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MATERIAŁY LITURGICZNE
(NA XXXII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 12 LISTOPADA 2017 R.)

I. WPROWADZENIE DO MSZY ŚWIĘTEJ
Za chwilę spotkamy Boga, Jezusa Chrystusa, konkretną Osobę. Przyjmiemy Go do siebie
podczas Komunii Świętej.
Boga nie jesteśmy w stanie zobaczyć, czy nawet sobie wyobrazić, więc oto zamyka On całą
swoją nieskończoność w każdej, nawet najdrobniejszej cząstce Hostii, którą zaraz zobaczymy.
Całkowicie się tobie oddaje. Nieskończony, niepojęty, najpotężniejszy Pan tak bardzo chce być
z tobą, że staje się malutkim, lichym kawałkiem chleba, abyśmy tylko byli w stanie choć trochę
go ogarnąć, być z Nim. To wszystko na słowa zwykłego człowieka, którego osobiście kiedyś
wybrał do służby sobie i ludziom. Tak bardzo nas kocha.

II. KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ SŁOWA
Często zarzucamy Bogu, że do nas nie mówi, nie wraża jasno, o co Mu chodzi, czego od nas
oczekuje. To prawda. Nieliczni ludzie mieli możliwość rozmowy z Bogiem w taki sam sposób
jak z człowiekiem, czego doświadczyła chociażby św. s. Faustyna.
Teraz jednak, usłyszymy Słowo Boże, Bóg przemówi. Usłyszymy myśli, mądrości, czy historie
w których widać działanie Boga. Spróbujmy postawić się w miejsce ludzi których one dotyczą,
którzy często musieli robić rzeczy sprzeczne z ludzką logiką, a teraz ich historie zawarte
w Piśmie Świętym są dla nas przykładem działania Boga. Boża mądrość nas szuka, abyśmy nie
umierali w niewiedzy i ciemności, ale w jej świetle czekali na Oblubieńca, Jezusa Chrystusa
Zbawiciela.
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III. FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ

Przez wstawiennictwo świętego Jozafata biskupa i męczennika którego wspomnienie dzisiaj
przeżywamy, zanośmy do Boga pokorne modlitwy:

1. Za papieża Franciszka o odwagę i siłę dla niego, aby razem z biskupami, prezbiterami
i diakonami powadzi cały Kościół do Boga
Ciebie prosimy …
2. Za wszystkich rządzących i odpowiedzialnych za ludzkie życie, aby potrafili odrzucić
interes prywatny ze względu na dobro ludzi i pokój na świecie..
Ciebie prosimy …
3. Za Polskę, abyśmy pamiętali o modlitwie za nią i oddawali ją oraz siebie pod szczególną
opiekę Maryi.
Ciebie prosimy …
4. Za Kościół prześladowany, szczególnie w Syrii i całym Bliskim Wschodzie, abyśmy nie
ustawali w modlitwach, działaniach na rzecz pokoju i nigdy nie zapominali, że trwa tam
krwawa wojna, o której tak niewygodnie nam pamiętać.
Ciebie prosimy …
5. Za zmarłych, szczególnie za ofiary prześladowań religijnych, zamachów terrorystycznych,
zabitych za odmienne poglądy czy w wyniku nienawiści rasowej. Polecając ich szczególnej
opiece św. Jozafata biskupa i męczennika, prośmy o chwałę nieba dla nich.
Ciebie prosimy …
6. Za nas samych, abyśmy nigdy nie zapominali o miłości do drugiego człowieka, a zwłaszcza
do tych ludzi, którzy okazują nam nienawiść.
Ciebie prosimy …

Dobry Boże wysłuchaj prosimy naszej modlitwy dzięki wstawiennictwu świętego
Jozafata biskupa, którego męczeństwo dziś wspominamy. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
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IV. KOMENTARZ PRZED ROZESŁANIEM (PO MODLITWIE PO KOMUNII ŚWIĘTEJ)
Słuchaliśmy Słów Boga, widzieliśmy Boga ukrytego pod postaciami Chleba i Wina, przyjęliśmy
Boga w Komunii Świętej. Niech więc teraz, Jego błogosławieństwo umocni nas w życiu, abyśmy
nie zmarnowali tego spotkania, abyśmy przyjęli Jezusa do swojego serca i żyli już nie według
kryteriów ludzkich, ale Bożych.
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