Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - #ZEJDZZKANAPY
MARZEC

MATERIAŁY LITURGICZNE
(NA I NIEDZIELĘ PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO)

I. WPROWADZENIE DO MSZY ŚWIĘTEJ
W Środę Popielcową rozpoczęliśmy w Kościele okres Wielkiego Postu. Ma on nas
przygotować na Święta Paschalne. W tym czasie liturgia staje się wyciszona i całkowicie
podporządkowania pokutnemu charakterowi tego okresu. W pierwszej kolejności
głównym tematem liturgii Wielkiego Postu staje się nawrócenie, natomiast jego druga
część kieruje naszą uwagę na mękę Chrystusa. Okres przygotowania do Świąt
Wielkanocnych od zawsze był dla chrześcijan czasem wzmożonej pracy nas sobą. Już
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa wielu przyjmowało podczas Wigilii Paschalnej
sakrament chrztu, stając się od tamtej pory wyznawcami Jezusa Chrystusa. Chciejmy
wejść na tę drogę pokuty i nawrócenia, do której zaprasza nas dziś Kościół, a odkrywając
na nowo wartość naszego chrztu, stawajmy się coraz bardziej gotowi na spotkanie ze
zmartwychwstałym Panem.

II. KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ SŁOWA
Na zachód od Morza Martwego aż po wzgórza judejskie rozciąga się, znana nam dobrze
z ewangelicznego opisu, Pustynia Judzka. To właśnie tam udał się Jezus, by doświadczyć
największej próby. Nie dał się zwieść diabelskim obietnicom, lecz okazałe się całkowicie
posłuszny woli Ojca. Chrystus odrzucił drogę proponowaną przez szatana; pokusę
łatwych rozwiązań, władzy i sławy za cenę utraty własnej wolności. Jezus odpowiadając
na podsuwane Mu pokusy odwołuje się do tekstów biblijnych. Wsłuchajmy się zatem
w to słowo, które kieruje do nas Bóg. Jest ono przecież dla nas prawdziwym orężem
w walce z wszelkim złem.
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III. FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ
W duchu prawdziwej pokory, ufni w Bożą dobroć, przedstawmy Panu nasze prośby:
1. Módlmy się za Kościół powszechny, aby głosił całemu światu Bożą miłość, która uzdalnia
nas do prawdziwej pokuty i nawrócenia.
Ciebie prosimy …
2. Módlmy się za sprawujących władzę, aby potrafili obficie czerpać ze zdrojów Bożej
mądrości.
Ciebie prosimy …
3. Módlmy się za wszystkich rekolekcjonistów, aby w okresie Wielkiego Postu towarzyszyła
im łaska Ducha Świętego.
Ciebie prosimy …
4. Módlmy się za zmarłych, aby oczyszczeni przez miłość Chrystusa, mogli cieszyć się
oglądaniem Boga na wieki.
Ciebie prosimy …
5. Módlmy się za nas samych, abyśmy mieli odwagę podążać drogą całkowitego
posłuszeństwa, wyznaczoną nam przez Jezusa Chrystusa.
Ciebie prosimy …

Wszechmogący Boże, rozpoczynając okres Przygotowania Paschalnego, prosimy Cię,
abyśmy odnowieni przez Twą miłość wydali obfite owoce nawrócenia. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

IV. KOMENTARZ PRZED MODLITWĄ EUCHARYSTYCZNĄ (PREFACJĄ)
Eucharystia jest sakramentem, w którym możemy uczyć się od Chrystusa miłości
względem Boga i drugiego człowieka. On, poszcząc przez czterdzieści dni, ukazał nam
w jaki sposób mamy zwyciężać pokusy do grzechu. Z czystym sercem oddajmy Mu więc
hołd uwielbienia i uczmy się Go naśladować w Jego całkowitym posłuszeństwie, które
osiągnęło swój szczyt na drzewie krzyża.
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V. KOMENTARZ PRZED ROZESŁANIEM (PO MODLITWIE PO KOMUNII ŚWIĘTEJ)
Pustynia jest miejscem, gdzie człowiek ma okazję do tego, by wsłuchać się w głos Boga.
Każdy z nas może czuć się zaproszony do wyjścia na tę pustynię. Nie powinno więc
zabraknąć, szczególnie w okresie Wielkiego Postu, czasu na głęboką i ufną modlitwę.
Przygotowaniu do Świąt Wielkanocnych powinno towarzyszyć również podjęcie walki
z grzechem i własnymi słabościami. Wszystko to ma służyć temu, by na wzór Chrystusa
stawać się ludźmi wewnętrznie wolnymi, pełnymi Bożej miłości. Niech więc pomaga nam
w tym Jego błogosławieństwo.

WWW.KDM.ORG.PL

3

