NABOŻEŃSTWO POWOŁANIOWE
Wprowadzenie
Ewangeliczne słowa Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników
mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”
(Łk 10, 2) stały się tytułem książki błogosławionego Pawła Manny, zatroskanego o nowe powołania misyjne dla całego Kościoła. W tym roku obchodzimy 100-lecie założenia Papieskiej Unii Misyjnej, najważniejszego dzieła
wspomnianego błogosławionego. Dzisiaj też, w Niedzielę Dobrego Pasterza,
szczególnie modlimy się o nowe powołania. Korzystając zatem z tekstów o.
Manny, prośmy Pana, „aby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Niech
prowadzi nas w modlitwie ten, który najlepiej modli się w nas, Duch Święty.
Pieśń: W mocy Ducha Świętego
Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, Duchu Miłości,
Dziękujemy Ci za powołania kapłańskie i zakonne,
które ubogaciły Kościół Chrystusowy.
Prosimy Cię, wejrzyj na Twój lud,
który szczególnie dziś potrzebuje świętych kapłanów
jako wiernych świadków miłości Boga względem każdego człowieka.
Wejrzyj na Kościół odczuwający konieczność osób zakonnych,
aby ukazywały radość płynącą z życia wyłącznie dla spraw Ojca.
Duchu Święty, Duchu Życia, to Ty otwierasz serca na Boże wołanie.
Uczyń otwartymi serca i umysły młodych dziewcząt i chłopców,
by usłyszeli Boży głos, proponujący im pełnię życia w służbie Ewangelii
i przynoszący niezawodną nadzieję bycia z Tobą. Amen.
(Na podstawie: http://www.powolania.chrystusowcy.pl/modlitwy.html)
Prowadzący
Błogosławiony Paweł Manna w swoich pismach podał nam sześć fundamentów powołania misyjnego. Śledząc jego słowa, módlmy się o nowych,
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wiernych i oddanych misjonarzy oraz o umocnienie dla tych, którzy już
głoszą Dobrą Nowinę na krańcach świata.
– Jezus Chrystus jest centrum misyjnego powołania
„Powołanie misyjne, u swoich początków i w swoim rozwoju, w swoim
zaangażowaniu i praktykowaniu, w swoich ofiarach i momentach chwały
zawsze musi być widziane w świetle Jezusa Odkupiciela rodzaju ludzkiego.
(…) Każdy młody człowiek zafascynowany Jezusem pyta sam siebie: Co już
uczyniłem dla Chrystusa? Co jeszcze mogę dla Niego uczynić?”.
Za wstawiennictwem Maryi, Matki powołań, prośmy za ludzi młodych,
aby poznawali Jezusa, potrafili się Nim zafascynować, zakochać w Nim
i Jemu na wyłączną służbę zawierzyć swoje życie.
Zdrowaś Maryjo…
– Życie wewnętrzne to prawdziwa podstawa misyjnego powołania
„Powołanie to współpraca z łaską, którą człowiek może podjąć tylko
dzięki Bożej pomocy. Poświęcenie Chrystusowi wymaga zatem codziennego
kontaktu z Bogiem. Nie oznacza to ucieczki od świata, a wręcz przeciwnie,
misjonarz to ten, kto patrzy na świat oczyma Chrystusa i wkracza w niego,
by pełnić Bożą wolę”.
Za wstawiennictwem Maryi, Matki powołań, prośmy za zakony kontemplacyjne, które wspierają misjonarzy i misjonują swoją modlitwą i pracą
w cichości. Prośmy dla nich o nowe powołania, by nigdy tym „działającym”
nie zabrakło duchowego wsparcia i pomocy.
Zdrowaś Maryjo…
– Duch poświęcenia umocnieniem misyjnego powołania
„W życiu cierpienie jest prawem odkupienia. Duch poświęcenia ma być
znakiem rozpoznawczym misyjnej świętości. (…) Im bliżej misjonarz żyje
swojego Krzyża, tym szybciej wypełni misję Chrystusa wobec wszystkich
narodów”.
Za wstawiennictwem Maryi, Matki powołań, módlmy się za chorych
i starszych misjonarzy, którzy całe swoje życie poświęcili Bożej sprawie.
Módlmy się też za wszystkich chorych, by zrozumieli, że poprzez swoje cierpienia też mogą być misjonarzami.
Zdrowaś Maryjo…
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– Powołanie misyjne to akt wiary
„Często wydaje się nam, że możemy oświecić świat naszą inteligencją,
ale to błąd, bo inteligencja nie można pokonać ciemności. Chrystus jest
światłem świata. Wystarczy, że my będziemy nieśli to światło, a sami staniemy się światłem świata, ale staniemy się nim tylko wtedy, gdy pozwolimy
Chrystusowi świecić za pośrednictwem naszej osoby”.
Za wstawiennictwem Maryi, Matki powołań, módlmy się za wszystkich
przeżywających kryzysy wiary. Za młodych poszukujących sensu i celu życia
oraz za misjonarzy w trudnościach duchowych. Aby pozwolili się ogarnąć
Bożemu światłu.
Zdrowaś Maryjo…
– Powołanie misyjne to akt odwagi
„Słowa Chrystusa: «głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu» są wezwaniem, które nie pozwala żadnemu chrześcijaninowi na ucieczki lub ukrywanie się, a szczególnie misjonarzowi. (…) Powołanie misyjne jako akt wiary
jest dokładnie takim, jakim było w zamyśle Chrystusa”.
Za wstawiennictwem Maryi, Matki powołań, prośmy za wszystkich, których wiara jest prześladowana, za młodych chrześcijan i za misjonarzy, by
z odwagą do końca wierni byli Chrystusowi.
Zdrowaś Maryjo…
– Powołanie misyjne to ofiara miłości
„Człowiek żyjący miłością głosi samemu sobie i wszystkim wierzącym
konieczność zaniesienia na cały świat tej wolności, której sam jest obiektem.
Misjonarz ma być zaczynem, który da wzrost, ziarnem, które wykiełkuje,
użyźni i przemieni ziemię w pole bogate w zboże, ale zawsze dzięki zrozumieniu, miłosierdziu i miłości”.
Za wstawiennictwem Maryi, Matki powołań, módlmy się za nas uczestniczących w tej modlitwie, byśmy byli pełni miłości wobec innych oraz za
młodych ludzi, by dla Bożej Miłości nie obawiali się pozostawić swoich
planów i zamiarów, podejmując drogę powołania kapłańskiego, zakonnego
czy misyjnego.

Modlitwa o powołania misyjne
Boże, Ty pragniesz, aby cały świat usłyszał Dobrą Nowinę, a każdy
człowiek został zbawiony; wejrzyj na wielu młodych i natchnij ich duchem
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misyjnym, by gotowi byli opuścić wszystko z miłości do Ciebie i zapragnęli
zanieść Ewangelię innym narodom. Wspieraj swoim błogosławieństwem
misjonarzy i misjonarki, niech ich ewangelizacyjny trud wyda obfity plon.
(Na podstawie: http://www.krolowarodzin.pl/grono-przyjaciol-awsd/2uncategorised/24-modlitwy-o-powolania-kaplanskie-i-zakonne)
Pieśń o powołaniu, np. Ballada o powołaniu, Posłuchaj córko, Boże, powołałeś mnie
Prowadzący
Prośmy dziś szczególnie Jezusa Dobrego Pasterza, by wspierał młodych
ludzi w odważnej odpowiedzi na Jego wołanie. Niech nie brakuje nigdzie
kapłanów, konsekrowanych i misjonarzy, którzy będą Bożymi znakami
w naszym świecie.
Litania do Pana Jezusa Dobrego Pasterza
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu, Dobry Pasterzu, który byłeś obietnicą pasterza wg Bożego serca,
zmiłuj się nad nami.
Jezu, Dobry Pasterzu, przez Ojca powołany na stróża dusz naszych,
Jezu, Dobry Pasterzu, którego Bóg wywiódł spomiędzy umarłych na mocy
krwi przymierza wiecznego,
Jezu, Dobry Pasterzu, którego Ojciec powołał dla jedności wiary,
Jezu, Dobry Pasterzu, który z owczarnią zawierasz przymierze pokoju, aby
była bezpieczna,
Jezu, Dobry Pasterzu, którego Bóg powołał do budowania wspólnoty ludu
Bożego – Mistycznego Ciała,
Jezu, Dobry Pasterzu, który wypełniasz wszystkie pragnienia i oczekiwania
Boga, swego Ojca,
Jezu, Dobry Pasterzu, który dajesz życie swoje za owce,
Jezu, Dobry Pasterzu, który składasz ofiarę krzyżową,
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Jezu, Dobry Pasterzu, który litowałeś się nad tłumami, które były jak owce
nie mające pasterza,
Jezu, Dobry Pasterzu, który przyszedłeś, aby owce miały życie i miały je
w obfitości,
Jezu, Dobry Pasterzu, któremu zależy na owcach, bo krwią Twoją zostały
wykupione,
Jezu, Dobry Pasterzu, który wszystkie swoje owce z całą gorliwością wprowadzasz do owczarni,
Jezu, Dobry Pasterzu, który wiedziesz swoje owce po właściwych ścieżkach,
Jezu, Dobry Pasterzu, który czuwasz nad trzodą,
Jezu, Dobry Pasterzu, który słabe owce wzmacniasz, dbasz o zdrowie chorej, zbłąkaną sprowadzasz z powrotem, zagubioną odszukujesz,
Jezu, Dobry Pasterzu, który w pasterskiej łaskawości nigdy się nie zniechęcasz ani nie tracisz cierpliwości,
Jezu, Dobry Pasterzu, który troszczysz się o owce zagubione, i chcesz, aby
słuchały głosu Twego,
Jezu, Dobry Pasterzu, którego głosu słuchają owce,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K: Wezwany z Betlejem, z ziemi Judy.
W: Bądź naszym władcą i pasterzem ludu Bożego.
K: Módlmy się: Mistrzu nasz, zawierzamy się Twojej troskliwości Dobrego
Pasterza, spełnij wobec nas obietnicę daną ojcom, iż na rękach będziesz nas
nosił i naucz nas postawy pokornej według Twego serca.
W: Amen.

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne
Jezu, Boski Pasterzu,
Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi.
Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby.
Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę
i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata.
Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi,
błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości.
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Panie, spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców
wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości.
Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii
oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła.
Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym,
którzy potrzebują ich pomocnych rąk
i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.
Błogosławieństwo, rozesłanie
Pieśń na zakończenie
S. Monika Juszka RMI, PDM
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