twoich  misjonarzy,  kapłanów i  braci, 
siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili - aby dawać świadectwo słowu Twemu 
i  Twej  miłości.  Bądź  im  obrońcą  mocnym,  umocnieniem  silnym  i  cieniem  w 
południe, ochroną przed potknięciem się i ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na 
duchu.  Słowem  i  przykładem  swoim  oświecaj  w  przeciwnościach  i 
niebezpieczeństwach.

Niechaj im, Panie, towarzyszy sztandar Krzyża, ozdobiony Twoim wizerunkiem, w 
uciskach niech ich uczy ducha ofiary,  w słabościach daje  moc  i  pociechę,  a  we 
wszystkich trudnościach życia apostolskiego światło i wytrwanie. Amen. 

Modlitwa misyjna kardynała H. Newmana

Panie  mój,  dopomóż  mi  rozprzestrzeniać  Twój  blask,  gdziekolwiek  się  znajdę, 
dokądkolwiek się udam. Spraw, by moja dusza wezbrała Twoim duchem i życiem 
Twoim. Przenikaj i władaj cala moja istota do samego końca, tak by życie moje było 
niczym innym jak tylko Twoim odbiciem. Spraw, aby Twoje światło przeze mnie 
przepływało  i  ze  mnie  promieniowało,  tak  aby  każdy z  kimkolwiek  się  zetknę, 
odczul we mnie Twoja obecność.
  
Dozwól mi, patrząc na mnie – nie mnie, lecz Ciebie widziano mój Boże! Pozostań 
przy mnie, a stanę się światłem, jak Ty nim jesteś; stanę się światłem dla innych.

To światło, o Panie, będzie całkowicie i wyłącznie Twoim światłem, nie moim. To 
Ty,  Panie,  przeze  mnie  innym  świecić  będziesz.  Dozwól  mi  wielbić  Ciebie  w 
sposób, który jest Ci najmilszy, podczas gdy ja będę światłem dla tych wszystkich, 
którzy są wokół mnie.

Pozwól  mi  głosić  Ciebie  nie  poprzez  kazania  i  nie  słowami,  lecz  przykładem 
własnego  życia,  poprzez  rosnącą  we  mnie  sile,  dobroczynny  wpływ  moich 
uczynków i przez miłość Ciebie, którą przepełnione jest moje serce. Amen. 

*********************************************

Najukochańszy Panie nasz, Jezu Chryste, Który nas odkupiłeś cena przenajświętszej 
Krwi  swojej,  ogarnij  miłosiernym  wzrokiem biedna  ludzkość,  która  w  znacznej 
części  jest  jeszcze  pogrążona  w  mrokach  niewiary.  Spraw,  by  cala  ludzkość 
zajaśniała światłem prawdy. Poślij Panie apostołów Twojej Ewangelii, wspomagaj 
ich  żarliwość,  aby  nie  znający  Chrystusa  dostrzegli  Jego  miłość  i  za  ich 
pośrednictwem weszli  do Chrystusowej owczarni.  Wspomagaj  wysiłki wszystkich 
misjonarzy i  misjonarek,  niech ta  służba prowadzi  do prawdy i  miłości.  Oświeć 
błądzących  i  sprowadź  ich  do  przystani  prawdy  i  jedności.  Przyspiesz,  o 
Najukochańszy Zbawco zapowiedziane przez Ciebie Królestwo.

Darz  misjonarzy  zdrowiem,  optymizmem  i  wiarą,  w  sens  poświęcenia  i  ofiary. 
Upadającym  pod  ciężarem krzyża  daj  moc  do  ochotnej  i  wielkodusznej  służby. 
Pomagaj wszystkim pracownikom. Niech wielkim wysiłkiem kapłanów i Świeckich 
rośnie Twój Kościół, wielki świadek Twego Odkupienia. Amen.

Dziękuję za misjonarzy

Panie, proszę Cię, abyś  wysłał  robotników na Twoje żniwo, aby poszli do ludów 
będących jeszcze w rozwoju i przepowiadali im żywego i prawdziwego Boga. W ten 
sposób  spełnią  się  słowa,  które  powiedziałeś:  „Idźcie  i  nauczajcie  wszystkie 
narody”. 

Panie, nadto proszę Cię, aby Twoi kapłani poszli tam, gdzie panuje nędza, strach i 
zło i nauczali o miłości bliźniego. 

Panie,  dziękuję Ci,  że przysłałeś  tu wielu misjonarzy,  którzy przepowiadają nam 
Twoje  słowo.  Obyśmy  coraz  lepiej  poznawali  Boga,  który jest  Bogiem miłości. 
Amen.. 
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