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WOlONtARIUsZE MIsyjNI
– „BĘDZIEcIE MOIMI ŚWIADkAMI”

komentarz na wejście
Jeżeli pragniemy iść za przykładem Jezusa, nie możemy wywyższać 

się nad innych ludzi, ale powinniśmy uznawać ich godność i okazywać 
im szacunek. Prośmy w  czasie tej eucharystii, aby Bóg wyzwalał nas 
od pychy i napełniał serca apostolską gorliwością, aby dzięki naszemu 
świadectwu inni mogli poznać chrystusa i odnaleźć drogę zbawienia. 

Modlitwa wiernych
do Boga zatroskanego o  los każdego człowieka zanośmy nasze 

ufne błagania.
– Jezu, zbawicielu świata, spraw, aby ziarno wiary wydało owoc 

zbawienia we wszystkich ludzkich sercach. Niech wszyscy ludzie ujrzą 
Twe zbawienie.

– Jezu, dobry Pasterzu, umocnij w  trudzie pasterskiej posługi 
papieża, biskupów i  kapłanów, aby byli świadkami ewangelii. Niech 
wszyscy ludzie ujrzą Twe zbawienie.

– Jezu, Lekarzu dusz ludzkich, ogarnij swą miłością tych, którzy 
pogubili się na drogach życia, aby zanurzyli się w Twoim miłosierdziu 
przez sakrament pokuty. Niech wszyscy ludzie ujrzą Twe zbawienie.

– Jezu, Panie żniwa, rozpal w  sercach młodych ludzi pragnienie 
służby, aby mieli odwagę jako wolontariusze misyjni ofiarować swój 
czas i zdolności. Niech wszyscy ludzie ujrzą Twe zbawienie.

– Jezu, zmartwychwstanie i  Życie, przyjmij do swego królestwa 
zmarłych misjonarzy, misjonarki i wolontariuszy misyjnych, niech cie-
szą się oglądaniem Twojego oblicza. Niech wszyscy ludzie ujrzą Twe 
zbawienie.



– Jezu, chlebie Żywy, spraw, by każde spotkanie z Tobą w eucharystii 
uwrażliwiało nasze serca na potrzeby bliźnich. Niech wszyscy ludzie 
ujrzą Twe zbawienie.

Boże ojcze, który pragniesz zbawienia dla wszystkich swoich dzieci, 
wysłuchaj naszych próśb. Przez chrystusa, Pana naszego. amen.

Rozważania różańcowe (tajemnice radosne)
w  duchu troski o  misyjne dzieło kościoła powierzajmy Bogu 

w modlitwie różańcowej misjonarki i misjonarzy, wolontariuszy misyj-
nych i wszystkich, którzy trudzą się, aby dobra Nowina dotarła aż na 
krańce ziemi. Prośmy o postawę wrażliwości i odpowiedzialności dla 
wszystkich chrześcijan, aby wspierali działalność misyjną modlitwą 
oraz ofiarami duchowymi i materialnymi. 

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Bóg zaprasza człowieka do udziału w  realizacji dzieła zbawienia, 

dlatego posłał archanioła Gabriela do Maryi. To była dla Niej radosna, 
ale zarazem bardzo trudna nowina. Nie potrafiła zrozumieć Bożych 
zamiarów, ale wierzyła, że Bóg o  wszystko się zatroszczy. Ta ufność 
pozwoliła Jej powiedzieć fiat – niech mi się tak stanie.

Maryjo, naucz nas słuchać głosu Boga i wypełniać Jego wolę nawet 
wtedy, gdy wymaga od nas rzeczy trudnych i niezrozumiałych, naucz 
nas ufać Bogu tak, jak Ty zaufałaś.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety
Ten, kto przeżywa radość obecności Boga, pragnie dzielić się tym 

doświadczeniem z innymi. Maryja udała się do swojej krewnej elżbiety. 
To w jej domu wyśpiewała Bogu pieśń uwielbienia Magnificat. Jakże 
piękne jest to spotkanie dwóch matek, w szczególny sposób wybra-
nych przez Boga. zachwyca nas ta atmosfera życzliwości, szacunku 
i pragnienia udzielenia sobie nawzajem wsparcia. 

Maryjo, wlej w nasze serca wrażliwość na potrzeby ludzi żyjących 
wokół nas, ucz nas bezinteresownej służby i ofiarnej pomocy tym, do 
których Bóg nas posyła.



3. Narodzenie Pana jezusa
Narodzenie dziecka to niezwykłe wydarzenie w życiu rodziny, dlate-

go ojciec i matka pragną zapewnić jak najlepsze warunki na przyjęcie 
wyczekiwanego maleństwa. Jednak nie zawsze wszystko układa się 
pomyślnie. właśnie tak na skutek różnych okoliczności potoczyły się 
losy świętej Rodziny. Maryja urodziła swojego syna w ubogiej stajni.

Maryjo, zawierzamy ci wszystkie rodziny, szczególnie te, które 
oczekują na potomstwo, aby mogły w bezpiecznych i godnych warun-
kach powitać swoje dziecko i otoczyć je troskliwą miłością.

4. Ofiarowanie Pana jezusa w świątyni
aby być dobrym narzędziem w  rękach Boga, trzeba Mu złożyć 

w ofierze to, co mamy najcenniejszego. Maryja i Józef przynieśli swój 
najcenniejszy skarb – swego syna – do świątyni jerozolimskiej. To wła-
śnie wtedy Maryja usłyszała proroctwo Symeona o tym, że Jej duszę 
przeniknie miecz boleści.

Maryjo, naucz nas składać każdego dnia samych siebie w  ofierze 
Bogu, aby on nas przemieniał i uświęcał.

5. Odnalezienie Pana jezusa w świątyni
Nawet osoba wierząca może w  swoim życiu zagubić chrystusa. 

Maryja i  Józef doświadczyli tego, kiedy dwunastoletni Jezus zagubił 
się im podczas pielgrzymki do Jerozolimy. Poszukiwali Go pełni niepo-
koju. odnaleźli Go dopiero po trzech dniach. Jaka ulga i radość prze-
pełniały wtedy ich serca! Potrzeba ogromnej czujności, aby szatan nie 
uwiódł naszych serc i nie sprowadził nas na takie drogi, gdzie Jezusa 
nie ma.

Maryjo, czuwaj nad naszą wiarą, aby nic nie oddalało nas od Jezusa, 
abyśmy głęboko z Nim zjednoczeni pomagali innym Go odnaleźć.

czytanka różańcowa
Na misyjne dzieło kościoła nie możemy patrzeć jedynie jak na 

dzieło ludzkie. działalność misyjna odbywa się pod czujnym kierow-
nictwem ducha świętego. 



o  tym, że misje są dziełem Bożym, inicjatywą ojca, Syna i  ducha 
świętego, przypomniał papież Franciszek: „chociaż misja ta domaga 
się z naszej strony ofiarnego zaangażowania, byłoby błędem pojmo-
wanie jej jako tylko nasze osobiste heroiczne zadanie, ponieważ jest to 
przede wszystkim Jego dzieło, niezależnie od tego, co możemy odkryć 
i pojąć. Jezus jest «pierwszym i największym głosicielem ewangelii»” 
(Evangelii gaudium 12).

duch święty towarzyszy misjonarzom w  ich codziennej pracy: 
pociesza, umacnia, utwierdza w dobrych postanowieniach, koryguje 
błędy, wspiera swoimi darami. 

Przyjmując chrzest, a potem sakrament bierzmowania, zobowiązu-
jemy się do tego, aby żyć wiarą, strzec jej w sobie i rozwijać. a nade 
wszystko, by ją głosić innym. dzielenie się wiarą to rozdawanie tego, 
co najcenniejsze. 

Papież Franciszek prosi: „Nie pozwólmy się okradać z  misyjnego 
entuzjazmu!” (Evangelii gaudium 80). wzywa kościół do duszpaster-
skiego i  misyjnego nawrócenia. Nawołuje do radosnego głoszenia 
ewangelii i dawania świadectwa. Ukazuje, że świat bardzo potrzebuje 
ewangelii jako źródła radości, nadziei i pokoju. zachęca wszystkich do 
misyjnego przebudzenia. Mówi: „Marzę o misyjnym zrywie”. 

wraz z  papieżem Franciszkiem zachęcam was, młodych, byście 
„zeszli z  kanapy”, nałożyli dobre buty i  wyruszyli na misyjne szlaki. 
Możecie być misjonarzami także we własnym domu i  wspólnotach. 
ważne, byście poczuli się odpowiedzialni za misyjne dzieło kościoła. 
„Młodzi, nie pozwólcie, aby świat wciągnął was w dzielenie się tylko 
rzeczami złymi lub płytkimi. Bądźcie zdolni, by iść pod prąd, i umiejcie 
dzielić się Jezusem, przekazywać wiarę, którą on wam dał” (Christus 
vivit 176).

w  tekście wykorzystano „Listy do młodych uczniów-misjonarzy” bpa Jerzego 
Mazura SVd.
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