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OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIE CI 
DO PA PIE SKIE GO DZIEŁA MI SYJ NE GO

Dro gie dzie ci! Przez pe wien czas przy go to wy wa ły ście się, aby te raz 
w  spo sób peł niej szy uczest ni czyć w  mi syj nej dzia łal no ści Ko ścio ła. Pa pie-
skie Dzie ło Mi syj ne Dzie ci, któ re go sze re gi dzi siaj po więk szy cie, obej mu je 
swą tro ską dzie ci z terenów mi syj nych, któ re jesz cze nie zna ją Pa na Je zu sa 
i cier pią z po wo du róż ne go ro dza ju nie spra wie dli wo ści, a tak że pra cu ją cych 
wśród nich mi sjo na rzy.

W obecności swo ich ro dzi ców, ro dzeń stwa i wszyst kich tu zgromadzonych 
powiedzcie, czy do bro wol nie i z ocho tą po dej mu je cie się za dań, któ re sta wia 
przed wa mi wa sze Mi syj ne Dzie ło?

Ce le brans:
Czy chce cie po ma gać dzie ciom i mi sjo na rzom na całym świecie?

Dzie ci:
Chce my.

Ce le brans:
Sko ro wy ra ża cie chęć nie sie nia tej szcze gól nej po mo cy,  py tam więc was: Czy 
chce cie co dzien nie mo dlić się za swo ich ró wie śni ków z  kra jów mi syj nych 
nie zna ją cych jesz cze Pa na Je zu sa?

Dzie ci:
Chce my.

Ce le brans:
Czy chce cie swo je do bre uczyn ki ofia ro wać w in ten cji tych dzie ci i mi sjo na-
rzy, któ rzy im gło szą Pa na Je zu sa?

Dzie ci:
Chce my.
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Ce le brans:
Czy chce cie część swo ich drob nych oszczęd no ści prze zna czać każ de go mie-
sią ca dla dzie ci nie zna ją cych Pa na Je zu sa, głod nych, cho rych, bez dom nych, 
na gich, opusz czo nych i sprze da wa nych w nie wo lę?

Dzie ci:
Chce my.

Ce le brans:
Czy chce cie co raz wię cej do wia dy wać się o pracy misjonarzy i życiu waszych 
rówieśników przez czy ta nie cza so pi sma „Świat Mi syj ny”?

Dzie ci:
Chce my.

Dro gie dzie ci, Pan Je zus, któ re mu pra gnie cie słu żyć po przez nie sie nie 
po mo cy mi sjo na rzom i dzie ciom z kra jów mi syj nych, niech umoc ni wa sze 
do bre po sta no wie nia i udzie li swej ła ski do wy trwa nia w nich. Amen.

Bóg w Trój cy Je dy ny niech wspo ma ga ro dzi ców tych dzie ci i ze bra nych 
tu taj wier nych, aby swo ją mo dli twą, sło wem i świa dec twem ży cia po ma ga-
li wy trwać im w  po wzię tych po sta no wie niach, a  przez to stać się ra do ścią 
i na dzie ją Ko ścio ła mi syj ne go. Amen.
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