Ujednolicone teksty modlitw

Publikujemy wybrane ujednolicone teksty modlitw, przygotowane przez Komisję ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski i przyjęte podczas
386. Zebrania Plenarnego. Całość dokumentu jest dostępna na stronie internetowej
naszej paraﬁi.

Aniele Boży

Ojcze nasz

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy
mnie stój. Rano, wieczór, we dnie,
w nocy bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź
mnie do żywota wiecznego. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się
imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na
ziemi. Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. (Amen.)

Pozdrowienie Anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota
Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko
Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
„Zdrowaś Maryjo”, zamiast „Mario”

Końcowe „Amen” (KKK 2856) używane jest w
formułach pozaliturgicznych, np. w Różańcu NMP
lub Koronce do Bożego Miłosierdzia. Opuszcza się
je w formułach liturgicznych, gdzie po Modlitwie
Pańskiej następuje inna oracja skierowana do
Boga Ojca.

Wieczny odpoczynek

Litania Loretańska

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista im świeci.
Niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen.

O Krwi i Wodo
O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako
zdrój Miłosierdzia dla nas - ufamy
Tobie.
„wypłynęła”, zamiast „wytrysnęła”

O mój Jezu
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do
nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego
miłosierdzia.

Nowe wezwania litanii loretańskiej,
wprowadzone w języku łacińskim przez
Stolicę Apostolską 20 czerwca 2020 r.,
będą odtąd brzmiały w języku polskim
"Matko miłosierdzia" (po "Matko
Kościoła"), "Matko nadziei" (po "Matko
łaski Bożej"), "Pociecho migrantów" (po
"Ucieczko grzesznych").

Inne litanie
We wszystkich zatwierdzonych litaniach
przed oracją końcową stosuje się wezwanie „Módlmy się” oraz (oprócz Litanii
do Świętych) przyjmuje się standardowe
brzmienie i pisownię formuły wstępnej:
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
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Słowa Ewangelii według młodych

Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się
głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych
oczach…
Jako ludzie wierzący pragniemy żyć tak, aby po
śmierci traﬁć do lepszego miejsca. Chcemy powierzyć
się Bogu, zaufać Mu. Ale czy na pewno jestem
w stanie to uczynić? Czy czasami widząc trud, który
na mnie czeka, nie szukam drogi naokoło? A może
otwarcie się buntuję i stwierdzam, że to nie może być
ta droga, którą chce poprowadzić mnie Bóg, bo
przecież jest trudno, a Bóg mnie kocha, nie chce
mojej krzywdy. Zapominam, że zawierzając się Mu,
zgodziłam się i czerpać radości, i nieść krzyż razem
z Nim. Czy na pewno kiedy Bóg pokazuje mi mój kamień węgielny ja decyduję się go wziąć?
Czy może odwracam wzrok, udaje, że nie widzę… Wstydzę się go! Uważam, że mój kamień
nie jest kamieniem węgielnym, a jedynie moją słabością której nie potraﬁę zwalczyć…
Dlaczego tak często zapominam o tym, że wiara to relacja między mną a Nim, że to miłość?
Dlaczego nie potraﬁę spojrzeć na mój kamień i zobaczyć w Nim głowicy węgla, którą
wskazuje mi Bóg, a od której ma się rozpocząć moje nawrócenie i moja droga do
zbawienia? Dlaczego boję się zaufać?
Katarzyna Bielińska
Z życia duszpasterstwa młodzieży

W piątek, 18 września uczestniczyliśmy w Wieczorze
Modlitwy Młodych w paraﬁi pw. NSPJ w Gdańsku
Wrzeszczu. Tematem przewodnim było Miłosierdzie
Boże. Miło spędziliśmy czas w otoczeniu ludzi
wyznających te same wartości, co my oraz tych, dla
których Jezus też jest najważniejszy. Mogliśmy
uwielbiać Go poprzez taniec i śpiew. Punktem
kulminacyjnym była Adoracja Najświętszego
Sakramentu oraz modlitwa wstawiennicza. Bardzo
się cieszymy, że tak owocnie przeżyliśmy ten
wieczór. Już nie możemy doczekać się kolejnego
spotkania, które odbędzie się 16 października.
Weronika Lemke

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Izajasza
Iz 5, 1-7
Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń
o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel
mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż
okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej
szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował
wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona
cierpkie wydała jagody. «Teraz więc,
o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy,
rozsądźcie, proszę, między Mną a winnicą
moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy
mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy
czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie
dała jagody? Więc dobrze! Pokażę wam, co
uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot,
by ją rozgrabiono, rozwalę jej OGRODZENIE,
by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie
będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą
osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na
nią deszcz». Otóż winnicą Pana Zastępów jest
dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego
wybranym. Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności,
a oto krzyk grozy.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 80 (79), 9 i 12. 13-14. 15-16. 19-20 (R.:
por. Iz 5, 7a)
Winnicą Pana jest dom Izraela
Przeniosłeś winorośl z Egiptu *
i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza, *
aż do Rzeki swoje latorośle.
Winnicą Pana jest dom Izraela
Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie *
i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny *
i obgryzają polne zwierzęta.

EWANGELIA
Winnicą Pana jest dom Izraela
Powróć, Boże Zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Winnicą Pana jest dom Izraela
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a będziemy Cię
chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła do
Filipian
Flp 4, 6-9
O nic się już nie martwcie, ale w każdej
sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu
w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.
A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł,
będzie strzegł waszych serc i myśli
w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia,
wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co
sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje
na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem
chwalebnym – to bierzcie pod rozwagę.
Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście
u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

AKLAMACJA
(Por. J 15, 16)
Alleluja, alleluja, alleluja
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was
wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.
Alleluja, alleluja, alleluja

Mt 21, 33-43
Słowa Ewangelii według Świętego
Mateusza
Jezus powiedział do arcykapłanów
i starszych ludu: «Posłuchajcie innej
przypowieści. Był pewien gospodarz,
który założył winnicę. Otoczył ją murem,
wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę,
w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom
i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów,
posłał swoje sługi do rolników, by
odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy
chwycili jego sługi i jednego obili,
drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż
za pierwszym razem, lecz i z nimi tak
samo postąpili. W końcu posłał do nich
swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują
mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy
syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic;
chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego
dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili
z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie
właściciel winnicy, co uczyni z owymi
rolnikami?» Rzekli Mu: «Nędzników
m a r n i e w y t ra c i , a w i n n i c ę o d d a
w dzierżawę innym rolnikom, takim,
którzy mu będą oddawali plon we
właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy
nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten
właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to
sprawił, i jest cudem w naszych oczach”.
Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże
będzie wam zabrane, a dane narodowi,
który wyda jego owoce».

Trudne słowo

ogrodzenie - kamienie, z których
oczyszczano ziemię w winnicy, wykorzystywano na ogół do tworzenia
tarasów, które nie pozwalały na wypłukiwanie gleby, oraz muru, który miał
chronić winnicę przed dzikimi zwierzętami

#ludzieCONCORDII

Michał
Wspólnota była dla
mnie czymś bardzo
egzotycznym. Nigdy
wcześniej nie
spotkałem się z tak
liczną grupą ludzi
szczerze wierzących, naprawdę szukających Boga. Teraz wiem, że był to krok ku
p o z n a n i u
J e z u s a
i Kościoła w nowym wymiarze. Każdy
członek wspólnoty jest inny, rozmaitymi
talentami ubogaca całą grupę i każdy
w swojej indywidualności tworzy
jedność z resztą dzięki wspólnej wierze.
Poznanie wielu nowych znajomych
otworzyło mi nowe horyzonty, a działalność we wspólnocie dała mi możliwość
odkrywania i aktywnego rozwijania
swoich talentów. Ale byłoby to niczym
bez Jezusa, którego, dzięki wspólnocie,
lepiej dostrzegam w Kościele i bliźnich.

