Modlitwa Misjonarzy Świętej Rodziny
w intencji XIII Kapituły Generalnej
Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwo, którym obdarzasz nasze
Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny, szczególnie w aspekcie życia i misji.
Ty pobudziłeś O. Jana Berthiera do pracy dla twojego Królestwa, aby Jezus Chrystus zo‐
stał poznany i pokochany przez ludzi w ich w konkretnych sytuacjach życiowych. Ty mu
dałeś Świętą Rodzinę jako wzór naszej duchowości, naszego apostolatu i naszego stylu
życia. Ty obdarzyłeś kolejne pokolenia współbraci zapałem misjonarskim, aby nieść
wszystkim narodom Radosną Nowinę o Zbawieniu.
Dziękujemy Ci Panie za to, że nasz charyzmat, rozwijając się na przestrzeni lat, został
uznany jako ważny dla całego Kościoła. Radujemy się razem z wieloma mężczyznami i
kobietami, którzy razem z nami podtrzymują żywy ideał misyjny O. Berthiera.
Jako misjonarze współczesnych czasów jesteśmy świadomi wielu wyzwań, obecnych w
świecie, który ciągle się zmienia i obiecujemy, że chcemy w dalszym ciągu iść do tych,
którzy są daleko.
Daj nam Panie mądrość, abyśmy widzieli jasno drogę, którą mamy przebyć, abyśmy mo‐
gli być znakiem Twojej miłosiernej obecności w naszych czasach, w sposób szczególny
dla rodzin i ludzi młodych.
Obdarz, Panie, nas wszystkich, a w sposób szczególny delegatów na Kapitułę Generalną,
otwartym sercem i umysłem na wyzwania, które stawia nam dzisiejszy świat i naucz
dobrze interpretować znaki czasu. Pomóż nam jasno rozpoznać, co znaczy dzisiaj być
Misjonarzami Świętej Rodziny i czego Ty, Panie, oczekujesz od naszego Zgromadzenia.
Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitwa ludzi świeckich w intencji XIII Kapituły Generalnej
Panie, nasz Boże, dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwo, którym obdarzasz Zgroma‐
dzenie Misjonarzy Świętej Rodziny, szczególnie w aspekcie jego życia i misji.
Ty obdarzyłeś kolejne pokolenia misjonarzy ogniem miłości potrzebnym, aby nieść Do‐
brą Nowinę o Zbawieniu wszystkim narodom. Świadomi tak wielu wyzwań, które niesie
dzisiejszy, ciągle zmieniający się świat, prosimy dla nich o wytrwanie w postanowieniu,
aby iść do tych, którzy są daleko.
Obdaruj Panie Misjonarzy Świętej Rodziny Twoją mądrością, aby widzieli jasno drogę,
którą mają przebyć i mogli być znakiem Twojej miłosiernej miłości w naszych czasach,
szczególnie dla rodzin i ludzi młodych.
Obdarz, Panie, wszystkich Misjonarzy Świętej Rodziny, a szczególnie delegatów na Kapi‐
tułę Generalną, otwartym sercem i umysłem na wyzwania, które stawia nam dzisiejszy
świat i naucz ich dobrze interpretować znaki czasu. Pomóż im jasno rozpoznać, co zna‐
czy dzisiaj być Misjonarzami Świętej Rodziny i czego Ty, Panie, oczekujesz od tego
Zgromadzenia.
Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
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