Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - #ZEJDZZKANAPY
PAŹDZIERNIK

MATERIAŁY LITURGICZNE
(NA XXVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.)

(przed Mszą świętą należy przygotować wodę do poświęcenia oraz kropidło)

I. WPROWADZENIE DO MSZY ŚWIĘTEJ
Każda niedzielna Eucharystia przypomina nam o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem
i śmiercią. Każda Eucharystia przypomina o naszej duchowej tożsamości, którą nabyliśmy
w sakramencie chrztu świętego: jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi – zawsze nimi
jesteśmy (por. papież Franciszek, Homilia na Mszy świętej posłania na Campus Misericordiae).
Idąc przez życie napotykamy na przeszkody, które przysłaniają nam tę prawdę, sprawiają, że
tracimy nadzieję. Rozpoczynając tę Mszę świętą odkryjmy na nowo prawdę, że „Bóg jest
wierny w miłości względem nas, a nawet nieustępliwy. Kocha nas bardziej, niż my kochamy
samych siebie, wierzy w nas bardziej, niż my wierzymy w siebie, (...) zawsze wierzy, że
możemy się podnieść i nie poddaje się, widząc nas przygaszonych i bez radości” (por. tamże).
Pokornie więc prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na
pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu,
którego otrzymaliśmy.
Po krótkiej ciszy celebrans, trzymając ręce złożone, mówi:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do
oczyszczenie, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego,
prosimy Cię, pobłogosław † tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów
w nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się
do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
Kapłan bierze kropidło, kropi siebie i usługujących, następnie duchowieństwo i lud. Jeżeli
trzeba, przechodzi przez kościół. W tym czasie wykonuje się odpowiedni śpiew.
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Kapłan wraca do krzesła i gdy śpiew się skończy, zwrócony do ludu, trzymając ręce złożone,
mówi:
Niech Bóg wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej
eucharystycznej Ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej.
W. Amen.
Następnie śpiewa się lub odmawia hymn Chwała na wysokości.

II. KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ SŁOWA
Chrystus przyszedł na świat, aby wypełnić wolę Ojca. Zrealizował ją, ogałacając samego siebie,
przyjąwszy postać sługi, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Ucznia
Chrystusa czeka podobna droga. Celem życia chrześcijańskiego jest wypełnić wolę Ojca
i zjednoczyć się z Bogiem w niebie. Niestety, wiele razy doświadczamy w życiu historii
opowiedzianej przez Jezusa w dzisiejszej Ewangelii: obiecujemy Bogu wiele, ale tego nie
wypełniamy. Słowo Boże nie pozbawia nas jednak nadziei. Ustami proroka Ezechiela
przekonuje nas, iż „jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje
według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu”.
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III. FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ

Stając w pokorze przed miłosiernym Bogiem, zanieśmy do Niego nasze prośby:

1. Módlmy się za Ojca świętego Franciszka, aby jego posługa budowała jedność w Kościele.
Ciebie prosimy …
2. Módlmy się za wszystkich zaangażowanych w przygotowanie synodu na temat młodzieży,
wiary i rozeznawania powołania, aby byli otwarci na natchnienia Ducha Świętego i umieli
dać ewangeliczną odpowiedź na współczesne wyzwania.
Ciebie prosimy …
3. Módlmy się za studentów rozpoczynających rok akademicki, aby podejmując trud
zgłębiania różnych dziedzin nauk, otwierali się na źródło mądrości, którym jest sam Bóg.
Ciebie prosimy …
4. Módlmy się za młodzież żyjącą w trudnych warunkach z powodu wojen, prześladowań,
ubóstwa, aby nigdy nie traciła nadziei i doczekała się zmiany sytuacji w swoich krajach.
Ciebie prosimy …
5. Módlmy się za zmarłych, aby mieli udział w chwale zbawionych w niebie.
Ciebie prosimy …
6. Módlmy się za nas samych, uczestniczących w Uczcie Miłości, aby były w nas te same
dążenia, ta sama miłość i wspólny duch.
Ciebie prosimy …

Wszechmogący Boże, umacniaj w nas wiarę, nadzieję i miłość, abyśmy w życiu słowem
i czynem wyznawali, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Amen.
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IV. KOMENTARZ PRZED ROZESŁANIEM (PO MODLITWIE PO KOMUNII ŚWIĘTEJ)
Posileni Słowem Bożym i Pokarmem Eucharystycznym chcemy iść w świat, aby pełnić wolę
Ojca. Chrystus wzywa nas, abyśmy zostawili ślad w życiu, ślad, który naznaczyłby naszą
historię i historię wielu ludzi. Na tę drogę odkrywania planu Boga względem naszego życia
przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Zechciejmy również oddać się pod opiekę Maryi oraz wraz
z Nią medytować tajemnice życia Jezusa w modlitwie różańcowej.
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