niedziela

przy ołtarzu

CODZIENNIK
KAPŁAŃSKI
14 października 2018
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
W najnowszym numerze „Niedzieli” ogólnopolskiej:

– PAPIEŻ, KTÓRY NIE UMIERA

40 lat temu – 16 października 1978 r. kard. Karol Wojtyła został papieżem.
Kard. Stanisław Dziwisz, były metropolita krakowski i osobisty sekretarz
Jana Pawła II, opowiada o tych wyjątkowych, historycznych chwilach
w rozmowie zamieszczonej w najnowszym numerze „Niedzieli”.

– NASZ PAPIEŻ

Dla wielu coraz młodszych pokoleń nasz Papież wydaje się osobą
odległą, obcą, niemającą nic wspólnego z rzeczywistością. Ekspozycja przygotowana w Krakowie na inaugurację uroczystości związanych z 40. rocznicą wyboru Jana Pawła II jest szansą na ukazanie
wielkości i aktualności posługi Papieża Polaka. W najnowszym
numerze „Niedzieli” – rozmowa z ks. prof. Andrzejem Witko,
dyrektorem Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie.

– SPRAWA ODSZKODOWAŃ DLA POLSKI NIE JEST ZAMKNIĘTA
W Niemczech działają siły, które mają świadomość zagrożenia
uzasadnionymi roszczeniami ze strony Polski, dlatego próbują ją
przedstawiać jako kraj niedemokratyczny – po to, aby osłabić naszą
pozycję międzynarodową i uciec przed podjęciem kluczowych
rozmów. W nowym numerze „Niedzieli” o problemie reparacji wojennych przeczytamy w rozmowie z przewodniczącym Parlamentarnego
Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych
Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny
Światowej.

NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

14 PAŹDZIERNIKA 2018 I 28. NIEDZIELA ZWYKŁA

15 PAŹDZIERNIKA 2018 I WSPOMNIENIE ŚW. TERESY
OD JEZUSA, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wprowadzenie do Liturgii

Wprowadzenie do Liturgii

Człowiek, na którego Jezus spojrzał z miłością, odszedł. Chciał być doskonały,
ale mniejszym kosztem. Patrząc na swoich uczniów, Jezus uświadomił im, jak wielkie ograniczenia nakłada pułapka posiadania i bogactwa na tych, którzy pragną
osiągnąć życie wieczne. (Ks. prof. Waldemar Chrostowski)

Św. Teresa urodziła się w Ávili (Hiszpania) w 1515 r. Z pomocą św. Jana od Krzyża
dokonała reformy Karmelu. Powstała m.in. nowa gałąź Zakonu Karmelitów, nazwana
karmelitami bosymi. W oparciu o swoje osobiste doświadczenia św. Teresa napisała
kilka dzieł, które są perłami literatury mistycznej. Zmarła 15 października 1582 r.

Kolekta

Kolekta

Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, *
pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Boże, Ty przez swojego Ducha natchnąłeś świętą Teresę od Jezusa, aby wskazała
Kościołowi drogę wiodącą do doskonałości, † spraw, abyśmy się karmili jej duchową
nauką * i zapalili się pragnieniem prawdziwej świętości. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Bóg nie jest obojętny na wołanie swych poddanych. Przekonani o Jego wrażliwości
na ludzkie potrzeby zwróćmy się do Niego z ufnością:
1. Módlmy się za Kościół święty, aby jego zaangażowanie misyjne prowadziło
do poznania Chrystusa przez wszystkie narody. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby jego podróże apostolskie były znakami
nadziei. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za młodzież, aby żyła wskazaniami św. Jana Pawła II. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, by otrzymali wieczną nagrodę w niebie. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, by udział w tej Eucharystii umocnił naszą wiarę
i nadzieję. Ciebie prosimy...
Razem ze wszystkimi świętymi uwielbiajmy Boga, który jest fundamentem pokoju
dla całego świata. Jemu chwała na wieki.

Modlitwa wiernych
Przez przyczynę św. Teresy z Ávili, dziewicy i doktora Kościoła, błagajmy Boga
o łaski potrzebne nam i całemu światu:
1. Módlmy się za Kościół święty, aby z miłością prowadził ludzi do zbawienia.
Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za Ojca Świętego, aby jego nauczanie było umocnieniem ludzi
w wierze. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za zakony kontemplacyjne, aby swoją pokutą i modlitwami wypraszały obfite łaski dla Kościoła i świata. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, aby otrzymali dar nieba. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy wszędzie świadczyli
o miłości Boga do ludzi. Ciebie prosimy...
Miłosierny Boże, przyjmij modlitwy, które zanosimy za wstawiennictwem św. Teresy, i racz nieustannie udzielać swojemu Kościołowi daru miłości i ducha modlitwy.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz Najświętszym Ciałem i Krwią Twojego Syna; †
pokornie Cię błagamy, * abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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Modlitwa po Komunii
Panie, nasz Boże, Ty nas nakarmiłeś Chlebem z nieba, † spraw, abyśmy Tobie
poddani * za przykładem świętej Teresy na wieki wychwalali Twoje miłosierdzie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
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WTOREK

ŚRODA

16 PAŹDZIERNIKA 2018 I WSPOMNIENIE
ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

17 PAŹDZIERNIKA 2018 I WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO
ANTIOCHEŃSKIEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA

Wprowadzenie do Liturgii

Wprowadzenie do Liturgii

Św. Jadwiga urodziła się ok. 1174 r. W 13. roku życia poślubiła księcia Henryka Brodatego, z którym miała siedmioro dzieci. Jej ukochany syn, Henryk Pobożny, poległ
w bitwie z Tatarami pod Legnicą. Ostatnie lata swojego życia spędziła w ufundowanym przez siebie klasztorze Cysterek w Trzebnicy. Zmarła 15 października 1243 r.

Św. Ignacy był drugim następcą św. Piotra na biskupstwie w Antiochii. Za czasów
cesarza Trajana został skazany na pożarcie przez dzikie zwierzęta i w tym celu
wysłano go do Rzymu. Z drogi pisał listy do gmin chrześcijańskich, w których
wyrażał gorące pragnienie męczeństwa. Zginął w Rzymie ok. 107 r.

Kolekta

Kolekta

Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki Twoim natchnieniom święta Jadwiga
usilnie zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosierdzia, † udziel nam swojej łaski, *
abyśmy za jej przykładem starali się o pokój i zgodę między ludźmi i służyli Tobie
w cierpiących niedostatek. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki
wieków.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby świadectwo świętych męczenników
było ozdobą całego Kościoła, † spraw, aby sławne męczeństwo świętego Ignacego
z Antiochii, przez które zasłużył na wieczną chwałę, * było dla nas źródłem męstwa
w wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Modlitwa wiernych
Za wstawiennictwem św. Jadwigi Śląskiej przedstawiajmy Bogu w modlitwie nasze
potrzeby:
1. Za Kościół Chrystusowy, aby był znakiem jedności dla współczesnego świata.
Ciebie prosimy...
2. Za Ojca Świętego, aby z mocą głosił chrześcijańskie Credo. Ciebie prosimy...
3. Za naszą Ojczyznę, aby w 40. rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę
św. Piotra powróciła do nauczania Papieża Polaka. Ciebie prosimy...
4. Za naszych zmarłych, a zwłaszcza za N., by cieszyli się oglądaniem Bożego Oblicza.
Ciebie prosimy...
5. Za nas samych, abyśmy w naszym życiu realizowali to, czego nauczał
św. Jan Paweł II. Ciebie prosimy...
Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw, które za wstawiennictwem św. Jadwigi Śląskiej
do Ciebie zanosimy, i spraw, abyśmy dla Twojej miłości byli gotowi do ofiar i wyrzeczeń. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, aby Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy,
bronił nas od wszelkich napaści złego ducha † i przez zasługi świętej Jadwigi *
po trudach doczesnej pielgrzymki zapewnił nam pełnię pokoju. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
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Za wstawiennictwem św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, polecajmy Bogu w modlitwie potrzeby nasze i całego świata:
1. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby rozumieli wartość cierpienia
znoszonego dla miłości Jezusa. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby wskazywał na moc krzyża Chrystusa.
Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za kapłanów i misjonarzy, aby mieli żywą świadomość, że swoim
trudem i cierpieniem służą zbawieniu ludzi. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, by z radością weszli do Domu Ojca. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy umieli poświęcić Bogu
nasze cierpienia za zbawienie bliźnich. Ciebie prosimy...
Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i za wstawiennictwem św. Ignacego udziel nam
łaski radosnego dawania świadectwa o naszej wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, niech nas pokrzepi Chleb eucharystyczny, † który przyjęliśmy
w dzień narodzin dla nieba świętego Ignacego, * abyśmy przez swoje uczynki
zasługiwali na nazwę chrześcijan. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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CZWARTEK

PIĄTEK

18 PAŹDZIERNIKA 2018 I ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA,
EWANGELISTY

19 PAŹDZIERNIKA 2018 I DZIEŃ POWSZEDNI

Wprowadzenie do Liturgii

Wprowadzenie do Liturgii

Św. Łukasz z zawodu był lekarzem. Po przyjęciu chrześcijaństwa stał się współpracownikiem św. Pawła i towarzyszem jego podróży misyjnych. Napisał Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Dante nazwał go„historykiem łagodności Chrystusowej”.
Według Tradycji, św. Łukasz poniósł śmierć męczeńską w Achai. Jego symbolem jest
m.in. wół, ponieważ zaczyna on swą Ewangelię opisem ofiary Starego Testamentu.

Jezus z przyjaźnią mówi mi, abym nie skupiał się na lęku o moje ciało. Mam się bać
tego, co może moje życie zamienić w piekło. Co jest moim największym życiowym
zmartwieniem? Czy perspektywa wieczności towarzyszy mi w codziennych zmartwieniach? (Krzysztof Wons SDS)

Kolekta
Kolekta
Panie Boże, Ty wybrałeś świętego Łukasza, aby przez swoje słowa i pisma objawił
misterium Twojej miłości do ubogich, † spraw, niech Twoi wyznawcy mają jedno
serce i jedną duszę, * a wszystkie ludy niech oglądają Twoje zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Niech szczególnym orędownikiem w dzisiejszym dniu będzie św. Łukasz. Wraz
z nim kierujmy do Boga nasze pokorne prośby:
1. Módlmy się za Kościół święty, by bez żadnych przeszkód mógł głosić Chrystusa
i Jego Ewangelię. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za Ojca Świętego, by na wzór dzisiejszego patrona – św. Łukasza
ukazywał całemu światu Chrystusa Miłosiernego. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za zatrudnionych w służbie zdrowia, by w centrum zaangażowania ludzi posługujących chorym był konkretny człowiek z jego chorobą, a nie
wskaźniki ekonomiczne czy komfort wykonywanej pracy. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, by przez modlitwy Kościoła jak najszybciej osiągnęli
zbawienie. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas, otaczających ołtarz Pana, by poczucie bliskości z Bogiem
zachęciło nas do budowania wspólnoty z ludźmi. Ciebie prosimy...
Wszechmogący Boże, przyjmij nasze modlitwy, które zanosimy do Ciebie za wstawiennictwem św. Łukasza. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, *
pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych
W dzisiejszej liturgii wspominamy również bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Dziękujmy Bogu za jego heroiczne kapłaństwo i przedstawiajmy Mu sprawy Kościoła
na świecie, w Polsce i w naszej parafii:
1. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, by dzięki świętości niektórych otwierał
drogę do Chrystusa wszystkim. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za pasterzy Kościoła, by w swej pracy duszpasterskiej naśladowali
odwagę i wiarę patrona dzisiejszego dnia – bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Ciebie
prosimy...
3. Módlmy się za świat ludzi pracy, by każdego dnia był wierny Ewangelii pracy
głoszonej przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, by Bóg przebaczył im ich przewinienia i przyjął ich
do radości wiecznej. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, byśmy kierowali się w naszym życiu dewizą:
„Zło dobrem zwyciężaj”. Ciebie prosimy...
Wysłuchaj nas, Panie, i pozwól nam cieszyć się Twoją troską o Kościół. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków.

Modlitwa po Komunii
Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, z Twojego ołtarza przyjęliśmy eucharystyczny Pokarm, †
niech on nas uświęci * i umocni naszą wiarę w Ewangelię, którą głosił święty Łukasz.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

6

Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz Najświętszym Ciałem i Krwią Twojego Syna; †
pokornie Cię błagamy, * abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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SOBOTA

20 PAŹDZIERNIKA 2018 I WSPOMNIENIE
ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA

Wprowadzenie do Liturgii
Św. Jan urodził się w Kętach w 1390 r. Studiował filozofię i teologię w Akademii
Krakowskiej, a później został jej profesorem. Słynął z wielkiego miłosierdzia. Zmarł
24 grudnia 1473 r., rozdawszy ubogim całe swoje mienie. Jego relikwie spoczywają
w kościele św. Anny w Krakowie.

Kolekta
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy za przykładem świętego Jana Kantego, kapłana, doskonalili się w umiejętności świętych † i okazując miłosierdzie wszystkim
ludziom, * otrzymali od Ciebie przebaczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Przykład dzisiejszego patrona – św. Jana Kantego zachęca nas do wyjątkowej
szczodrobliwości w okazywaniu miłosierdzia. Jego wyrazem niech będzie modlitwa, którą pragniemy zanosić w potrzebach całego Kościoła:
1. Módlmy się za Kościół święty, by nie ustawał w ukazywaniu prawdy, którą jest
Jezus Chrystus. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za pasterzy Kościoła, by na wzór św. Jana Kantego dbali o pobożność
i rzetelną formację teologiczną przyszłych kapłanów. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za teologów, by swą pracę traktowali przede wszystkim jako misję
i powołanie. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za zmarłych, by otrzymali nagrodę wieczną w niebie. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas samych, by udział w tej świętej Liturgii był dla nas zapowiedzią
udziału w wiecznej uczcie w niebie. Ciebie prosimy...
Wysłuchaj nas, Panie, i pozwól się cieszyć Twoim błogosławieństwem na co dzień.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Modlitwa po Komunii
Posileni Najświętszym Ciałem i Krwią Twoją pokornie prosimy Cię, Panie, † abyśmy
przez zasługi świętego Jana Kantego, kapłana, * naśladowali jego miłosierdzie
i uczestniczyli w jego chwale. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
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