Modlitwa w intencji Misji świętych.
Jezu Chryste, Zbawicielu nasz, dzięki składamy Ci całym sercem,
żeś wejrzał na parafię naszą i chcesz ją pociągnąć do Serca Swego
przez dar misji świętych.
Wierzymy, że jak Ciebie posłał Ojciec na ziemię, tak Ty
posyłasz do nas swoich misjonarzy, aby nas uczyli kochać Ciebie
i żyć według mądrej nauki Twojej.
Przyjmujemy ich Jezu, jak Ciebie samego
i przyrzekamy spełnić wszystkie ich rady.
Ty, Jezu, wiesz jednak, że słabi jesteśmy,
więc udziel nam potrzebnej łaski.
Wesprzyj słabych i oświeć wątpiących.
Podźwignij upadłych i nawróć błądzących.
Nam wszystkim daj łaskę skuteczną,
byśmy Twojemu głosowi posłuszni się stali.
Boski Pasterzu, nie dozwól,
by bodaj jedna owca z Twojej owczarni zginęła.
Błagamy Cię o głębsze zrozumienie Ewangelii,
o żal za grzechy i szczerą spowiedź, o siłę do poprawy
i miłość gorącą do Boga i człowieka.
Matko Jezusa i nasza Matko, Wspomożycielko Wiernych,
wstaw się za nami u Syna swego.
Matko Nieustającej Pomocy – Ucieczko grzeszników,
módl się za nami, byśmy nie zmarnowali misyjnej łaski.
Matko Kościoła – spraw, abyśmy byli prawdziwą wspólnotą
Kościoła, mieli jedno serce i jednego ducha. Amen

Modlitwa w intencji Misji Świętych
w Parafii pw. Świętego Marcina

Panie Jezu Chryste,
Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka.
Polecamy Ci Misje Święte w naszej parafii.
Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa,
pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei.
Boże Ojcze, spraw, abyśmy otworzyli się na Twoje Słowo.
Wszystkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia;
rodzinom dar pojednania i miłości;
młodzieży chrześcijański entuzjazm
i radość służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.
Poślij nas do każdego kto potrzebuje Twego miłosierdzia,
by powstać z grzechu do nowego życia.
Duchu Święty, bądź światłem i natchnieniem
dla misjonarzy, którzy do nas przybędą
i dla wszystkich parafian.
Maryjo, nasza Matko i Królowo – módl się za nami.
Święty Józefie - módl się za nami.
Święty Marcinie - módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno – módl się za nami.
Święty Janie Pawle II - módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami.
Amen.

