niedziela

przy ołtarzu

CODZIENNIK
KAPŁAŃSKI
15 kwietnia 2018
TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA
W najnowszym numerze „Niedzieli” ogólnopolskiej:

– RZEŹBIARZ BOŻEGO OBJAWIENIA

Fenomen Benedykta XVI można sprowadzić do prostego zdania:
Jako jeden z najwybitniejszych teologów dał ludzkości odpowiedzi
na najistotniejsze kwestie podejmowane przez myślicieli niemal całego
świata. O tym mocarzu wiary i geniuszu teologii przeczytamy w najnowszym numerze „Niedzieli”.

– PRZESTRZEŃ OTWARTA DLA KAŻDEGO

– Chodzi o to, byśmy wyszli z Ewangelią do świata! Chodzi o doświadczenie wzrostu Ewangelii i Kościoła, a nie o kontrolowane i dostojne
„zwijanie się”. Wyznacznikiem życia i zdrowia jest wzrost – mówi
abp Grzegorz Ryś, zapraszając do udziału w pracach IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej. W „Niedzieli” – rozmowa z Metropolitą Łódzkim.

– BÓG NA ŁAWIE OSKARŻONYCH

Z jednej strony słychać wołanie filozofa, że wiek XXI ma być wiekiem
religii, z drugiej – pobrzmiewa wołanie innego filozofa, że religia
jest opium ludu. Jaką postawę w tym sporze ma zająć chrześcijanin?
Odpowiedź na to pytanie – w najnowszym numerze „Niedzieli”.

– RAZ I NA ZAWSZE

Gdy nasz Pan powiedział swoim uczniom o nierozerwalności małżeństwa, Apostołowie spontanicznie zareagowali słowami: „To lepiej się
nie żenić...”. Wiele małżeństw katolickich przeżywa duże trudności.
W jaki sposób można pomóc małżonkom, aby zwycięsko przeszli przez
wszelkie kryzysy? Dowiemy się tego z nowego numeru „Niedzieli”.
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16 KWIETNIA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

Wprowadzenie do Liturgii

Wprowadzenie do Liturgii

Dziś stajemy przed Zmartwychwstałym, by Mu powiedzieć, że Go miłujemy, choć
tak często dotykamy Jego ran naszymi grzechami. Teraz pragniemy Go za nie
przeprosić.

Pan Bóg pozwala się człowiekowi znaleźć m.in. w sakramencie Eucharystii, w której
teraz uczestniczymy. Dziękujmy Mu za tę obecność. Żałujmy też za swoje grzechy.

Kolekta
Kolekta
Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, † zachowaj ich w radości
i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności dzieci Bożych, * z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę
sprawiedliwości; † spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucają
wszystko, co się sprzeciwia tej godności, * a zabiegają o to, co jest z nią zgodne.
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

Przez Jezusa Chrystusa zanośmy do Boga nasze modlitwy:

Do Boga zanośmy wspólne błagania:
1. Módlmy się za Kościół święty, aby głosił chwałę Zmartwychwstałego.
Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby umacniał wiernych w wierze.
Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za ludzi współczesnego świata, aby doświadczyli Bożej miłości.
Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, aby wiara w zmartwychwstałego Chrystusa otworzyła
im bramy nieba. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za naszą wspólnotę, aby Chrystus utwierdzał nas w swojej miłości.
Ciebie prosimy...

1. Módlmy się za Kościół święty, aby w sakramentach uobecniał Pana Boga
w świecie. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za papieża Franciszka i wszystkich biskupów, aby Eucharystia była
dla nich źródłem siły. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za młodzież, aby z sakramentów św. czerpała odwagę pójścia
za Chrystusem. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, aby osiągnęli radość zmartwychwstania.
Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, abyśmy rozpoznawali Chrystusa przy łamaniu chleba.
Ciebie prosimy...
Boże, wysłuchaj modlitw Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj naszych modlitw. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez Sakramenty dające życie wieczne, * i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
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Modlitwa po Komunii
Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas
do życia wiecznego, † pomnóż w nas owoce wielkanocnego Sakramentu * i umocnij
nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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WTOREK

ŚRODA

17 KWIETNIA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

18 KWIETNIA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

Wprowadzenie do Liturgii

Wprowadzenie do Liturgii

Podczas spotkania z Panem na uczcie eucharystycznej przepraszajmy Go za nasze
winy i brak miłości wobec bliźnich.

Nasz Pan chce nas dziś nakarmić swoim słowem i Ciałem. Aby być godnymi tego
pokarmu, przepraszajmy za swoje grzechy.

Kolekta

Kolekta

Boże, Ty otwierasz bramy swojego królestwa dla odrodzonych z wody i Ducha
Świętego, † umocnij w łasce swoich wiernych, * aby oczyszczeni z wszystkich
grzechów osiągnęli dobra przez Ciebie obiecane. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Wszechmogący Boże, przybądź z pomocą Twoim przybranym dzieciom, które
obdarzyłeś łaską wiary, * i daj im również udział w zmartwychwstaniu Twojego
Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Modlitwa wiernych

Z ufnością i pokorą prośmy Pana o potrzebne łaski:

Módlmy się do Zmartwychwstałego:
1. Módlmy się za Kościół Boży, aby w świecie był znakiem obecności Chrystusa.
Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby w sercach ludzi budził ufność wobec
Boga. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby życiem dawali świadectwo swojej
przynależności do Chrystusa. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, aby mieli udział w wiecznym królestwie Bożym.
Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas, tu zgromadzonych, abyśmy świadczyli o prawdziwej obecności Chrystusa. Ciebie prosimy...
Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1. Módlmy się za Kościół święty, aby w sercach ludzi budził wiarę. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby umacniali serca wiernych.
Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za teologów, aby przekazywana przez nich wiedza służyła wiernym.
Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, aby mieli udział w chwale Pana. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas, tu obecnych, abyśmy trwali w wierze i miłości. Ciebie prosimy...
Przyjmij, Panie Boże, nasze modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, † aby udział w tajemnicy Odkupienia przyniósł nam pomoc w życiu doczesnym * i wyjednał nam wieczną radość.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez Sakramenty dające życie wieczne, * i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
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CZWARTEK

PIĄTEK

19 KWIETNIA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

20 KWIETNIA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

Wprowadzenie do Liturgii

Wprowadzenie do Liturgii

Upamiętniając w Eucharystii mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pańskie, żałujmy
z serca za nasze winy.

Zanim zjednoczymy się z Panem w Komunii św., przeprośmy Go za nasze grzechy.

Kolekta
Kolekta
Wszechmogący, wieczny Boże, w tych dniach lepiej poznaliśmy Twoją ojcowską
dobroć; † spraw, abyśmy gorliwiej korzystali z Twojej łaski * i uwolnieni z mroków
błędu całym sercem przylgnęli do prawdy. 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 nam dałeś poznać tajemnicę zmartwychwstania Pańskiego; † niech Twój Duch miłości sprawi, * abyśmy powstali do nowego życia.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Przez Jezusa Chrystusa zanośmy pokorne modlitwy do Boga:

Modlitwa wiernych
Prośmy pana Boga o dary łaski dla nas i naszych bliźnich:
1. Módlmy się za Kościół święty, aby prowadził ludzi na drogę zbawienia.
Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby głoszone przez niego słowa były drogowskazem w życiu. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za tych, którzy przez grzech odeszli od wiary, aby wrócili na ścieżkę
Chrystusowej prawdy. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, aby Bóg obdarzył ich pełnią życia. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, abyśmy przez wierność otrzymanym łaskom wzrastali w świętości. Ciebie prosimy...

1. Módlmy się za Kościół święty, aby przez sakramenty wiódł ludzi ku zbawieniu.
Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby prowadził wiernych do Chrystusa.
Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za ludzi żyjących z dala od Boga, aby się nawrócili. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, aby osiągnęli radość życia wiecznego. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas, tu obecnych, aby udział w sprawowanej Eucharystii przemienił nasze życie. Ciebie prosimy...
Boże, Ojcze życia, wysłuchaj naszych modlitw. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii
Przyjmij, Boże, nasze modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii

Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi Darami, † pokornie Cię błagamy, aby Ofiara,
którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, * przyczyniła się do wzrostu
naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, * spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
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SOBOTA

21 KWIETNIA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

Wprowadzenie do Liturgii
Otwórzmy się na przemieniającą moc Mszy św., wyznajmy nasze winy i za nie żałujmy.

Kolekta
Boże, Ty wierzących w Ciebie obdarzyłeś nowym życiem w sakramencie chrztu
świętego, † otaczaj odrodzonych w Chrystusie nieustanną opieką, * aby odpierali ataki złego ducha i zachowali Twoją łaskę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Z ufnością wołajmy do naszego Ojca:
1. Módlmy się za wierzących w Chrystusa, aby czerpali siły z Eucharystii.
Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za papieża Franciszka i wszystkich biskupów Kościoła, aby przybliżali
ludziom tajemnice Boże. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za rodziców i wychowawców, aby prowadzili dzieci i młodzież
do poznania i umiłowania Pana Boga. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, aby osiągnęli życie wieczne. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili dostrzegać Boga w codzienności.
Ciebie prosimy...
Boże, wysłuchaj naszych modlitw. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii
Miłosierny Boże, otaczaj ojcowską opieką swoich wiernych, † których odkupiłeś
przez mękę Twojego Syna, * i spraw, aby trwali w radości z Jego zmartwychwstania.
Który żyje i króluje na wieki wieków.
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