
Ześlij Panie Twojego Ducha i napełnij serca Twoich ludzi 
gorącym pragnieniem, aby podążając za Jezusem stali się 

Jego uczniami misjonarzami. 
  Napełnij nas radością i pragnieniem poznania 

Twojego słowa. Niech odważnie głosimy innym Dobrą 
Nowinę; ponieważ gdy pomożemy innym ludziom 

dowiedzieć się, że Bóg ich kocha, zaznają oni prawdziwego 
szczęścia.

Napełnij nas głębokim pragnieniem Eucharystii.
 Obyśmy rozpoznali Jezusa głosząc Pismo Święte 

i Łamiąc Chleb, ponieważ kiedy jesteśmy zjednoczeni z 
Jezusem, napełniani  jesteśmy radością.

Napełnij nas prawdziwą miłością bliźniego. Spraw, abyśmy 
szukali sposobności do pogodzenia się i całym sercem 
służyli potrzebującym; wiedząc, że służąc im, służymy 

Twojemu Synowi.
Obyśmy przy pomocy Ducha Świętego nauczyli się kochać 

Ciebie, Boże, i pełnili Twoją wolę.
Modlimy się o to przez Chrystusa Naszego Pana. Amen.

Rok ModlitwyRok Modlitwy

Nie lękajcie się podwyższania waszych horyzontów, 
pozwalając, żeby być kochanymi i wyzwolonymi przez 
Boga. Nie obawiajcie się kierownictwa Ducha Świętego. 
Świętość nie umniejsza waszego człowieczeństwa, 
ponieważ jest ona spotkaniem waszej słabości z siłą 
Bożej łaski. Jak powiedział Leon Bloy, kiedy wszystko 
zostało powiedziane i zrobione „istnieje tylko jeden 
smutek, nie być świętym.”  (Ojciec Święty Franciszek, 
Gaudete et exultate #34)

Diecezja London: Rok Modlitwy

Podczas Mszy Krzyżma w poniedziałek 
Wielkiego Tygodnia ogłosiłem, że 9 czerwca 
2019, w Niedzielę  Zesłania Ducha Świętego, 
rozpocznie się specjalny  Rok Modlitwy, 
który potrwa do następnej Niedzieli Zesłania 
Ducha Swiętego, 31 maja 2020 roku. Będzie to 
czas szczególnej modlitwy o wylanie Ducha 
Świętego na naszą diecezję, podczas naszych starań, aby być 
Kościołem misyjnie ukierunkowanym, kształtującym uczniów 
Jezusa. Taką inicjatywę zaproponowała Diecezjalna Komisja ds. 
Rodzin Parafialnych. 
Zapraszamy wszystkich parafian i nasze katolickie organizacje do 
włączenia się w czasie Roku Modlitwy do modlitw, aby wszyscy: 
zarówno laikat jak i duchowieństwo, nasze parafie i cała diecezja, 
odnowili się wzrastając i żyjąc posłannictwem Jezusa, aby stali 
się Kościołem, kształtującym uczniów-misjonarzy Jezusa.
W czasie Pięćdziesiątnicy świętujemy wylanie Ducha Świętego 
na apostołów i ich przeobrażenie się w odważnych świadków 
Chrystusa. W „Dziejach Apostolskich” czytamy, że Apostołowie 
spotkali Zmartwychwstałego Chrystusa. Potem wychodzili i 
doprowadzali wielu innych ludzi do Chrystusa. Podczas tego Roku 
Modlitwy będziemy prosić, aby Duch Święty, którego otrzymaliśmy 
w momencie Chrztu Świętego, odnowił nas, przemienił oraz 
pomógł każdemu z nas stać się uczniami-misjonarzami Jezusa.
Bardzo proszę o wspieranie tej inicjatywy w waszych parafiach, we 
wspólnotach i domach rodzinnych. Niech każdy z was przy pomocy 
Ducha Świętego odnowi swój kontakt ze Zmartwychwstałym 
Chrystusem. Obyśmy wzrastali w zrozumieniu, co to znaczy być 
uczniami-misjonarzami i żyć jak wierni uczniowie.
Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ronald P. Fabbro, CSB

Rok Modlitwy: Zesłanie Ducha Świętego 2019-2020



Diecezja London: Być misyjnym Kościołem kształtującym uczniów Jezusa

W TWOJEJ PARAFII W TWOIM SERCUW TWOIM DOMUW TWOJEJ SPOŁECZNOŚCI
• Staraj się o odnowienie 

wyznawanej wiary i 
osobistego kontaktu z 
Bogiem oraz o pełny, 
aktywny i uważny udział w 
każdej Mszy Świętej.

• Włącz się lub utwórz 
Komitet do Walki o 
Sprawiedliwość Społeczną.

• Odnajduj tych, którzy są w 
potrzebie.

• Staraj się wzrastać w 
rozumieniu wiary; weż 
udział w dokształcaniu się 
w tej dziedzinie.

• Zaangażuj się w jakąś 
grupę parafialną.

• Staraj się poznać bogactwo 
nauczania Kościola.

• Zachęcaj parafian do 
modlitwy  za siebie 
nawzajem.

• Módl się za członków twojej 
pastoralnej grupy (księży, 
diakonów i świeckich 
pracowników kościelnych).

• Dawanie świadectwa: żyj 
twoją wiarą.

• Spotykaj i towarzysz 
ludziom potrzebującym; 
niech twoja miłość pokaże 
im, że jesteś wyznawcą 
Chrystusa.

• Staraj się o wzrost 
cnót: roztropności, 
sprawiedliwości, 
umiarkowania i męstwa.

• Włącz się w budowanie 
społeczności opartej na 
sprawiedliwości i pokoju.

• Bądź gotowy dawać 
powody do nadziei, a także 
mówić dlaczego jesteś 
wyznawcą Jezusa.

• Unikaj plotkarstwa.
• Uznaj, że każda osoba jest 

twoją siostrą lub bratem.
• Wsłuchuj się w innych.
• Módl się za twoich 

sąsiadów.

• Podtrzymuj klimat powołań; 
zachęcajcie się wzajemnie 
do życia wiarą.

• Dawaj świadectwo. Niech 
twój dom będzie „pierwszym 
kościołem”.

• Służ tym, którzy są w 
potrzebie.

• Módl się ze swoją rodziną/ 
społecznością.

• Wychodźcie jedni  drugim 
naprzeciw,  biorąc pod 
uwagę potrzeby innych, 
odwiedzając chorych, 
karmiąc głodnych, etc. 
Spożywajcie wspólnie posiłki 
jako rodzina czy para.

• Propaguj katolickie 
wykształcenie.

• Okazuj gościnność 
odwiedzającym.

• Służmy sobie wzajemnie 
dobrym przykładem.

• Propaguj “ewangelię życia”.
• Świętuj i stawaj w obronie 

każdego życia, od poczęcia 
do naturalnej śmierci.

• Modl się bezustannie.
• Wsłuchuj się, poznawaj i 

studiuj Pismo Święte.
• Rozważaj w modlitwie, na 

ile twoje życie jest zgodne 
z Ewangelią.

• Odkryj twoje powołanie i 
jak masz żyć twoją wiarą.

• Szukaj tego, co jest dobre, 
prawdziwe i piękne.

• Utożsamiaj się z 
Chrystusem i żyj twoją 
wiarą.

• Propaguj postawę 
okazywania wdzięczności.

• Bądź wyznawcą Chrystusa, 
poznaj Go i ucz się od 
Niego.

• Rozważaj życie świętych.

Na mocy otrzymanego Chrztu, każdy członek Ludu Bożego stał się uczniem misjonarzem (por. Mt 28, 19). Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej 
funkcji w Kościele i stopnia pouczenia w swojej wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji i byłoby rzeczą niestosowną myśleć o schemacie 

ewangelizacji realizowanym przez kwalifikowanych pracowników, podczas gdy reszta ludu wiernego byłaby tylko odbiorcą ich działań. Nowa 
ewangelizacja powinna zakładać nowy protagonizm każdego z ochrzczonych. (Pope Francis Evangelii Gaudium 120)

Jako uczniowie-misjonarze...


