niedziela

przy ołtarzu

CODZIENNIK
KAPŁAŃSKI
12 sierpnia 2018
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
W najnowszym numerze „Niedzieli” ogólnopolskiej:

– JUTRO SIĘ TO WSZYSTKO SKOŃCZY

„(...) po wielu tygodniach bardzo ubogiej diety znaleźliśmy starą
skórkę od chleba. Leżała w piasku, w ziemi, brudna. Mimo wszystko
biliśmy się z bratem między sobą o to, kto ma ją zjeść” – wspomina
Bożenna Małecka, warszawianka i naoczny świadek wybuchu
Powstania Warszawskiego na Żoliborzu. W najnowszym numerze
„Niedzieli” rozmowa z Bożenną Małecką na temat tego wielkiego
zrywu niepodległościowego widzianego oczami dziecka.

– TELEWIZJA OTWARTA

Jest anteną wyjątkową. Dociera do Polaków na wszystkich kontynentach. Powstała jako pierwszy polski program satelitarny. To telewizja
interaktywna, otwarta na Polonię i Polaków na świecie. O TVP Polonia w jej 25-lecie przeczytamy w nowym numerze „Niedzieli”.

– ODCISNĄĆ ŚLAD NA PIASKU

Tomasz Stańko nigdy nie malował, a był malarzem. Tyle że zamiast
farb i płótna używał nut i trąbki. Stworzył muzyczny świat, niepowtarzalne brzmienie. To gwiazda, która nie zgaśnie. O jazzmanie Tomaszu
Stańko, który zmarł 29 lipca br., przeczytamy w najnowszym numerze
„Niedzieli”.

NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

12 SIERPNIA 2018 I 19. NIEDZIELA ZWYKŁA

13 SIERPNIA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

Wprowadzenie do Liturgii

Wprowadzenie do Liturgii

Eucharystia to sakrament miłości Boga do człowieka, tej samej, co w Starym
Testamencie, lecz wzbogaconej o wyraźne ukierunkowanie ku wieczności.
(ks. prof. Waldemar Chrostowski)

Jezus unika wszystkiego, co mogłoby być zgorszeniem dla drugiego człowieka.
Poleca Piotrowi zapłacić podatek na świątynię. Jednak największą zapłatą, którą
złoży Ojcu, będzie ofiara na krzyżu – cena za zbawienie ludzi.

Kolekta

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, † umocnij
w naszych sercach ducha przybranych dzieci, * abyśmy mogli osiągnąć 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, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, † umocnij
w naszych sercach ducha przybranych dzieci, * abyśmy mogli osiągnąć obiecane
dziedzictwo. 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

Oddajmy Panu Bogu cześć w Dniu Pańskim i kierujmy do Niego z ufnością nasze
modlitwy:

Prośmy teraz z ufnością we wszystkich sprawach, które przynosimy w sercach
przed tron naszego Boga:

1. Módlmy się za Kościół święty, by nieustannie przypominał wiernym o obowiązku
uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za papieża Franciszka, by ożywiał świat wartościami ewangelicznymi. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za polskie społeczeństwo, by był w nim respektowany wzajemny
szacunek. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, by pamięć o nich owocowała szczerą modlitwą. Ciebie
prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, by bliskość z Bogiem prowadziła nas do prawdziwej
miłości bliźniego. Ciebie prosimy...

1. Za Kościół święty, by był wierny powierzonej mu przez Chrystusa misji. Ciebie
prosimy...
2. Za pasterzy Kościoła, by przez pokorne i skromne życie dawali świadectwo
wiary. Ciebie prosimy...
3. Za rolników, by w tych dniach cieszyli się dobrą pogodą. Ciebie prosimy...
4. Za zmarłych z naszych rodzin, by zostali obdarzeni chwałą nieba. Ciebie prosimy...
5. Za nas samych, by uczestnictwo w Eucharystii było dla nas umocnieniem. Ciebie
prosimy...
Wysłuchaj nas, Panie Boże. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Bądź z nami, Panie, i wysłuchaj modlitw, które zanosimy do Ciebie z wielką ufnością,
który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Modlitwa po Komunii

Modlitwa po Komunii

Boże, nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego Sakramentu zapewni nam zbawienie *
i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Boże, nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego Sakramentu zapewni nam zbawienie *
i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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WTOREK

ŚRODA

14 SIERPNIA 2018 I WSPOMNIENIE ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO, PREZBITERA I MĘCZENNIKA

15 SIERPNIA 2018 I UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Wprowadzenie do Liturgii

Wprowadzenie do Liturgii

Św. Maksymilian Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli k. Łodzi w 1894 r. Wstąpił
do zakonu franciszkanów i w 1918 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 1941 r.
został przez Niemców osadzony w Auschwitz, gdzie dobrowolnie przyjął śmierć
w bunkrze głodowym zamiast innego więźnia. Zginął 14 sierpnia 1941 r. dobity
zastrzykiem fenolu.

Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary, który został
ogłoszony przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji apostolskiej
„Munificentissimus Deus”, gdzie czytamy m. in. „...powagą Pana naszego Jezusa
Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga, że Niepokalana Matka Boga, Maryja
zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta
do chwały niebieskiej”.

Kolekta
Boże, Ty napełniłeś gorliwością o zbawienie dusz i miłością ku bliźnim świętego
Maksymiliana Marię, kapłana i męczennika, żarliwego czciciela Niepokalanej
Dziewicy, * spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy dla Twojej chwały wytrwale
pracując w służbie braci, * w życiu i w śmierci stawali się podobni do Twojego Syna.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki
wieków.

Kolekta
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę
Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, † spraw, abyśmy nieustannie
troszczyli się o dobra duchowe * i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Prośmy św. Maksymiliana o wstawiennictwo w intencjach, które przynosimy
Bogu w naszych sercach:
1. Módlmy się za Kościół święty, by krew męczenników stała się dla niego źródłem
mocy w dziele ewangelizacji. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za Ojca Świętego i pasterzy Kościoła, by za przykładem św. Maksymiliana trwali w miłości do końca. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za młodzież, aby przykład św. Maksymiliana przypominał jej,
że miłość jest twórcza. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, a zwłaszcza za N., aby weszli w bramy nieba. Ciebie
prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, byśmy nasze życie, tak jak św. Maksymilian, zawierzyli
Niepokalanej. Ciebie prosimy...

Modlitwa wiernych
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny wskazuje nam drogę na wieczność.
Prośmy Maryję o wstawiennictwo:
1. Módlmy się za Kościół święty, by każdego dnia wskazywał nam prawdę o niebie.
Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za papieża Franciszka, by nieustannie troszczył się o dobra duchowe
wiernych. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za wojsko polskie, by Ojczyzna była dla niego zawsze obowiązkiem.
Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za tych, którzy odeszli do wieczności, aby cieszyli się chwałą nieba.
Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, by przykład Maryi zachęcał
nas do stałej pracy nad sobą. Ciebie prosimy...

Dziękujemy Ci, Panie, za to, że nas wysłuchujesz. Bądź uwielbiony na wieki.
Maryjo, powiedz o nas Chrystusowi. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Modlitwa po Komunii
Panie Jezu Chryste, spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twoją pałali taką miłością, * jaką święty Maksymilian Maria czerpał z tej Uczty. Który żyjesz i królujesz
na wieki wieków.
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Modlitwa po Komunii
Miłosierny Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, który daje zbawienie, †
prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej *
doprowadził nas do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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CZWARTEK

PIĄTEK

16 SIERPNIA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

17 SIERPNIA 2018 I WSPOMNIENIE ŚW. JACKA,
PREZBITERA

Wprowadzenie do Liturgii

Wprowadzenie do Liturgii

Bardzo trudną rzeczą jest przebaczenie. Jest ono jednak konieczne, aby uwolnić
serce od pragnienia odwetu.

Św. Jacek urodził się w Kamieniu na Śląsku w 1183 r. Po studiach w Paryżu i Bolonii
został kapłanem i kanonikiem krakowskim. Zetknął się ze św. Dominikiem i razem
z bł. Czesławem przyjął od niego habit. Wróciwszy do Krakowa, założył tam pierwszy
klasztor dominikanów w Polsce. Wyniszczony pracą umarł w1257 r. Jego relikwie spoczywają u dominikanów w Krakowie.

Kolekta
Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, † umocnij
w naszych sercach ducha przybranych dzieci, * abyśmy mogli osiągnąć obiecane
dziedzictwo. 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 zwróćmy się teraz do Boga, który wysłucha nas, jeśli nasza modlitwa
będzie pokorna:
1. Módlmy się za Kościół święty, by towarzyszył mu duch pobożności i ubóstwa.
Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za papieża Franciszka, naszych biskupów i prezbiterów, by dobrze
wypełniali swe powołanie. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za rodziny, aby wzrastały w prawdziwie głębokiej miłości. Ciebie
prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, by jak najszybciej osiągnęli zjednoczenie z Bogiem.
Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, by świadomość godności chrześcijańskiej skłaniała
nas do większej czujności w konfrontacji z pokusami. Ciebie prosimy...
Wysłuchaj, Panie Jezu, tych próśb i nie dozwól, byśmy ulegli pokusie. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków.

Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego Sakramentu zapewni nam zbawienie *
i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Kolekta
Wszechmogący, wieczny Boże, dzięki Twojej łasce święty Jacek przez wytrwałe
głoszenie Ewangelii odnowił i umocnił w wierze wiele narodów, † za jego wstawiennictwem pomnóż naszą wiarę, * abyśmy byli zdolni pracować dla Twojej chwały
i zbawienia ludzi. 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 wstawiennictwo dzisiejszego patrona przedstawmy Panu Bogu nasze pokorne
prośby:
1. Módlmy się za Kościół powszechny, aby z odwagą głosił Ewangelię Chrystusa.
Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za Ojca Świętego, by wskazywał nam Chrystusa jako naszą Drogę,
Prawdę i Życie. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za Zakon Dominikanów, by rozwijał się ku chwale Boga. Ciebie
prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, by jak najszybciej ujrzeli chwałę nieba. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, byśmy za przykładem św. Jacka z odwagą szli
do naszych bliźnich z Ewangelią Chrystusa. Ciebie prosimy...
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków.

Modlitwa po Komunii
Panie, nasz Boże, święty Jacek całe swoje życie poświęcił głoszeniu prawdziwej
wiary, † mocą Najświętszego Sakramentu utwierdź nas w tej wierze, * abyśmy
wszędzie wyznawali ją słowami i czynami. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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SOBOTA

18 SIERPNIA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

Wprowadzenie do Liturgii
Gdy czyta się dzisiejszą Ewangelię, przypominają się obrazy z pontyfikatu
św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Dziecko jest zawsze znakiem ufności,
czystości i pokory.

Kolekta
Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, † umocnij
w naszych sercach ducha przybranych dzieci, * abyśmy mogli osiągnąć obiecane
dziedzictwo. 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, który przez wiarę pozwala nam poznać siebie i daje siły do wiernego
pełnienia Jego świętej woli, zanośmy nasze modlitwy:
1. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby niósł ludziom Boże przebaczenie
i nadzieję miłosierdzia oraz nowego życia. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby przypominał światu o darze pokoju, jaki
daje Chrystus. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za dzieci, aby były wychowywane w duchu wartości chrześcijańskich.
Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, a zwłaszcza za N., aby ofiara ich życia stała się tytułem
ich wiecznej nagrody u Boga. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, aby okres odpoczynku wakacyjnego pomógł nam skierować swe życie na drogę świętości. Ciebie prosimy...
Boże, który litujesz się i przebaczasz, wysłuchaj naszych prośb i spraw łaskawie,
aby wszyscy, za których się modlimy, dostąpili Twojego przebaczenia i łaski.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego Sakramentu zapewni nam zbawienie *
i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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