Nabożeństwo
powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo
powołaniowo-misyjne
(Wystawienie Najświętszego Sakramentu)

K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych,

któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego
Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do
swoich Apostołów: „Żniwo wprawdzie
wielkie, ale robotników mało. Proście Pana
żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje
żniwo” (Mt 9, 37-38) – oto przystępujemy do
Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię
usilnie: racz zesłać robotników na żniwo
swoje, ześlij godnych kapłanów do świętego
Kościoła.
Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków
do swej świętej służby wezwałeś, głosu Twego
chętnie słuchali i z całego serca za nim
postępowali. Strzeż ich od niebezpieczeństw
świata, udziel im ducha rady i napełnij ich
duchem swej świętej bojaźni, aby łaską
kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem
nauczali nas postępować drogą przykazań
Twoich i doprowadzili do błogosławionego
połączenia z Tobą. Amen.

(Pieśń)

K: O Jezu, nasz Pośredniku i Najwyższy

Kapłanie, ofiarujemy Ci nasze modlitwy, prace
i cierpienia za Twoich kapłanów, aby
świętością swego życia rozszerzali Królestwo
Twoje.
K: O Jezu, zesłany z nieba Arcykapłanie,
W: Daj nam świętych kapłanów.
- O Jezu, dla zbawiennego głoszenia nauki
Twojej;
- O Jezu, dla sprawowania po wszystkie dni
Twojej Ofiary Krzyżowej;
- O Jezu, dla zbawiennego udzielania nam
świętych sakramentów;
- O Jezu, dla odpuszczania nam grzechów w
sakramencie pokuty;
- O Jezu, dla utwierdzenia w wierze i dobrych
obyczajach rodzin naszych;
- O Jezu, dla wychowania dzieci ku Twojej
chwale;
- O Jezu, dla obrony i pomocy wśród
niebezpieczeństw świata;
- O Jezu, dla przygotowania nas do szczęśliwej
śmierci;
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- O Jezu, dla rozszerzenia Królestwa Twego;
K: Boże, któryś dla chwały majestatu swojego
i dla zbawienia ludzkiego rodzaju ustanowił
Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i
Wiecznym Kapłanem, prosimy Cię, aby ci,
których On wybrał na sługi i szafarzy swoich
tajemnic, pozostali zawsze wierni w spełnianiu
otrzymanego posługiwania. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
W: Amen
(Pieśń)

K: Jezu, Wieczny Kapłanie, posłany przez

Ojca dla zbawienia świata, wzbudź kapłanów i
poślij ich do narodów.
W: Jezu, który znosiłeś ubóstwo w stajence
Betlejemskiej obdarz swych misjonarzy
duchem ubóstwa.
K: Jezu, który wzrastałeś w mądrości, latach i
łasce, spraw, aby ci, których powołałeś
wzrastali w cnotach.
W: Jezu posłuszny Maryi i Józefowi obdarz
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misjonarzy duchem posłuszeństwa.
K: Jezu, który pracowałeś od najmłodszych
swych lat, daj Twoim misjonarzom
umiłowanie trudów i najskromniejszych prac.
W: Jezu, który będąc robotnikiem zawsze
wpatrywałeś się w Oblicze Ojca, udziel Twoim
misjonarzom ducha modlitwy i zjednoczenia z
Bogiem.
K: Niepokalana Dziewico, Matko Boża,
wyjednaj misjonarzom umiłowanie czystości.
W: Święty Józefie, który żyłeś dla Jezusa i
Maryi, uproś misjonarzom, aby żyli tylko dla
Jezusa i Maryi.
K: Święta Rodzino, która znosiłaś
prześladowanie, wyjednaj misjonarzom, aby
wszystko z miłości ku Tobie znosili.
W: Przez swe ubóstwo wyjednaj im oderwanie
się od dóbr przemijających.
K: Przez Swą ucieczkę do Egiptu udziel im
łaski głoszenia Ewangelii na całym świecie.
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W: Przez Twoje posłuszeństwo uczyń ich

posłusznymi i pełnymi szacunku.
K: Przez Twoje umartwienie obdarz ich łaską
przezwyciężania samych siebie.
W: Przez swoją świętą jedność spraw, aby
mieli jedno serce i jednego ducha.
K: Przez swoje milczenie udziel im ducha
skupienia.
W: Przez Twoje zjednoczenie z Bogiem
obdarz ich pobożnością.
K: Przez Swą gorliwość dla chwały Bożej
zapal ich serca miłością do Boga i ludzi.
W: Przez Swoją świętość usuń spomiędzy nich
tych wszystkich, którzy nie mogliby do śmierci
pozostać świętymi misjonarzami.
K: Matko Boska Saletyńska, módl się
nieustannie za nami, którzy się do Ciebie
uciekamy.
(Pieśń)
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K: Maryjo, Matko Chrystusa-Kapłana

Matko kapłanów na całym świecie,
Ty ukochałaś kapłanów w szczególny sposób
bo są oni żywym obrazem Twojego Jedynego
Syna
Przez całe swoje ziemskie życie pomagałaś
Jezusowi,
a teraz wstawiasz się za nami w niebie.
Błagamy Cię, módl się za kapłanów, za
misjonarzy!
Módl się do Ojca Niebieskiego, "by posłał
robotników na żniwo swoje".
Módl się, by nie zabrakło nam kapłanów,
którzy będą udzielać nam sakramentów,
będą wyjaśniać Ewangelię Chrystusa,
i uczyć nas , jak stać się dziećmi Bożymi!
Maryjo, Ty sama uproś Boga Ojca,
by dał kapłanów, jakich nam potrzeba,
bo Twoje Serce może wszystko u Niego
wyprosić,
Uproś nam kapłanów, którzy będą święci.
W: Amen
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(Dziesiątek różańca w intencji kapłanów i misjonarzy.
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.)
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Materiały przeznaczone wyłącznie do użytku
wewnętrznego zostały przygotowane przez Koło
Misyjne z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny z
La Salette w Poznaniu.

Misjonarze Świętej Rodziny
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny z La Salette
ul. Ścinawska
60-176 Poznań
tel. 061 8 630 320

