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Modlitwa powszechna  

W tym radosnym czasie, kiedy na świat przyszedł Jezus, prośmy dobrego Boga w następujących 

intencjach: 

1. Prosimy za papieża Benedykta i biskupów, aby umacniani łaską Chrystusowej miłości, przez 

głoszone słowo i składane świadectwo prowadzili ludzi wszystkich ras i języków do prawdy.  

2. Prosimy za wszystkich misjonarzy i misjonarki, aby ich posługa była prawdziwym 

świadectwem wielkiej miłości Boga do człowieka.  

3.  Prosimy za dzieci z krajów misyjnych, aby dzięki pomocy udzielonej przez inne kraje 

polepszyły się nie tylko warunki ich życia, ale umocniła się ich wiara i miłość do Jezusa.  

4. Prosimy za wszystkich, którzy przyjmą misyjnych kolędników, aby przez ich posługę 

przyjęli ochotnie błogosławieństwo Bożej Dzieciny i jego mocą świadczyli o przylgnięciu do 

Jezusa.  

5. Prosimy za misjonarzy i misjonarki, którzy oddali życie za głoszenie Ewangelii, niech ich 

śmierć zaowocuje nowymi wyznawcami Jezusa Chrystusa, a nas przekona, że misje to sprawa 

wiary w Niego.  

6. Prosimy za nas samych, biorących udział w bezkrwawej ofierze Chrystusa, niech ona umocni 

nas do dawania świadectwa Ewangelii w naszych środowiskach życia i pracy.  

Niech Bóg Ojciec, który z miłości do nas posłał swojego Syna na ten świat, wsłucha naszych 

modlitw. Przez Chrystusa Pana naszego. 

 

 

 

Procesja z darami 

 

W procesji biorą udział dzieci - kolędnicy misyjni w swoich strojach. Przygotowujemy lekarstwa, 

przybory szkolne, chleb i wino. 

 

Synu Boży narodzony w Betlejem, by wszystkim ludziom otworzyć swe Serce, przed Twój ołtarz 

przynosimy dary i modlitwy płynące z naszych serc. 

 

- Kromki chleba – są symbolem trudu, który podejmujemy z miłości do Ciebie, aby pomóc naszym 

rówieśnikom z krajów misyjnych, by wśród nich nie było już dzieci głodnych Boga, chleba i 

wiedzy. 

- Lekarstwa – wyrażają nasza troskę o dzieci chore, pozbawione właściwej opieki medycznej, 

dzieci umierające z powodu braku podstawowych lekarstw i szpitali. 

- Przybory szkolne – przypominają nam o  dzieciach, które marzą o nauce. Tak często 

zapominamy, że na świecie jest wielu naszych rówieśników, którzy nie potrafią czytać i pisać, 

którzy nie mają szkoły i nauczycieli. 



- Chleb i wino – które za chwilę staną się prawdziwym Ciałem i Krwią Jezusa. Pragniemy, by On 

sam narodził się również w naszych sercach i zajmował w nich pierwsze miejsce. 

 

Zakończenie 

Dobiega końca nasze wspólne, modlitewne spotkanie. To Eucharystia umocniła każdego z nas do 

pójścia i głoszenia radości i miłości, której każdy z nas doświadcza podczas każdej Mszy Świętej. 

Niech nasze usta i serca krzyczą: Chrystus nam się narodził. Umiejmy podzielić się naszym 

szczęściem, zwłaszcza z dziećmi, które są głodne Boga i wiedzy. Otwórzmy drzwi naszych domów 

i mieszkań na grupy kolędników misyjnych.  

 

Następuje ceremonia posłania kolędników misyjnych i błogosławieństwo ogólne.  

 

Modlitwa rozesłania kolędników misyjnych  

Przed modlitwą rozesłania można uczynić kilka zdań wstępu, nawiązując do przewidywanych 

projektów, związanych z kolędowaniem. 

 

K: Wspomożenie nasze w imieniu Pana. 

 

W: Który stworzył niebo i ziemię. 

 

K: Módlmy się: 

 

Prosimy Cię, Panie Boże, pobłogosław + te dzieci, które, jako kolędnicy misyjni, pragną z radością 

głosić wieść o narodzeniu Twojego Syna. Niech zaniosą Twoje błogosławieństwo do wszystkich 

domów naszej parafii, a dla tych, którzy je przyjmą, niech stanie się ono źródłem otwarcia na ludzi 

nieznających Ewangelii. Niech uwrażliwiają nasze serca na potrzeby dzieci, które Ciebie nie znają, 

żyjąc w nędzy duchowej i materialnej. Niech to kolędowanie zbliży nas wszystkich do Chrystusa 

 i przez to przyczyni się do poznania Twojej miłości. Prosimy Cię o to, przez Twego 

Nowonarodzonego Syna. Amen. 

 


