niedziela

przy ołtarzu

CODZIENNIK
KAPŁAŃSKI
16 września 2018
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
W najnowszym numerze „Niedzieli” ogólnopolskiej:

– LUCAS – PRZYJACIEL ŚWIĘTYCH PASTUSZKÓW

– Między mną a świętymi Franciszkiem i Hiacyntą jest bardzo silna
relacja. A przede wszystkim dziękuję im za wszystko – mówi 10-letni
Lucas Maeda de Oliveira. Gdy 5 lat temu uległ wypadkowi, jego bliscy
wznieśli wielki krzyk do Nieba. Z pomocą przyszli Święci Pastuszkowie
z Fatimy, za wstawiennictwem których został cudownie uzdrowiony.
Przeczytamy o tym w najnowszym numerze „Niedzieli”.

– FAKE NEWS A DZIENNIKARSTWO POKOJU

Jednym z najbardziej dyskutowanych zjawisk we współczesnym
dziennikarstwie są tzw. fake news – fałszywe informacje. Co na temat
tego niepokojącego zjawiska ma do powiedzenia papież Franciszek
przeczytamy w nowym numerze „Niedzieli” – z racji przypadającej
dziś Niedzieli Środków Społecznego Przekazu.

– JAK MOŻESZ UCIEC OD TYCH, KTÓRYCH KOCHASZ?

Michał Tomaszek miał 31 lat, a Zbigniew Strzałkowski – 33 lata.
Byli misjonarzami. Mówili o Bogu, sensie życia i o tym, że trzeba
czynić dobro. Zostali brutalnie zamordowani przez terrorystów
z ugrupowania „Świetlisty Szlak”. W najnowszym numerze „Niedzieli”
– rozmowa, która prowadzi nas śladami zamordowanych franciszkanów.

NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

16 WRZEŚNIA 2018 I 24. NIEDZIELA ZWYKŁA

17 WRZEŚNIA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

Wprowadzenie do Liturgii

Wprowadzenie do Liturgii

Wyobrażę sobie Jezusa, który zbliża się do mnie, patrzy na mnie i zadaje mi pytanie:
Kim jestem dla ciebie? Jaka więź dzisiaj łączy mnie z Jezusem: bliska czy daleka,
powierzchowna czy głęboka? Kiedy mówię „Jezus” – jaki obraz staje mi najczęściej
przed oczyma? (Krzysztof Wons SDS)

Jezus jest pełen podziwu dla wielkiej wiary setnika. Co Jezus mógłby powiedzieć o mnie
i moim życiu duchowym? Co znalazłby dzisiaj w moim sercu? (Krzysztof Wons SDS)

Kolekta
Boże, Stwórco i Rządco wszechświata, † wejrzyj na nas i daj nam całym sercem
służyć Tobie, * abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych
W dzień Pański świętujemy zmartwychwstanie Chrystusa, ale też oddajemy Bogu
należną chwałę. Wyrazem naszej pobożności jest modlitwa, zanośmy ją zatem
przed tron Boga:
1. Módlmy się za Kościół święty, by był nadzieją dla wszystkich poranionych ludzi
w dzisiejszym świecie. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za Ojca Świętego, aby z miłością prowadził nas do Chrystusa. Ciebie
prosimy...
3. Módlmy się za niewierzących, by nie ustawali w poszukiwaniu prawdy, a dzięki
swej wytrwałości spotkali Chrystusa. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, by ci, którzy przez chrzest zanurzyli się w śmierci
Chrystusa, mieli również udział w Jego zmartwychwstaniu. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, by uczestnictwo w Eucharystii zbliżyło nas
do Chrystusa i do naszych braci. Ciebie prosimy...

Kolekta
Boże, Stwórco i Rządco wszechświata, † wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, * abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Wyrazem wiary setnika była jego prośba o uzdrowienie. My także prośmy Pana,
by utwierdzać swą wiarę w Jego Boską moc:
1. Módlmy się za Kościół święty, by sakramenty, których udziela, i słowo, które
głosi, miały dla wiernych moc uzdrawiającą. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby każdego dnia był świadkiem mocnej
wiary. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za młodzież, aby miała wiarę setnika. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, by nagrodą za ich dobre życie była wspólnota z Bogiem
na wieki. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, by udział w Eucharystii był dla nas umocnieniem
w wierze. Ciebie prosimy...
Wysłuchaj nas, Panie, i nie każ nam długo czekać na Twoje zmiłowanie. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków.

Modlitwa po Komunii
Wysłuchaj nas, Panie, i dzięki swemu miłosierdziu wyjednaj nam zbawienie. Który
żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Prosimy Cię, Boże, niech działanie niebieskiego Daru przeniknie nasze dusze i ciała, *
aby stale kierowała nami łaska, a nie nasze upodobania. Przez Chrystusa, Pana
naszego.

Modlitwa po Komunii
Prosimy Cię, Boże, niech działanie niebieskiego Daru przeniknie nasze dusze i ciała, *
aby stale kierowała nami łaska, a nie nasze upodobania. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
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WTOREK

ŚRODA

18 WRZEŚNIA 2018 I ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA
KOSTKI, ZAKONNIKA, PATRONA POLSKI

19 WRZEŚNIA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

Wprowadzenie do Liturgii

Wprowadzenie do Liturgii

Św. Stanisław urodził się w Rostkowie 28 grudnia 1550 r. Wychowany w atmosferze
religijnej odznaczał się głęboką pobożnością. Postanowił wstąpić do Towarzystwa Jezusowego i udał się do Rzymu, gdzie został przyjęty do nowicjatu przez
św. Franciszka Borgiasza. Zmarł w Rzymie w nocy z 14 na 15 sierpnia 1568 r. w opinii
świętości.

Jezus porównuje zachowanie ludzi do przewrotnych dzieci, które szukają jedynie
samozadowolenia. Chcą, aby wszyscy „tańczyli” tak, jak one przygrywają, by wszyscy płakali tak jak one. Chcą Jezusa, który spełniałby ich oczekiwania. (Krzysztof
Wons SDS)

Kolekta
Kolekta
Boże, Ty wśród wielu cudów Twojej mądrości obdarzyłeś świętego Stanisława
Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku, † spraw, abyśmy
za jego przykładem wykorzystywali czas przez gorliwą pracę * i z zapałem dążyli
do wiekuistego pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki
wieków.

Boże, Stwórco i Rządco wszechświata, † wejrzyj na nas i daj nam całym sercem
służyć Tobie, * abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Mając świadomość własnej niewystarczalności i słabości, prośmy dobrego Boga
o pomoc i potrzebne łaski:

Modlitwa wiernych
Za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki przedstawmy teraz w pokorze naszemu
Panu przyniesione intencje:
1. Módlmy się za Kościół święty, by bez przeszkód głosił Ewangelię Chrystusa
na całym świecie. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za Ojca Świętego, aby wskazywał nam, że trzeba żyć na większą
chwałę Boga. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby na wzór św. Stanisława Kostki szły za Jezusem. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza za N., by cieszyli się życiem wiecznym
ze świętymi w niebie. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, by święta Liturgia była dla nas spotkanie osobistym
i wspólnotowym z Chrystusem. Ciebie prosimy...
Panie Jezu, za przykładem św. Stanisława Kostki ośmielamy się ufać Twemu miłosierdziu. Bądź z nami na wieki wieków.

Modlitwa po Komunii

1. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby strzegł depozytu wiary. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za papieża Franciszka i pasterzy Kościoła, aby byli wiarygodnymi
świadkami Chrystusa. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za naszych dobrodziejów i przyjaciół, aby Bóg wynagrodził im
wszelkie dobro, które czynią. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby ich ziemskie życie zgodne
z wyznawaną wiarą zaowocowało łaską zbawienia wiecznego. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas, tu zgromadzonych, abyśmy umocnieni uczestnictwem
we Mszy św. umieli w codziennym życiu świadczyć o naszej przynależności
do Chrystusa. Ciebie prosimy...
Bogu, który przychodzi nam z pomocą i zaradza naszym ludzkim niedostatkom,
niech będą cześć i uwielbienie, teraz i po wszystkie wieki wieków.

Modlitwa po Komunii
Prosimy Cię, Boże, niech działanie niebieskiego Daru przeniknie nasze dusze
i ciała,* aby stale kierowała nami łaska, a nie nasze upodobania. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

Wszechmogący Boże, niech dzięki wstawiennictwu świętego Stanisława Kostki
działanie Twego Sakramentu oświeci nas i zapali, † aby płonęły w nas święte
pragnienia * i abyśmy obfitowali w dobre czyny. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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CZWARTEK

PIĄTEK

20 WRZEŚNIA 2018 I WSPOMNIENIE
ŚW. MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA KIM TAEGON,
PREZBITERA, PAWŁA CHONG HASANG I TOWARZYSZY

21 WRZEŚNIA 2018 I ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA,
APOSTOŁA I EWANGELISTY

Wprowadzenie do Liturgii

Wprowadzenie do Liturgii

Z początkiem XVII wieku świeccy chrześcijanie zanieśli swą wiarę do Korei. Dopiero
w 1836 r. przybyli tam misjonarze z Francji. Wybuchły krwawe prześladowania,
w których 103 męczenników oddało życie za wiarę. Wśród nich pierwszy koreański
kapłan Andrzej Kim Taegon i wybitny świecki apostoł Paweł Chong Hasang.

Św. Mateusz pochodził z Kafarnaum. Pełnił urząd celnika, gdy Jezus powołał go
na apostoła. Ewangelia Mateusza najdokładniej wskazuje związek Starego i Nowego
Przymierza. Według Tradycji, Mateusz głosił Ewangelię na Wschodzie.

Kolekta
Kolekta
Boże, Stwórco i Zbawicielu wszystkich narodów, † Ty wezwałeś do wiary naród
koreański i umocniłeś go przez chwalebne męczeństwo świętych Andrzeja, Pawła
i Towarzyszy, * spraw, abyśmy za ich przykładem i wstawiennictwem aż do śmierci
trwali w Twojej nauce. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

Boże, Ty w niewysłowionym miłosierdziu wybrałeś celnika Mateusza na apostoła, †
spraw przez jego wstawiennictwo, * abyśmy jak on szli za Chrystusem i wiernie
przy Nim trwali. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Przyzywając wstawiennictwa dzisiejszego patrona, przedstawmy Bogu nasze
pokorne prośby:

Modlitwa wiernych
Przez wstawiennictwo dzisiejszych patronów przedstawmy Bogu nasze modlitwy:
1. Módlmy się za Kościół prześladowany, by wyznawcy Chrystusa cieszyli się
wolnością religijną. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za pasterzy Kościoła, by wsłuchiwali się w głos Ducha Świętego.
Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za naród koreański, by zwaśnione strony wytrwale szukały porozumienia i pokoju. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza za N., by otrzymali radość Nieba. Ciebie
prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, by bliskość Chrystusa zbliżała nas do siebie
nawzajem. Ciebie prosimy...
Wszechmogący i miłosierny Boże, wysłuchaj naszych próśb. Który żyjesz i królujesz
na wieki wieków.

Modlitwa po Komunii
Oddając cześć świętym męczennikom, zostaliśmy posileni Pokarmem mocnych; †
pokornie błagamy Cię, Boże, abyśmy wiernie trwając przy Chrystusie, * przyczyniali się w Kościele do zbawienia wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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1. Módlmy się za Kościół, by przez zaangażowanie charytatywne był znakiem
miłości Boga. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za Ojca Świętego i pasterzy Kościoła, by ich misja służyła zbawieniu
wiernych i pokojowi na świecie. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za rodziny, by były miejscem wzrostu powołań do służby Bożej
w Kościele. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, by cieszyli się darem życia zbawionych. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, byśmy naśladowali Jezusa
w Jego miłosierdziu. Ciebie prosimy...
Wpatrując się w przykład św. Mateusza, wielbimy Cię, Boże, i chwalimy za Twoją
bezgraniczną miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii
Boże, staliśmy się uczestnikami radości, z jaką święty Mateusz przyjął w swoim
domu Zbawiciela, † spraw, abyśmy zawsze pokrzepiali się przy stole Chrystusa, *
który nie przyszedł wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników.
Który żyje i króluje na wieki wieków.
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SOBOTA

22 WRZEŚNIA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

Wprowadzenie do Liturgii
Gdy miłość do Słowa jest pierwsza, potrafię zachowywać je w sercu w każdym czasie i sytuacji. Gdy Słowo zajmuje pierwsze miejsce, wtedy owoce będą stokrotne.
(Krzysztof Wons SDS)

Kolekta
Boże, Stwórco i Rządco wszechświata, † wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, * abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Eucharystia jest dziękczynieniem. Pamiętając o niezliczonych łaskach otrzymanych
od Boga, nie ustawajmy w modlitwie:
1. Za Kościół święty, by głosił światu, że źródłem skuteczności sakramentów jest
krzyż Chrystusa. Ciebie prosimy...
2. Za pasterzy Kościoła, by dochowali wierności swemu powołaniu. Ciebie prosimy...
3. Za rodziny, by każdego dnia pochylały się nad słowem Bożym. Ciebie prosimy...
4. Za zmarłych, by sam Bóg stał się dla nich nagrodą za ich życie. Ciebie prosimy...
5. Za nas samych, by słowo Boże było dla nas stałym pokarmem. Ciebie prosimy...
Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i pozwól cieszyć się Twoją szczodrobliwością.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii
Prosimy Cię, Boże, niech działanie niebieskiego Daru przeniknie nasze dusze i ciała, *
aby stale kierowała nami łaska, a nie nasze upodobania. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
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