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NABOŻEŃSTWO NA DZIEŃ CIERPIENIA W INTENCJI MISJI

Na wystawienie: O Zbawcza Hostio
Panie Jezu, w ten uroczysty dzień Zesłania Ducha Świętego stajemy przed Tobą, by
podziękować za każdy dar, jakim nas obdarzasz. Dziękujemy za Twojego Ducha Świętego,
który nas przemienia i pokazuje jak iść przez życie by spotkać się z Tobą.
Dziś ofiarowujemy nasze cierpienia w intencji misji. Ten dzień przypomina każdemu
wierzącemu, że obok modlitwy i wsparcia materialnego, możemy wspierać misje przez
niewidzialny dar serca – ofiarowanie cierpienia.
Stajemy przed Tobą, Jezu, by w pokorze pochylić się nad tajemnicą cierpienia. Pragniemy
prosić o światło Twego Ducha, aby móc zrozumieć, że każde cierpienie ma sens. Uzdolnij
nasze

serca,

byśmy

stali

się

gorliwymi

i

ofiarnymi

misjonarzami

Chrystusa

Zmartwychwstałego.
Duchu Święty, który jesteś z nami aż do skończenia czasów, uczyń naszą modlitwę żarliwą i
wytrwałą, abyśmy objęli nią cały świat. Mocy z wysoka, która przenikasz naszą słabość,
przemień trudny dar cierpienia w radosną ofiarę składaną wraz z Chrystusem za zbawienie
świata.
Pieśń: Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę
Panie Jezu, stajemy przed Tobą z patronką dzieła misyjnego Kościoła, św. Teresą od
Dzieciątka Jezus. Ta kobieta nigdy nie wyjechała na misje, a jednak została ogłoszona ich
patronką. Za wszelką cenę starała się nie zmarnować żadnego cierpienia, jakie ją spotkało.
Ofiarowała je również za misjonarzy. Kiedy została dotknięta cierpieniem i poruszała się z
wielkim trudem, nie poddawała się, lecz powtarzała: „Chodzę tak dla pewnego misjonarza.
Myślę, że tam gdzieś daleko, być może ktoś całkiem jest wycieńczony podróżami
apostolskimi i aby zmniejszyć jego fatygi, moje trudy ofiaruję Bogu”.
Przyrzec komuś modlitwę to wielka rzecz, ale ofiarować za niego cierpienie – to wyraz
ogromnej miłości, to przekazać mu część swego miłującego serca. Cierpienie może stać się

cennym darem człowieka dla człowieka jedynie wtedy, gdy w drugim dostrzeżemy samego
Chrystusa.
Także i my jesteśmy zaproszeni do wspierania misji i misjonarzy, jako wyraz współpracy w
zbawieniu świata.
Św. Jan Paweł II tak pisał: „Nikt w rzeczywistości nie jest tak biedny, by nie mógł nic
ofiarować. Udział w misji dokonuje się przede wszystkim przez modlitwę, poświęcenie i
ofiarowanie Bogu swoich cierpień”.
Duchu Święty, który jesteś z nami aż do końca czasów, uczyń naszą modlitwę żarliwą i
wytrwałą, abyśmy objęli nią cały świat. Spraw, by nigdy nie zabrakło misjonarzy, by głoszący
Ewangelię z wiarą potrafili pokonywać wszelkie przeciwności i byli ludźmi świętymi.
Pieśń: Niechaj sławią Cię narody
Panie Jezu, stajemy przed Tobą ze świętą Matką Teresą z Kalkuty, dla której drugi człowiek
był najwspanialszym darem Boga. Człowiek cierpiący, odrzucony, bezbronny.
Ona uczy nas mówiąc: „Miłosierdzie zaczyna się dzisiaj. Dzisiaj ktoś cierpi, dzisiaj ktoś jest
na ulicy, dzisiaj ktoś jest głodny. Nasza praca jest na dzisiaj. Wczoraj przeminęło. Jutro
jeszcze nie przyszło. Mamy tylko dzisiaj, by rozpoznać Jezusa, kochać Go, służyć Mu,
nakarmić, przyodziać i przyjąć Go pod swój dach. Nie czekaj do jutra”.
Św. Matko Tereso, która miałaś otwarte serce dla każdego – naucz nas kochać drugiego
człowieka.
Pieśń: Pan jest mocą swojego ludu
Św. Matka Teresa napisała: „W Minneapolis kobieta na wózku inwalidzkim, cierpiąca na
porażenie mózgowe, zapytała mnie, co ludzie tacy jak ona mogą zrobić dla innych.
Powiedziałam jej: «Ty możesz zrobić najwięcej. Twoje cierpienie złączone z cierpieniem
Chrystusa na Krzyżu przynosi siłę nam wszystkim. Ogromna moc płynąca z nieustannego
dzielenia się, wspólnej modlitwy, wspólnego cierpienia i wspólnej pracy napełnia świat»”.
Wielu jest ludzi na świecie, którzy potrafią nie tylko się modlić za bliźniego, ale także
ofiarować za niego swe cierpienie. Dają siebie, by przekazać innym prawdziwe życie, ofiarują
swój ziemski ból, by innym zapewnić szczęście niebieskie, składają w ofierze swą samotność,
by inni nie żyli i nie umierali bez Jezusa. Jakże piękny jest dar ludzkiego cierpienia, jak
pięknym czyni ofiarujących i obdarowanych, jak skutecznie otwiera bramy serc ludzkich na
prawdziwe Dobro i prawdziwe Szczęście, jakim jest Bóg.

Duchu Święty, który jesteś z nami aż do końca czasów, uczyń naszą modlitwę żarliwą i
wytrwałą, abyśmy objęli nią cały świat. Mocy z wysoka, która przenikasz naszą słabość,
uzdolnij nas, abyśmy przez nasze cierpienie umieli rozpoznać Chrystusa w drugim człowieku.
Abyśmy przez nasze cierpienie wyprosili umocnienie w wierze i miłości ludziom na całym
świecie. Amen.
Św. Franciszku Ksawery – módl się za nami.
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus – módl się za nami.
Bł. Mario Tereso Ledóchowska – módl się za nami.
Św. Matko Tereso z Kalkuty – módl się za nami.
Akt ofiarowania cierpień za misje
Panie Jezu, Ty zaprosiłeś mnie do trudnego doświadczenia słabości i choroby. Dziś ofiaruję
Ci mój ból i moje cierpienie, wszystkie trudy i dolegliwości mojego ciała. Proszę Cię, byś
przyjął je i zjednoczył z Twoją męką, z Twym cierpieniem i bólem Matki stojącej pod
krzyżem. Ośmielam się ofiarować je dziś Twemu Ojcu z prośbą o uświęcenie misjonarzy i o
wiarę dla niewierzących.
Nauczycielu Dobry! Spraw, bym potrafił z radością cierpieć dla Twej większej chwały.
Napełnij mnie wielkodusznością i ofiarną miłością, bym zachował uśmiech i pogodne oblicze
w czasie próby, kiedy krzyż będzie przygniatał do ziemi, a ból i samotność dojdą do szczytu.
Panie Jezu! Dopomóż mi zawsze z radością i oddaniem przyjmować Twoją świętą wolę
i odnajdywać w niej wyraz Twojej czułej miłości. Amen.
Pieśń na błogosławieństwo: Przed tak wielkim Sakramentem
Pieśń na zakończenie: Uczyńcie, co wam mówi Syn
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