niedziela

przy ołtarzu

CODZIENNIK
KAPŁAŃSKI
18 marca 2018
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
W najnowszym numerze „Niedzieli” ogólnopolskiej:

– RODZINA ULMÓW

Po raz pierwszy 24 marca br. obchodzony będzie Narodowy Dzień
Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Data jego
obchodów nie jest przypadkowa, bowiem 74 lata temu, 24 marca 1944 r.
śmierć za ukrywanie Żydów poniosła rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów
z Markowej na Podkarpaciu. O bohaterskiej rodzinie przeczytamy
w najnowszym numerze „Niedzieli”.

– BÓG NAS STWORZYŁ WOLNYMI

W Polsce modlitwa przed jedzeniem w restauracji budzi zdziwienie,
często zażenowanie – że to przesada i dewocja. W USA jesteś wolny,
więc masz prawo być, kim chcesz, i głosić to całemu światu; masz prawo publicznie żyć na chwałę Pana. W najnowszym numerze „Niedzieli” – rozmowa z podróżnikiem, komikiem i przedsiębiorcą Wojciechem
Cejrowskim na temat prawdziwej wolności i życia w Arizonie.

– EUROPA ZACHODNIA ŁACIŃSKA. EUROPA PARADOKSÓW

Europa jest pojęciem geograficznym, tworzy ją wiele narodów
i państw. Jest ukształtowana przez kulturę i historię. Składa się
z dwóch cywilizacji i dwóch tradycji – zachodniej i wschodniej. Historia Europy Zachodniej zaczęła się od Imperium Rzymskiego. To w Europie Zachodniej zrodziła się cywilizacja oparta na prawie i godności
osoby ludzkiej, a wiara w Chrystusa stała się orientacją życia chrześcijan. Przeczytamy o tym w najnowszym numerze „Niedzieli”.
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18 MARCA 2018 I 5 . NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

19 MARCA 2018 I UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA,
OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Wprowadzenie do Liturgii

Wprowadzenie do Liturgii

Podczas Mszy św. przeżywamy tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Komunia św. jest zaś przedsmakiem wiecznego zjednoczenia z Bogiem
po naszej fizycznej śmierci.

Dziś obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
Prośmy Boga za jego wstawiennictwem o wszelkie potrzebne łaski.

Kolekta
Kolekta
Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, † udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali
miłość Twojego Syna, * który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela wiernej straży
świętego Józefa, † spraw za jego wstawiennictwem, * aby Twój Kościół nieustannie
się troszczył o zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych

Modlitwa wiernych

Przedstawiajmy Bogu nasze prośby:

Za wstawiennictwem św. Józefa skierujmy do Boga nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół święty, by niósł ludziom ideę pojednania między sobą
i z Bogiem. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za spowiedników i rekolekcjonistów, aby Pan błogosławił ich
posłudze. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za chorych, opuszczonych i samotnych, aby ich cierpienia przyczyniały się do uświęcania ludu Bożego. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, aby nasza modlitwa, post, jałmużna przyczyniły się
do ich zjednoczenia z Panem Bogiem. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, aby Wielki Post stał się czasem prawdziwej współpracy
z łaską Bożą. Ciebie prosimy...

1. Módlmy się za Kościół święty, aby wzrastał w wierze. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za powołanych do służby Bożej, aby wzorowali się na św. Józefie.
Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby kochały Pana Jezusa. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, aby Bóg przyjął ich do grona zbawionych.
Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, abyśmy w św. Józefie widzieli przykład do naśladowania. Ciebie prosimy...
Przyjmij, Boże, nasze prośby. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii

Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zawsze byli żywymi członkami Chrystusa, *
którego Ciało i Krew przyjmujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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Boże, nasz Ojcze, w radosną uroczystość świętego Józefa zgromadziłeś nas przy
Twoim ołtarzu i posiliłeś eucharystycznym Chlebem, † otaczaj nas zawsze swoją
opieką * i strzeż w nas darów, które od Ciebie pochodzą. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
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Wprowadzenie do Liturgii

Wprowadzenie do Liturgii

Podczas tej Mszy św. prośmy Pana Boga o silną wiarę i wszelkie łaski potrzebne
do kroczenia za Jezusem i ścieżką Bożych przykazań.

Chrystus każdego dnia chce posilać nas swoim ciałem i oczyszczać z grzechów,
za które teraz z serca żałujmy.

Kolekta

Kolekta

Wszechmogący Boże, daj nam wytrwale pełnić Twoją wolę, † aby w naszych czasach
lud Tobie służący * wzrastał w liczbę i zasługi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Miłosierny Boże, Ty sam nas pobudzasz do służenia Tobie, † oświeć serca Twoich
dzieci, oczyszczone przez pokutę, * i łaskawie wysłuchaj ich prośby. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych

Modlitwa wiernych

Zanośmy nasze prośby do Ojca w niebiosach:

Zanośmy Bogu wszystkie nasze intencje:

1. Módlmy się o jedność chrześcijan. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za wszystkie narody, aby cieszyły się pokojem i zgodą. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za ludzi opuszczonych, aby w Chrystusie znaleźli pocieszenie.
Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, aby wraz ze świętymi wielbili Boga. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, abyśmy pogłębili naszą więź z Bogiem. Ciebie prosimy...

1. Módlmy się za Ojca Świętego, aby wytrwale przekazywał światu ewangeliczną
mądrość. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za misjonarzy, aby z Ewangelią dotarli do wszystkich narodów.
Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za grzeszników, aby w sakramencie pokuty i pojednania znaleźli
ukojenie. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, aby Chrystus, Pan życia i śmierci, wprowadził ich
na ucztę w niebie. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, abyśmy swoje postanowienia realizowali w życiu.
Ciebie prosimy...

Przyjmij, Boże, nasze błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, spraw, aby wytrwały udział w Twoich misteriach * zbliżał nas
do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszechmogący, wieczny Boże, spełnij nasze prośby. Który żyjesz i królujesz
na wieki wieków.

Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, niech przyjęty Sakrament przyniesie nam uzdrowienie, †
niech oczyści nasze serca ze złych skłonności * i utwierdzi nas w przyjaźni z Tobą.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
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CZWARTEK

PIĄTEK
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23 MARCA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

Wprowadzenie do Liturgii

Wprowadzenie do Liturgii

Zawsze w życiu kierujmy się Bożą nauką, która prowadzi do życia wiecznego.

Podczas tej Mszy św. pragniemy wielbić Chrystusa i dziękować Mu za Jego zbawcze czyny.

Kolekta

Kolekta

Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wiernym, którzy zanoszą prośby
do Ciebie, pokładając ufność w Twoim miłosierdziu, † spraw, aby oczyszczeni
ze zmazy grzechów trwali w świętym życiu * i otrzymali obiecane dziedzictwo.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Wszechmogący i miłosierny Boże, odpuść nam nasze winy † i wyzwól nas z więzów
grzechu, * w które popadliśmy wskutek naszej słabości. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Modlitwa wiernych

Zanośmy nasze modlitwy do Boga Ojca:

Do Boga zanośmy intencje nasze i naszych bliskich:
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1. Módlmy się za Ojca Świętego, aby cieszył się dobrym zdrowiem. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za rekolekcjonistów, aby przybliżali ludziom królestwo Boże.
Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za sprawujących władzę, aby troszczyli się o obywateli.
Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, aby w Chrystusie chwalebnie zmartwychwstali.
Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, abyśmy pełnili w naszym życiu dzieła miłosierdzia.
Ciebie prosimy...

1. Módlmy się za Kościół święty, aby w swoim nauczaniu przypominał potrzebę
przemiany serc. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby cieszył się dobrym zdrowiem.
Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby złączyli swoje doświadczenia z krzyżem
Chrystusa. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby Bóg przyjął ich do swego królestwa.
Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, abyśmy otwierali się na potrzeby innych.
Ciebie prosimy...

Boże, racz przyjąć nasze pokorne prośby. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Boże, przyjmij nasze prośby. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii

Modlitwa po Komunii

Posileni Chlebem dającym zbawienie prosimy Cię, miłosierny Boże, † spraw,
aby Sakrament, który jest naszym pokarmem na ziemi, * zapewnił nam udział
w życiu wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Boże, nasz Ojcze, niech przyjęty Sakrament zawsze nas broni * i oddala od nas
wszystko, co może nam szkodzić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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SOBOTA

24 MARCA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

Wprowadzenie do Liturgii
Wzbudźmy żal za wszelkie nasze grzechy. Prośmy o siły, by odnowić się wewnętrznie.

Kolekta
Boże, Ty zawsze działasz dla zbawienia ludzi, teraz jednak hojniej udzielasz łaski
Twojemu ludowi, † wejrzyj na wszystkich, których wybrałeś, * i udziel swojej
pomocy katechumenom i ochrzczonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Do Boga Ojca zanieśmy wspólne modlitwy:
1. Módlmy się za Kościół święty, aby wydawał owoce prawdziwej jedności.
Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za polityków, aby pozwolili się prowadzić Duchowi Świętemu.
Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za naród żydowski, aby rozpoznał w Jezusie oczekiwanego Mesjasza.
Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za śmiertelne ofiary wojen, by otrzymały nagrodę wieczną.
Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli pełni wdzięczności za otrzymane łaski.
Ciebie prosimy...
Wszechmogący Boże, wysłuchaj nas. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz Najświętszym Ciałem i Krwią Twojego Syna; †
pokornie Cię błagamy, * abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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