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MATERIAŁY LITURGICZNE
(NA WYBRANĄ NIEDZIELĘ LUTEGO 2017)

I. WPROWADZENIE DO MSZY ŚWIĘTEJ
Każda Eucharystia jest spotkaniem z Żywym i Działającym w naszym życiu Bogiem. To
spotkanie Dwóch - to nie jest teatr, w którym Bóg pojawia się na scenie, a ty masz
siedzieć cicho. Przeciwnie, Eucharystia to Dialog, w którym każdy może wziąć udział. Ta
szczególna Nić porozumienia: ja – Bóg, to droga każdego z nas, to pierwsze
i najważniejsze powołanie.
Przestrzeń tej świątyni za chwilę wypełni obecność Najwyższego, który przychodzi do
nas z pytaniem: „czy miłujesz mnie?”. Niech naszą odpowiedzią będzie szczera modlitwa
- nie tylko teraz w tych murach (w tej świątyni/kaplicy), ale w całym naszym życiu.

II. KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ SŁOWA
Za chwilę usłyszymy Słowo Boże. Nie jest to czas – na wygodny odpoczynek w ławce. To
chwila, by wytężyć umysł, nastawić swoje serce – niech nic nie umknie naszej uwadze.
Kontakt ze Słowem jest nieodłącznym elementem chrześcijańskiego powołania. Słowo
Boże, będąc ludzkim zapisem, stanowi Boski program ludzkiej egzystencji. Być może
w tej Liturgii Słowa Bóg przemówi dziś – choćby jednym Wyrazem lub sytuacją –
w sposób szczególny do twojego serca, wskazując Ci twoją drogę powołania.
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III. KOMENTARZ PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ
Oto Najświętszy Czas – twoje osobiste spotkanie z Bogiem. Zauważ, jak piękne jest Jego
powołanie – przychodzi w każdej Eucharystii, oddaję się tobie tak, jak zrobił to dwa
tysiące lat temu. Jak bezbronny jest wobec twojej potęgi. Możesz go obrazić,
sprofanować, ale możesz też oddać mu cześć: uwielbić, powiedzieć o swojej miłości.
Przyjmując Najświętszy Sakrament – uświadommy sobie, jak wielka jest potęga oddania
swojego życia dla drugiej osoby. Jest to trudna do przyjęcia, ale bardzo ważna prawda
każdego powołania – żyję nie dla siebie, ale dla kogoś. Tę tajemnicę pokazuje nam nasz
Mistrz.
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IV. FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ

Chrystusowi, który przychodząc na świat dał nam przykład służby Bogu
i drugiemu człowiekowi, powierzmy nasze intencje:

1. Módlmy się za papieża, biskupów i wszystkich kapłanów, aby realizując drogę
swojego powołania nieustannie czerpali przykład z miłości i ofiary Jezusa.
Ciebie prosimy …
2. Módlmy się za małżeństwa, aby zjednoczone węzłami miłości realizowały swoje
powołanie na wzór rodziny z Nazaretu.
Ciebie prosimy …
3. Módlmy się za osoby samotne, które realizują swoje powołanie poprzez wierną
i uczciwą pracę, by poprzez sakramenty święte wzrastały w świętości.
Ciebie prosimy …
4. Módlmy się za ludzi, którzy realizując swoje egoistyczne pomysły na życie, krzywdzą
samych siebie i innych, by otworzyli się na wolę Najwyższego.
Ciebie prosimy …
5. Módlmy się za dusze zmarłych cierpiące w czyśćcu, aby doświadczając łaski
oczyszczenia, doszli do oczekiwanej pełni obcowania z Bogiem.
Ciebie prosimy …
6. Módlmy się za nas, obecnych na tej Eucharystii, abyśmy swoim życiem dawali
Jezusowi dowód szczerej miłości.
Ciebie prosimy

Najwyższy, który spoglądasz na nasze łaknące Twojej pomocy serca, przyjmij
łaskawie prośby, które Ci składamy i racz ich wysłuchać przez Chrystusa –
Twojego Syna, a naszego Mistrza. Amen.
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