niedziela

przy ołtarzu

CODZIENNIK
KAPŁAŃSKI
15 lipca 2018
XV NIEDZIELA ZWYKŁA
W najnowszym numerze „Niedzieli” ogólnopolskiej:

– MAM KLUCZE DO „WATYKAŃSKIEGO RAJU”

Gianni Crea, główny klucznik Muzeów Watykańskich, codziennie
rano otwiera Kaplicę Sykstyńską i włącza w niej oświetlenie.
To on ma w swoich rękach „klucze do artystycznego raju muzeów
papieża”. Ciekawą rozmowę z klucznikiem przeczytamy w najnowszym numerze „Niedzieli”.

– Z KRZYŻEM PRZEZ AMERYKĘ

Pół roku będą szli Pielgrzymi Bożego Miłosierdzia przez Amerykę
Północną. Hasłem pielgrzymki, której trasę wyznacza kształt krzyża,
są słowa z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Nie patrz na grzechy
nasze, ale na ufność naszą”. O tej niezwykłej wędrówce i spotkaniach z ludźmi, w których spotyka się Boga, przeczytamy w najnowszym numerze „Niedzieli”

– KLASZTORY POD CHMURAMI

W tym pięknym zakątku Grecji, położonym na krańcu równiny
tesalskiej, sama przyroda zwraca myśli ku temu, co nadprzyrodzone.
Jakby na potwierdzenie tej tezy na skałach, w miejscu, gdzie bliżej
do Boga, tuż nad przepaściami zawisły monastyry. O klasztorach
zwanych Meteorami przeczytamy w najnowszym numerze „Niedzieli”
w cyklu wakacyjnym „Wyruszamy w świat”.

NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

15 LIPCA 2018 I 15. NIEDZIELA ZWYKŁA

16 LIPCA 2018 I WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL

Wprowadzenie do Liturgii

Wprowadzenie do Liturgii

„Poprzez wybór Dwunastu, wprowadzenie ich we wspólnotę życia ze sobą i włączenie ich w swą misję głoszenia Królestwa słowem i czynami Jezus chce powiedzieć,
że nadszedł ostateczny czas, w którym na nowo powstaje Lud Boży, lud dwunastu
pokoleń, stający się teraz ludem powszechnym, Jego Kościołem” (Benedykt XVI).

W czasach Starego Testamentu prorok Eliasz na górze Karmel bronił wiary w jednego
Boga. W XII wieku po Chrystusie na górze osiedli pustelnicy, którzy dali początek
zakonowi pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Karmelu.

Kolekta
Kolekta
Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę
sprawiedliwości, † spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą
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.

Wszechmogący Boże, w czasach Starego Przymierza na górze Karmel przyjmowałeś modlitwy proroków, a w Nowym Przymierzu wybrałeś tę górę na miejsce czci
Najświętszej Maryi Panny, † spraw za Jej wstawiennictwem, * abyśmy doszli do
Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Modlitwa wiernych
Bogu, który widzi i zna nasze potrzeby, przedstawmy teraz nasze prośby:
1. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby realizował misję głoszenia Dobrej
Nowiny powierzoną mu przez Jezusa. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby z zapałem apostolskim głosił Chrystusa.
Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za rodziny wypoczywające na wakacjach, aby pogłębiały swoje
relacje z Bogiem. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, aby otrzymali dar życia wiecznego. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, abyśmy kroczyli drogą prawdy Bożej. Ciebie prosimy...
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Modlitwa po Komunii
Posileni Twoimi Darami prosimy Cię, Boże, † aby przez uczestnictwo w tym Sakramencie * wzrastał w nas jego zbawienny owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wdzięczni Maryi za dar szkaplerza świętego i miłość, którą żywi ku braciom swego
Syna, przez Jej przyczynę polecajmy w modlitwie potrzeby Kościoła i wszystkich
ludzi na ziemi:
1. Módlmy się za Kościół święty, aby wspierany opieką Matki Bożej szedł z odwagą
do świata. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za Ojca Świętego, aby wskazywał na Maryję, która jest naszą
pomocą w trudnościach życia. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za Zakon Karmelitański, aby ducha modlitwy i umiłowania Bogurodzicy rozlewał na wszystkie dzieci Kościoła. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za wszystkich, którzy noszą szkaplerz Maryi, aby w każdym czasie
cieszyli się Jej szczególną opieką. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, abyśmy służąc Najświętszej Maryi Pannie, naśladowali Jej cnoty. Ciebie prosimy...
Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw, które zanosimy do Ciebie za przyczyną Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel, i spraw, prosimy, aby Jej łaskawa opieka chroniła
nas od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, posiliłeś nas Najświętszym Sakramentem Ciała i Krwi Twojego
Syna, † umocnij w nas miłość ku Tobie * i spraw, abyśmy służąc Najświętszej Maryi
Pannie, naśladowali Jej cnoty. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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WTOREK

ŚRODA

17 LIPCA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

18 LIPCA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

Wprowadzenie do Liturgii

Wprowadzenie do Liturgii

Dzisiaj słyszymy, że Jezus gromi oporne miasta: „Biada tobie, Korozain! Biada tobie,
Betsaido”. To jest również przestroga dla miast budowanych dzisiaj przez ludzi,
którzy nie chcą Boga w granicach swojego życia.

Dzisiaj Ewangelia uczy nas, że jedynie pokora prowadzi do zrozumienia wielkich
tajemnic królestwa Bożego. Pokora serca otwiera nas na tajemnice Boże.

Kolekta
Kolekta
Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę
sprawiedliwości, † spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą
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.

Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę
sprawiedliwości, † spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą
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

Wszechmogącemu Bogu polecajmy nasze potrzeby:

Do tronu Bożego zanieśmy nasze modlitwy:
1. Za Kościół święty, aby był znakiem nadziei dla współczesnego świata.
Ciebie prosimy...
2. Za Ojca Świętego – o potrzebne łaski dla niego. Ciebie prosimy...
3. Za chorych i cierpiących, aby w krzyżu Chrystusa znaleźli umocnienie.
Ciebie prosimy...
4. Za zmarłych, a zwłaszcza za N., aby Bóg dał im wieczną nagrodę. Ciebie prosimy...
5. Za nas samych, abyśmy zabiegali o to, co jest zgodne z wolą Boga. Ciebie prosimy...
Boże nieskończenie dobry, przyjmij nasze pokorne prośby. Przez Chrystusa, Pana
naszego.

1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby umocnieni darami Ducha Świętego byli
świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za młodzież, aby z otwartym sercem przyjmowała naukę Chrystusa.
Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za rodziny, aby realizując wspólnotę całego życia, wzrastały w Chrystusie. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, a zwłaszcza za N., aby wysławiali Boga na wieki.
Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy zabiegali o to, co nie
sprzeciwia się naszej godności jako chrześcijan. Ciebie prosimy...
Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj łaskawie naszych pokornych modlitw.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii
Posileni Twoimi Darami prosimy Cię, Boże, † aby przez uczestnictwo w tym Sakramencie * wzrastał w nas jego zbawienny owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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Modlitwa po Komunii
Posileni Twoimi Darami prosimy Cię, Boże, † aby przez uczestnictwo w tym Sakramencie * wzrastał w nas jego zbawienny owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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CZWARTEK

PIĄTEK

19 LIPCA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

20 LIPCA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

Wprowadzenie do Liturgii

Wprowadzenie do Liturgii

W naszym codziennym utrudzeniu Jezus jest z nami. Nie tylko pochyla się nad
naszym trudem, ale też zaprasza nas do szkoły swojego pokornego Serca.

„Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Ta prawda mówi nam także o wielkiej godności
człowieka, który potrzebuje miłosierdzia. Ważne są wszelkie przepisy, ale zawsze
w centrum jest człowiek.

Kolekta
Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę
sprawiedliwości, † spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą
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.

Kolekta
Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę
sprawiedliwości, † spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą
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
Polecajmy Bogu nasze prośby:

Modlitwa wiernych
Módlmy się wspólnie:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby był znakiem miłosierdzia i Bożego działania
w świecie. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby każdego dnia zapraszał nas do szkoły
pokornego Serca Jezusa. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za wszystkich utrudzonych, przeżywających trudne problemy,
aby Chrystus był ich umocnieniem. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby Zbawiciel przyjął ich do mieszkania wiekuistego w niebie. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas, tu obecnych, abyśmy mieli pokorne serca. Ciebie prosimy...
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1. Za Kościół święty, aby prowadził ludzi do zbawienia. Ciebie prosimy...
2. Za Ojca Świętego, aby umacniał nas na drogach wiary. Ciebie prosimy...
3. Za błądzących, aby w Chrystusie i Jego Ewangelii znaleźli prawdę. Ciebie prosimy...
4. Za zmarłych, aby cieszyli się chwałą zbawionych. Ciebie prosimy...
5. Za nas samych, abyśmy zawsze żyli w świetle Ewangelii. Ciebie prosimy...

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Boże miłosierny, wysłuchaj naszych pokornych próśb. Który żyjesz i królujesz
na wieki wieków.

Modlitwa po Komunii

Modlitwa po Komunii

Posileni Twoimi Darami prosimy Cię, Boże, † aby przez uczestnictwo w tym Sakramencie * wzrastał w nas jego zbawienny owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Posileni Twoimi Darami prosimy Cię, Boże, † aby przez uczestnictwo w tym Sakramencie * wzrastał w nas jego zbawienny owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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SOBOTA

21 LIPCA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

Wprowadzenie do Liturgii
„W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą”. Prorok Izajasz mówi nam dzisiaj
w Ewangelii o Słudze Jahwe. Wskazuje na Jezusa, Mesjasza. To Jezus jest naszą
nadzieją.

Kolekta
Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę
sprawiedliwości, † spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą
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
Zanieśmy do Boga nasze prośby:
1. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby umacniał nadzieję w sercach wiernych.
Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za Ojca Świętego, aby wskazywał nam na Jezusa, Mesjasza. Ciebie
prosimy...
3. Módlmy się za kapłanów, aby ich posługa była miłosierna. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, aby Bóg przyjął ich do swojego królestwa. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas, zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy w Imieniu Chrystusa pokładali nadzieję. Ciebie prosimy...
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Modlitwa po Komunii
Posileni Twoimi Darami prosimy Cię, Boże, † aby przez uczestnictwo w tym Sakramencie * wzrastał w nas jego zbawienny owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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