Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - #ZEJDZZKANAPY
STYCZEŃ

Materiały liturgiczne na wybraną niedzielę stycznia 2017 r.

KOMENTARZ przed rozpoczęciem Mszy św.
Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. W niej Chrystus utrwalił
zbawczą ofiarę krzyża i polecił swojemu Kościołowi, aby ponawiał ją jako Pamiątkę Jego
męki, śmierci i zmartwychwstania, sakrament miłosierdzia i znak jedności. W czasie
Liturgii pamiętajmy, że Chrystus jest obecny pośród nas: w osobie kapłana, w Słowie
Bożym, w zgromadzeniu wiernych i pod postaciami eucharystycznymi. Przed śpiewem
na rozpoczęcie Mszy św. wyciszmy nasze serca, wzbudźmy intencje, z którymi
przychodzimy i skupmy uwagę na Chrystusie, bo za niedługo On po raz kolejny ofiaruje
za nas samego siebie.

KOMENTARZ przed Komunią
Eucharystia jest sakramentem, w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas samego siebie,
swoje Ciało i swoją Krew, abyśmy z miłości ofiarowali Mu siebie i zjednoczyli się z Nim
w Komunii Świętej. W ten sposób staniemy się jednym Ciałem Chrystusa, Kościołem.
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MODLITWA WIERNYCH
Chrystusowi, który uniżył samego siebie przedstawmy nasze prośby:
1. Módlmy się za Kościół, aby był znakiem jedności w świecie
Ciebie prosimy
2. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i diakonów, aby przez swoją
posługę jednoczyli ludzi z Bogiem
Ciebie prosimy
3. Módlmy o pokój na świecie, wolność prześladowanych i mądrość dla rządzących
narodami
Ciebie prosimy
4. Módlmy się za rodziny, aby były świadkami miłości Chrystusa do człowieka, a przez to
były fundamentem Królestwa Boże na ziemi
Ciebie prosimy
5. Módlmy się za zmarłych, a szczególnie za tych, którzy zginęli z powodu nienawiści
i pychy człowieka, aby dostąpili radości życia wiecznego
Ciebie prosimy
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy dzięki łasce Bożej doskonalili się w miłości i swoją
różnorodność wykorzystywali ku dobru wspólnemu
Ciebie prosimy
Chryste, Ty podczas Ostatniej Wieczerzy modliłeś się o jedność Twoich uczniów.
Wysłuchaj naszych próśb, które do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz
z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego. Amen.
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