
 
 
15 października – Dzień Dziecka Utraconego 
 
Czcigodny Księże Proboszczu! 
Uprzejmie proszę o odczytanie podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych dn. 
9 października br. poniższej informacji. Będę wdzięczny za zachęcenie 
wiernych do udziału we Mszy św.  
W załączeniu przesyłam również teksty Wprowadzenia do liturgii oraz 
Modlitwy wiernych do duszpasterskiego wykorzystania dn. 15 października, 
kiedy obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego.  
W Wydziale do spraw Rodzin Kurii Płockiej można nabyć foldery – 
Miniporadnik dla rodziców, których dziecko zmarło przed narodzinami i dla ich przyjaciół. 
Więcej informacji znajduje się także na stronie: www.dlaczego.org.pl.  
 

ks. Wojciech KUĆKO 
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin 

 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE (9 października 2016 r.) 
 
15 października obchodzony jest na świecie Dzień Dziecka 
Utraconego. Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin zaprasza na Mszę 
św. w intencji dzieci zmarłych przed narodzeniem oraz ich rodziców 
i bliskich, która zostanie odprawiona dn. 15 października br. 
(sobota), o godz. 17.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Płocku (Stary Rynek 16). W Roku Miłosierdzia pamiętajmy w 
modlitwie o tych dzieciach i ich rodzinach, wypełniając w ten sposób 
uczynek miłosierdzia. 
 



15 PAŹDZIERNIKA 2016 R. 
WSPOMNIENIE ŚW. TERESY Z ÁVILA 

Dzień Dziecka Utraconego 
 

WPROWADZENIE DO LITURGII 
„O, Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi… 

Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?” (Ps 8, 2.5b). Każdy z nas zapisany 
jest w sercu Ojca, który jest miłośnikiem życia. Dziś obchodzony jest na całym 
świecie Dzień Dziecka Utraconego. Pamiętamy w naszych modlitwach 
szczególnie o dzieciach, zmarłych przed urodzeniem oraz o tych które 
przedwcześnie zakończyły bieg życia ziemskiego. Polecamy Ojcu także ich 
rodziców i rodziny, by nie tracili nadziei i byli przekonani, że ich imiona są 
zapisane w księdze życia. Dzisiejsza patronka, św. Teresa z Ávila, wielka 
szesnastowieczna mistyczka karmelitańska, zapewnia nas o tym, że prowadzi 
nas ręka Boga: „Nie trwóż się, nie drżyj / Wśród życia dróg, / Tu wszystko mija, 
/ Trwa tylko Bóg. / Cierpliwość przetrwa / Dni ziemskich znój, / Kto Boga 
posiadł / Ma szczęścia zdrój: / Bóg sam wystarcza”.  

Przeprośmy Boga za to, że nie zawsze On nam wystarcza. 
 
MODLITWA WIERNYCH 
Bogu, bogatemu w miłosierdzie, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, 
przez wstawiennictwo Aniołów i Świętych, przedstawmy intencje naszych serc. 

1. Uczyń Papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i diakonów głosicielami 
Ewangelii życia i nadziei, szczególnie tam, gdzie ludzkie serca 
przepełnione są żalem i bólem po śmierci bliskich. Ciebie prosimy. 

2. Spójrz łaskawie na rodziców, którzy utracili przedwcześnie swoje dzieci, 
obdarz ich swoim miłosierdziem i pokrzep nadzieją, płynącą z wiary. 
Ciebie prosimy. 

3. Wejrzyj na dzieci nienarodzone, których życie znajduje się w 
niebezpieczeństwie z powodu poronienia czy chorób; niech znajdą 
pomoc i wsparcie w tych, którzy się nimi opiekują. Ciebie prosimy. 

4. Polecamy Ci wszystkie zakony karmelitańskie, by ich cicha i pokorna 
służba, szczególnie za klauzurą, była wsparciem dla wszystkich 
zmagających się w świecie z różnymi trudnościami. Ciebie prosimy. 

5. Powierzamy Ci wszystkie zmarłe dzieci, szczególnie z naszej parafii (w 
tej Mszy św. pamiętamy o śp. …), niech oglądają Ciebie w blasku chwały 
w Twoim domu, gdzie nie ma bólu, narzekania i żałoby. Ciebie prosimy. 

6. Otaczamy naszą modlitwą wszystkie rodziny, dotknięte cierpieniem lub 
śmiercią swych dzieci, szczególnie z naszej parafii; niech znajdą wsparcie 
w Twoim miłosiernym Obliczu i w ludziach dobrej woli, chętnych i 
otwartych na pomoc im. Ciebie prosimy. 

Boże, Ty jesteś Panem życia, obdarz nas pełnią swoich darów, byśmy stawali 
się apostołami dobra i miłości w świecie, rozdartym przez grzech i śmierć. 
Niech w służbie Ewangelii życia nas wspomaga wstawiennictwo św. Teresy 
Wielkiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 


