Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - #ZEJDZZKANAPY
WRZESIEŃ

MATERIAŁY LITURGICZNE
(NA XXIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 17 WRZEŚNIA 2017 R.)

I. WPROWADZENIE DO MSZY ŚWIĘTEJ
Dzisiejsza, XXIV niedziela zwykła, wprowadza nas w temat pokoju i przebaczenia. Nasze życie
często

pełne

jest

niepokojów,

złości

i

nieporozumień,

szczególnie

przeżywanych

w codzienności, wśród rodziny i najbliższych. Także obserwując aktualną sytuację na świecie
widzimy wiele zamętu w relacjach między religiami, Kościołami i państwami. Dzisiejszy dzień,
17 września, przypomina nam również tragiczne dla Polski wydarzenia, a mianowicie
militarne wtargnięcie Rosji na teren naszej Ojczyzny w 1939r.
W dzień pamięci o tych wydarzeniach, a także w tej konkretnej sytuacji społeczno-politycznej
oraz naszej osobistej, Bóg w liturgii mówi o potrzebie pokoju i przebaczenia, które pozwalają
nam przyjąć Jego miłosierdzie względem nas. Aby móc w pełni uczestniczyć w Eucharystii,
składać dziękczynienie i mieć udział w Chrystusowej Ofierze, w naszym sercu musi zapanować
pokój, który jest wynikiem przebaczenia braciom i siostrom.
Czy w swoim sercu wybaczyliśmy naszym rodzinom, współpracownikom, pracodawcom,
nieprzyjaciołom, przedstawicielom innych religii i państw? Czy jesteśmy więc gotowi przyjąć
Boże Miłosierdzie?
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II. KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ SŁOWA
Dzisiejsza Liturgia Słowa wzywa nas do przebaczenia. W pierwszym czytaniu z Księgi Syracha
usłyszymy o tym, że mając w sercu złość, nienawiść nie możemy otrzymać Bożego
przebaczenia

ani

uzdrowienia.

W

psalmie

wychwalać

będziemy

doskonałość

i ogrom Bożego miłosierdzia, które jest dla nas źródłem pokoju i miłości do bliźnich. Drugie
czytanie kieruje naszą myśl na cel naszego życia, jakim jest wieczne zjednoczenie
z Bogiem -"żyjemy bowiem dla Pana" mówi św. Paweł. Jednak warunkiem osiągnięcia tego
zjednoczenia jest wzajemna miłość oraz nasze pojednanie z Bogiem i bliźnimi.
Z kolei Ewangelia zachęca nas do nieograniczonego miłosierdzia względem naszych
winowajców, co zaowocuje przebaczeniem naszych win. Przestrogą niech będzie dla nas los
niegodziwego sługi, który otrzymawszy darowanie długów od swego króla, nie ulitował się nad
swoim dłużnikiem. Otwarci na Ducha Świętego, wsłuchajmy się z uwagą w Słowo Pana.
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III. FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ

Do Boga, który jest Źródłem Miłości i Pokoju zanośmy nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół Święty, Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych,
aby potrafili wprowadzać pokój na świecie i nieść Boże Miłosierdzie zatwardziałym
grzesznikom i osobom potrzebującym.
Ciebie prosimy …
2. Módlmy się za naszą Ojczyznę i jej władze, aby poprzez swe całkowite zawierzenie
Jezusowi i Maryi Królowej Polski, mogła być miejscem życia w pokoju i poszanowaniu
wartości chrześcijańskich.
Ciebie prosimy …
3. Módlmy się za obywateli krajów pogrążonych w wojnie, aby otrzymali potrzebną pomoc,
a przede wszystkim doczekali życia w pokoju.
Ciebie prosimy …
4. Módlmy się za osoby, które wykorzystują religię do szerzenia nienawiści i zła, aby
pociągnięci przez Ducha Świętego odkryli prawdziwe oblicze Miłosiernego Boga
i odrzucili wszelkie zło.
Ciebie prosimy …
5. Módlmy się za osoby rozwiedzione i rodziny zagrożone rozbiciem, aby potrafiły stanąć
w prawdzie, szczerze otworzyć się na nawrócenie i wrócić do życia w pokoju i miłości.
Ciebie prosimy …
6. Módlmy się za nas zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy potrafili przezwyciężać swoją
pychę, stając się miłosiernymi względem wszystkich, których spotykamy
Ciebie prosimy …

Boże Ojcze, uwielbiamy Cię przez Twojego Syna, który w Ofierze na Krzyżu pojednał nas
z Tobą w mocy Ducha Świętego i prosimy wysłuchaj naszych próśb zanoszonych do
Ciebie przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.
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IV. KOMENTARZ PRZED MODLITWĄ PAŃSKĄ
W Modlitwie Pańskiej, jakiej nauczył nas sam Jezus wypowiadamy słowa: i odpuść nam nasze
winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wypowiadając je szczerze i świadomie
pomyślmy o tych konkretnych osobach, którym w swoim sercu chcemy przebaczyć, abyśmy za
chwilę mogli w pełnej miłości zjednoczyć się z Jezusem Eucharystycznym.

V. KOMENTARZ PRZED ROZESŁANIEM (PO MODLITWIE PO KOMUNII ŚWIĘTEJ)
Spotkanie z Bogiem, jakie teraz przeżywamy, nie kończy się w momencie błogosławieństwa.
Jest ono bowiem momentem rozesłania nas do środowisk, w których żyjemy i do bliźnich,
których tu dziś nie ma. Naszym zadaniem jest zanieść im pokój, jakim zostaliśmy napełnieni
podczas Eucharystii. Na tę misję niech umocni nas Boże błogosławieństwo.
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