OBŘAD PŘIJÍMÁNÍ ČLENŮ DO PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA DĚTÍ
Po závěrečné modlitbě při mši svaté (před závěrečným požehnáním) může proběhnout přijetí nových členů.
Ve vhodné chvíli je možné také zazpívat Hymnu PMDD a předat novým členům dárky, členské průkazky apod.
Komentátor vysvětlí význam PMDD, Misijního klubka. Vyvolá kandidáty jménem, ti přijdou dopředu
a postaví se na určené místo.
Celebrant: Po dlouhém období příprav a zvažování jste se všechny rozhodly zasvětit se jistým způsobem
Ježíši, svému učiteli a vzoru. Přejete si připojit se k Papežskému misijnímu dílu dětí a věnovat svůj čas,
energii a úsilí šíření poselství o Ježíši mezi dětmi, se kterými se denně stýkáte a kteří jsou vašimi kamarády a
spolužáky, ale ke kterým se zatím nedostalo poselství o Ježíši. Sami jste si vybrali skutečně nejlepší cestu,
jak sloužit Ježíšovi. Ale než vás budu moci přijmout za členy tohoto Díla, přál bych si, abyste veřejně
vyjádřily svůj záměr. Odpovídejte, prosím, na následující otázky „Ano“.
Celebrant: Přejete si zasvětit sebe, svůj mladý život Ježíši tím způsobem, že se připojíte k Papežskému
misijnímu dílu dětí a že budete usilovně hlásat evangelium?
Člen: Ano
Celebrant: Přejete si modlit se za úspěch misií a prokazovat lásku a solidaritu misijní církvi ve své zemi
i po celém světě?
Člen: Ano
Celebrant: Jste odhodláni odvážně mluvit o Kristu se svými spolužáky a kamarády ve škole, při hře nebo
kdekoli je potkáte a vydávat svědectví o své víře beze strachu nebo studu?
Člen: Ano
Celebrant: Jste odhodláni rozdělit se o své prostředky a bohatství s jinými dětmi, které jsou v nouzi a vydat
tak věrohodné svědectví o své víře v Ježíše, který se zcela obětoval pro své bratry?
Člen: Ano
Celebrant: Jste rozhodnuti vést zbožný život zasvěcený Pánu, být uctiví ke svým rodičům a starším lidem,
být pravdomluvní, spravedliví a skromní v Papežském misijním díle dětí?
Člen: Ano
Všichni pokleknou.
Členové říkají společně modlitbu:
Pane Ježíši, slibujeme Ti, že Zdrávas Maria bude naše každodenní modlitba, že si každý týden něco dobrého
odřekneme a penězi ušetřenými chudým dětem velkou radost uděláme. Panno Maria, Královno misií,
prosíme Tě za děti, které hladoví. Amen.
Celebrant: Ať náš dobrý Pán dokončí, co vaším prostřednictvím započal, ať vás vždy posiluje svou milostí.
Člen: Amen
Celebrant: Pane Bože, Stvořiteli celého světa, požehnej těmto dětem a učiň je zvěstovateli tvé lásky
a pokoje. Pomáhej jim svou milostí a posiluj je v jejich rozhodnutí zasvětit ti svůj život. Ať vydávají
jasné svědectví o své víře svými slovy i činy a ať se stanou tvými zvěstovateli všude, kam přijdou. Buď
vždy s nimi a provázej je svým požehnáním. Jsi naším Pánem na věky věků. Amen.
Požehnání: Nebeský otče, děkujeme Ti, že jsi nás povolal jako své milované děti. Dotkni se, prosím, srdcí
těchto dětí, ať dodávají sílu a odvahu trpícím lidem na celém světě. Ať vyrůstají v Tvé milosti, ať jsou
důvodem radosti v celé církvi a vždy nás naplňuj svým požehnáním. Ať vám všemohoucí Bůh
žehná ve jménu Otce a Syna a Ducha svatého. Amen.

