LITURGIA ROZESŁANIA
KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH
~ 26 grudnia, św. Szczepana ~
Komentarz na wejście

W tej chwili na świecie odprawia się ponad 400 tys. Mszy św. Wiele dzieci
podchodzi do ołtarza, ze śpiewem na ustach wielbi Boga i w ciszy serca rozważa Jego słowo. Wspominając dziś św. Szczepana, pierwszego męczennika,
będziemy posyłać kolędników misyjnych, którzy zapukają do drzwi naszych
domów, do naszych serc, aby dać świadectwo wiary i opowiedzieć o problemach dzieci w Tajlandii.
W tym radosnym czasie Bożego Narodzenia nie zapominajmy o Tajlandii,
azjatyckim państwie, gdzie jeszcze dużo dzieci żyje w trudnych warunkach.
Módlmy się za nie z ufnością, aby doznały pociechy i aby w ich sercach
narodziło się Dziecię Jezus. Pamiętając, że Bóg z taką samą miłością troszczy
się o wszystkie swoje dzieci, ofiarujmy w ich intencji nasze modlitwy, dobre
uczynki i ofiary.
Modlitwa wiernych

Radując się z narodzenia Jezusa, który jest Bogiem Wszechmogącym,
z ufnością zanieśmy do Niego prośby w intencji Kościoła i całego świata.
Panie Jezu, polecamy Ci Kościół święty, aby z odwagą i męstwem dawał
świadectwo wiary i miłości. Ciebie prosimy…
Panie Jezu, wspieraj nieustannie papieża Franciszka, aby niestrudzenie
wskazywał innym drogę do świętości. Ciebie prosimy…
Panie Jezu, polecamy Ci misjonarzy i misjonarki pracujących na wszystkich kontynentach, dodawaj im sił i mocy Ducha Świętego w trudzie głoszenia Dobrej Nowiny. Ciebie prosimy…
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Panie Jezu, pobłogosław tajlandzkim dzieciom, aby nie były krzywdzone
i wyzyskiwane, lecz bezpieczne i radosne. Ciebie prosimy…
Panie Jezu, przyjmij do siebie zmarłych misjonarzy, którzy trudzili się
głosząc Ewangelię, niech cieszą się chwałą nieba. Ciebie prosimy…
Panie Jezu, niech rodziny naszej parafii szeroko otworzą drzwi dla
kolędników misyjnych i odpowiedzą na potrzeby tajlandzkich dzieci. Ciebie
prosimy…
Panie Jezu, Ty stałeś się maleńkim Dzieckiem, aby obdarzyć nas swoją
miłością. Wysłuchaj naszych modlitw i pobłogosław wszystkim dzieciom
świata. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Procesja z darami

Przyjmij, Panie Jezu, dary, które przynosimy przed Twój ołtarz, łącząc się
duchowo z dziećmi Tajlandii.
Przynosimy do ołtarza:
CAŁOROCZNE WYRZECZENIA, które wyrażają naszą solidarność
z najmłodszymi mieszkańcami Tajlandii.
Przynosimy do ołtarza:
GWIAZDY Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM RADOŚCI, które do każdego
domu zaniosą kolędnicy misyjni z przesłaniem, że otwierając swoje serca dla
dzieci w Tajlandii, przyjmujemy samego Boga.
Przynosimy do ołtarza
CHLEB I WINO, które za chwilę staną się Ciałem i Krwią Jezusa
Chrystusa, by umocnić nas do dzielenia się wiarą i chlebem z każdym
potrzebującym.
Przyjmij, Panie Jezu, nas samych, abyśmy nie ustawali w głoszeniu Twojej
Ewangelii i byli Twoimi świadkami tam, dokąd nas poślesz.
Modlitwa po Komunii św. – rozesłanie kolędników

K. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
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K. Módlmy się
Boże, nasz najlepszy Ojcze, Ty w swojej ogromnej miłości nie przekreśliłeś człowieka, ale posłałeś swojego Syna, aby narodził się w Betlejem i wskazał nam drogę do Ciebie. Proszę Cię, błogosław dzieciom zebranym przed
Twoim ołtarzem. To kolędnicy misyjni, którzy już dziś wyruszą na teren
naszej parafii i będą głosić radosną wieść o narodzeniu Twego Syna. Będą
też wspierać dzieci w Tajlandii, aby miały dach nad głową i nie były głodne.
Udziel im mocy Ducha Świętego, dodaj sił i wytrwałości. Niech towarzyszy
im Anioł Stróż, który będzie otwierał drzwi naszych domów i serc, abyśmy
żyjąc w dobrobycie, nie stali się egoistami, lecz usłyszeli i odpowiedzieli na
głos wołania o pomoc.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Elżbieta Czarnota, Lublin
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