Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - #ZEJDZZKANAPY
GRUDZIEŃ

Materiały liturgiczne na grudzień 2016 r. – do wykorzystania w jedną z niedziel Adwentu

WSTĘP do Eucharystii
Okres Adwentu, który przeżywamy jest czasem oczekiwania i przygotowania na przyjście
Chrystusa. Za kilka tygodni uroczyście będziemy obchodzić pamiątkę Jego pierwszego przyjścia na
ziemię, a nasze serca i myśli będą pełne oczekiwania na Jego powtórne przyjście w chwale.
Maryja – pokorna Służebnica Pańska zasłuchana w Boże Słowo znalazła łaskę u Boga (Łk 1,30) i jest
dla nas wzór do naśladowania. Wierni wskazaniom papieża Franciszka, za przykładem Maryi i pod
Jej Macierzyńską opieką, chcemy iść przez życie zachowując pamięć o przeszłości, żyć odważnie w
teraźniejszości oraz mieć nadzieją na przyszłość.
Przychodzimy na Eucharystię, do źródła Bożej łaski, aby przygotować „drogę Panu” i
wyprostować ścieżki naszego życia dla Niego, bo przyjście Zbawiciela jest już bliskie. Niech to
spotkanie z przychodzącym Jezusem będzie dla nas znakiem radości i niezachwianej nadziei, która
nigdy zawieść nie może.
Aby nasze modlitwy płynęły z czystego serca, przeprośmy najpierw Najlepszego Ojca za
brak wytrwałości i wiary w oczekiwaniu na przyjście Jego Syna.
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MODLITWA WIERNYCH
Dobremu Bogu przedstawmy nasze prośby:
1. “Jezus ponowił swoje wezwanie, aby każdy z nas stał się Jego uczniem misjonarzem, odkrył Go,
jako najcenniejszy skarb swojego życia i dzielił się tym bogactwem z innymi”. Módlmy się za
Kościół, aby głosił światu Dobrą Nowinę o Bogu bogatym w miłosierdzie i prowadził każdego
człowieka do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem.
Ciebie prosimy
2. “Głosząc Błogosławieństwa Jezus zachęca nas, byśmy poszli za Nim, byśmy wraz z Nim szli drogą
miłości, jedyną, która prowadzi do życia wiecznego. To nie jest to droga łatwa, ale Pan nam
zapewnia swoją łaskę i nigdy nie pozostawia nas samymi”. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka,
aby każdego dnia na nowo umacniał Go w głoszeniu mądrości Krzyża, wspierał Jego siły i napełniał
Go darami Ducha Świętego w Jego pasterskiej posłudze.
Ciebie prosimy
3. „Jezus jest Panem ryzyka, tego wychodzenia zawsze „poza”. Jezus nie jest Panem komfortu,
bezpieczeństwa i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się
na zamianę kanapy na parę butów”. Módlmy się za młodzież, by nie ulegała „kulturze
tymczasowości i powierzchowności” - ale żeby przyjaźń z Chrystusem była zawsze punktem
odniesienia dla życiowych wyborów i decyzji, a świadectwo ich życia prowadziło innych do
spotkania z Chrystusem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.
Ciebie prosimy
4. „Pokładajcie ufność w Bogu... On nas zna, kocha nas i nigdy o nas nie zapomina”. Módlmy się za
osoby chore i cierpiące, aby dobroć napotkanych ludzi umocniła w nich wiarę w dobroć samego
Boga.
Ciebie prosimy
5. „Jezus każdego z nas woła po imieniu. Twoje imię jest Mu drogie”. Módlmy się w intencjach tej
mszy świętej (…) oraz powierzajmy Bogu te intencje, z którymi przyszliśmy dziś na Eucharystię.
Ciebie prosimy
6. Niech Maryja, “Matka ubogich i gwiazda nowej ewangelizacji, pomaga nam żyć Ewangelią,
urzeczywistniać Błogosławieństwa w naszym życiu i mieć odwagę szczęścia”. Módlmy się za nas tu
zgromadzonych, aby spotkanie ze Słowem Bożym i Maryją, Matką Chrystusa budzi w nas
pragnienie coraz większej gorliwości w pełnieniu woli Ojca, motywuje i mobilizuje do stawania się
ludźmi ewangelicznych Błogosławieństw.
Ciebie prosimy
Wszechmogący Boże, Ty zawsze jesteś blisko nas. Wysłuchaj naszych próśb, które do Ciebie
zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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