niedziela

przy ołtarzu

CODZIENNIK
KAPŁAŃSKI
11 listopada 2018
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
W najnowszym numerze „Niedzieli” ogólnopolskiej:

– PAPIEŻ, KTÓRY Z MIŁOŚCIĄ SŁUŻYŁ POLSCE

Uczył nas, że „Polska jest matką szczególną”, dlatego „ma prawo
do miłości szczególnej”. Jako pierwszy papież tak wyraźnie eksponował
swoje pochodzenie. Bycie Polakiem nie przeszkadzało mu, ale pomagało
w pełnieniu posługi Piotra. O Papieżu Polaku św. Janie Pawle II,
nauczycielu patriotyzmu, który uczył nas kochać „wszystko,
co Polskę stanowi”, przeczytamy w nowym numerze „Niedzieli”.

– POLSKOŚĆ PRZETRWAŁA DZIĘKI KOŚCIOŁOWI

– Gdy nasze państwo było rozszarpane, to Kościół był jedyną
instytucją sieciową. Polskość przetrwała głównie dzięki silnej
rodzinie i Kościołowi, który stał na straży niezmiennych wartości –
podkreśla prezydent RP Andrzej Duda. W najnowszym numerze
„Niedzieli”przeczytamy ekskluzywny wywiad, którego Prezydent
udzielił z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

– STAŃCIE DO APELU. CHWAŁA BOHATEROM!

„Kiedy do Stwórcy popłynie żołnierskie wołanie, Ojczyznę naszą,
wolną, miej w opiece, Panie, wtedy niech każdy, kto ma w sercu Boga,
komu Ojczyzna miła, kto chce ją zachować, niech padnie na kolana”.
W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pochylmy się
nad opisywanymi w nowym numerze „Niedzieli” bohaterskimi dziejami naszego narodu.

NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

11 LISTOPADA 2018 I 32 . NIEDZIELA ZWYKŁA

12 LISTOPADA 2018 I WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA,
BISKUPA I MĘCZENNIKA

Wprowadzenie do Liturgii

Wprowadzenie do Liturgii

Uboga wdowa, wrzucając do skarbony świątynnej ostatni grosz, daje wyraz
dobroci i bezgranicznego zaufania Bogu. Hojność w niedostatku – oto przykład
dla wyznawców Chrystusa, który przypomina nam trwałą wartość zawierzenia
Bogu. (Ks. prof. Waldemar Chrostowski)

Św. Jozafat Kuncewicz urodził się we Włodzimierzu Wołyńskim ok. 1580 r. W 20.
roku życia wstąpił do zakonu bazylianów. W 1618 r. został arcybiskupem połockim
i gorliwie pracował nad nawróceniem schizmatyków do Kościoła katolickiego.
Oddał życie za wiarę 12 listopada 1623 r.

Kolekta

Kolekta

Wszechmogący i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, †
abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała * mogli swobodnie pełnić Twoją
służbę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Wszechmogący Boże, wzbudź w swoim Kościele Ducha, którym napełniony święty
Jozafat dał swoje życie za owce, † abyśmy za jego wstawiennictwem umocnieni
tym Duchem * nie wahali się oddać swojego życia za braci. 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 pragnie naszego szczęścia i jest otwarty na nasze wołanie, zanośmy
wspólnie prośby:
1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka oraz wszystkich pasterzy Kościoła,
aby odnowieni mocą Ducha Świętego gorliwie pełnili posługę sakramentu
pojednania. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za chrześcijan, aby potrafili oddać wszystko Bogu, a całym swoim
życiem potwierdzali wiarę w zmartwychwstanie i życie wieczne. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby była wierna Bogu, krzyżowi i Ewangelii.
Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby doświadczyli radości wiecznej.
Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, abyśmy wciąż odkrywali, że każdego dnia trzeba
przekraczać granice miłości własnej i obejmować troską drugiego człowieka.
Ciebie prosimy...
Wszechmogący Boże, ubodzy duchem stajemy przed Twoim majestatem, ponieważ
wierzymy, że Ty wysłuchujesz naszych prośb. Spełnij te z nich, które są zgodne
z Twoją wolą, i umocnij nas w trudach codzienności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii
Posileni świętym Darem dzięki Ci składamy, dobry Ojcze, † i błagamy, aby moc
Ducha Świętego, której nam udzieliłeś w Eucharystii, * trwała w nas i przemieniała
nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

2

Modlitwa wiernych
Za wstawiennictwem św. Jozafata, biskupa i męczennika, przedstawiajmy Bogu
w modlitwie nasze potrzeby:
1. Módlmy się za wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, aby Chrystus przyspieszył
chwilę ich zjednoczenia. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za Kościoły wschodnie, aby Eucharystia przez nie sprawowana
była sakramentem jedności. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za młodzież, aby na wzór św. Jozafata była wierna Chrystusowi.
Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za N. – niech radują się
nagrodą obiecaną im już na chrzcie. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nasze święte zgromadzenie, abyśmy całym życiem dążyli do
realizacji słów Jezusa: „Aby byli jedno”. Ciebie prosimy...
Przyjmij, Boże, nasze modlitwy i za wstawiennictwem św. Jozafata udziel Twojemu
ludowi daru jedności w wierze i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii
Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy zaczerpnęli z Uczty eucharystycznej ducha męstwa
i pokoju † i za przykładem świętego Jozafata * poświęcali nasze życie dla chwały
i jedności Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego.
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WTOREK

ŚRODA

13 LISTOPADA 2018 I WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH
PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI

14 LISTOPADA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

Wprowadzenie do Liturgii

Wprowadzenie do Liturgii

Święci Benedykt i Jan byli benedyktynami eremitami, którzy na zaproszenie Bolesława Chrobrego przybyli do Polski z Włoch i osiedlili się w Międzyrzeczu. Wkrótce
dołączyli do nich Polacy – nowicjusze Mateusz i Izaak oraz kucharz Krystyn. W nocy
z 10 na 11 listopada 1003 r. zakonnicy zostali zamordowani przez zbójców.

Usłyszę przejmujący krzyk dziesięciu trędowatych: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad
nami!”. Swoją ostatnią nadzieję odnajdują w Jezusie. Wierzą, że może ich uzdrowić.
Wrócę pamięcią do tych sytuacji z mojego życia, w których bardzo cierpiałem,
traciłem nadzieję. Czy pamiętam moje modlitwy z tamtych dni? Czy dzisiaj moje
serce nie krzyczy z powodu jakiegoś doświadczenia? Czy nie potrzebuję „modlitwy
trędowatych”? (Krzysztof Wons SDS)

Kolekta
Boże, Ty uświęciłeś początki wiary w narodzie polskim krwią świętych męczenników
Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, † wspomóż swoją łaską naszą słabość, *
abyśmy naśladując Męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie
wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †
który zTobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Kolekta
Wszechmogący i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, †
abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała * mogli swobodnie pełnić Twoją
służbę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Za wstawiennictwem świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników Polski, którzy umocnili fundament wiary chrześcijańskiej
w naszym narodzie, polecajmy Bogu nasze modlitwy:
1. Módlmy się za Kościół w naszej ojczyźnie, aby zawsze był mocny wiarą i chrześcijańskimi obyczajami. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za ludzi krzywdzonych i prześladowanych, aby na drodze miłości
i przebaczenia odnieśli trwałe zwycięstwo. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za wezwanych do życia zakonnego, aby stale rozważali miłość Boga
i ogarniali modlitwą wszystkich ludzi. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, a zwłaszcza za N. , aby cieszyli się przebywaniem
z Bogiem. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas, tu zgromadzonych, abyśmy przez naśladowanie wzoru
świętych stali się radością i chlubą naszej ojczyzny. Ciebie prosimy...
Boże, Obrońco słabych i uciśnionych, wysłuchaj modlitw, które za wstawiennictwem
świętych Męczenników do Ciebie zanosimy, i z miłosierdzia Twego udziel nam
pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii

Modlitwa wiernych
Przedstawiajmy Bogu w modlitwie nasze potrzeby:
1. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby dostrzegali potrzeby swych bliźnich
i spieszyli im z pomocą. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za wszystkich biskupów Kościoła, aby Duch Święty ich oświecał,
umacniał i prowadził. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za tych, którzy pracują w wolontariatach, aby byli znakiem nadziei
dla innych. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, by weszli do Domu Ojca. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej świętej Liturgii, abyśmy chętnie wspierali dzieła miłosierdzia. Ciebie prosimy...
Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw, abyśmy przez służbę Tobie w naszych bliźnich
zasłużyli na wieczną nagrodę w Twoim królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii
Posileni świętym Darem dzięki Ci składamy, dobry Ojcze, † i błagamy, aby moc
Ducha Świętego, której nam udzieliłeś w Eucharystii, * trwała w nas i przemieniała
nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Boże, nasz Ojcze, składamy Ci dzięki, wspominając początki naszej wiary, † i sławimy Ciebie w Twoich świętych męczennikach Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku
i Krystynie, * niech Sakrament ołtarza przyjęty w ich święto napełni nas radością.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
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CZWARTEK

PIĄTEK

15 LISTOPADA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

16 LISTOPADA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

Wprowadzenie do Liturgii

Wprowadzenie do Liturgii

Jezus uwrażliwia mnie na królestwo Boże, które jest pośród mojej codzienności.
Nie mam pytać, kiedy królestwo przyjdzie, ale czy potrafię już teraz dostrzec jego
bogactwo w codzienności. Jakie znaki królestwa Bożego dostrzegam wokół siebie?
(Krzysztof Wons SDS)

Powtórne przyjście Jezusa będzie nagłe. Mam tak przeżywać swoje życie, abym był
gotów w każdej chwili je„stracić” – oddać Jemu. Jeśli za wszelką cenę usiłuję zachować
je dla siebie, wtedy będę zatracał siebie i stracę Jezusa. (Krzysztof Wons SDS)

Kolekta
Kolekta
Wszechmogący i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, †
abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała * mogli swobodnie pełnić Twoją
służbę. 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, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, †
abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała * mogli swobodnie pełnić Twoją
służbę. 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
Do Boga, który przez wiarę pozwala nam poznać siebie i dodaje siły do wiernego
pełnienia Jego świętej woli, zanośmy nasze modlitwy:
1. Módlmy się za Kościół święty, aby wytrwale głosił Ewangelię i prowadził ludzi
do żywej wiary. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby dla wszystkich wyznawców Chrystusa
był umocnieniem w wierze i miłości. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby za wstawiennictwem Bogarodzicy dochowała wierności Chrystusowi. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za młodych, pełnych religijnego entuzjazmu, aby złe postępowanie
starszych nie załamało ich wiary. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej świętej Liturgii, aby Chrystus przymnożył nam wiary i obdarzył nas duchem wytrwania w Jego służbie. Ciebie prosimy...
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Przez Jezusa Chrystusa, który pragnie wszystkich ludzi doprowadzić do spotkania
z Ojcem, zanośmy do Boga nasze błagania w intencjach Kościoła i świata:
1. Módlmy się za Kościół święty, aby wszędzie uobecniał dzieło zbawienia i prowadził ludzi do spotkania z Bogiem. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby odważnie prowadził łódź Kościoła wśród
burz i niepokojów świata. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, aby w modlitwie szukali ukojenia i w ciszy serca odnaleźli łączność z Bogiem. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za rodziny, aby były miejscem głębokiego zjednoczenia z Bogiem.
Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za naszą wspólnotę, abyśmy w obronie wiary gotowi byli poświęcić
nawet życie. Ciebie prosimy...

Boże, Ty znasz serca ludzi i ich słabości, wysłuchaj modlitw Twojego Kościoła i swoją
łaską umocnij wiarę Twoich dzieci. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszechmogący, wieczny Boże, który nieustannie okazujesz nam swoją dobroć,
wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy przez przychodzenie z pomocą naszym
bliźnim zasłużyli na Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii

Modlitwa po Komunii

Posileni świętym Darem dzięki Ci składamy, dobry Ojcze, † i błagamy, aby moc
Ducha Świętego, której nam udzieliłeś w Eucharystii, * trwała w nas i przemieniała
nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Posileni świętym Darem dzięki Ci składamy, dobry Ojcze, † i błagamy, aby moc
Ducha Świętego, której nam udzieliłeś w Eucharystii, * trwała w nas i przemieniała
nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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SOBOTA

17 LISTOPADA 2018 I WSPOMNIENIE
ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY

Wprowadzenie do Liturgii
Św. Elżbieta urodziła się w 1207 r. Jej ojcem był Andrzej II, król Węgier. Prowadziła głębokie życie duchowe. Po śmierci męża żyła w dobrowolnym ubóstwie i oddawała się
pielęgnowaniu ubogich. Zmarła w Marburgu 17 listopada 1231 r.

Kolekta
Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święta Elżbieta widziała i czciła Chrystusa
w ubogich, † przez jej wstawiennictwo daj nam ducha miłości, * abyśmy wytrwale
służyli potrzebującym i cierpiącym. 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 św. Elżbiety Węgierskiej zanośmy przed tron miłosiernego
Boga nasze prośby:
1. Módlmy się za Kościół święty, aby gromadził rozproszonych, dawał nadzieję
pokrzywdzonym i niósł światło wiary nieznającym Boga. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby jego służebna postawa nakłaniała ludzi
do wzajemnej miłości. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za tych, którzy oddalają się od ludzi potrzebujących, aby Jezus
okazał im swoje miłosierdzie i nauczył ich ofiarnie czynić dobro. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za ludzi zamożnych, aby byli otwarci na potrzeby innych.
Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy w swoim otoczeniu
na wzór św. Elżbiety szerzyli miłość Chrystusa. Ciebie prosimy...
Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i za wstawiennictwem św. Elżbiety udziel nam
darów, o które prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii
Boże, Ty nas posiliłeś Najświętszym Sakramentem, † spraw, abyśmy naśladowali
przykład świętej Elżbiety, * która gorliwie czciła Ciebie i służyła Twojemu ludowi
z ogromną miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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