
Dzisiaj  
w „Gościu 
Niedzielnym”

Ponadto w „gościu”:
•  Katarzyna ze Sieny, patronka Europy,  

święta, która doradzała papieżom;
•  dlaczego w rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym  

warto wrócić do lektury Pisma Świętego.

Nr 17
26 kwietnia 2020

Zanim sąd oczyścił  
go z zarzutu pedofilii, 
australijski kardynał  
spędził w ciężkim więzieniu 
ponad 13 miesięcy.

Czcigodni Księża,
uprzejmie informujemy, że najbliższy numer ukaże się bez dodatków diecezjalnych, 
których drukowanie jest obecnie niemożliwe. 
Prosimy o wyłożenie gazet w widocznym miejscu, aby umożliwić zakup osobom 
przychodzącym do świątyni na indywidualną modlitwę. 



AMEN

Wprowadzenie do liturgii
Zmartwychwstały Chrystus obecny jest w Kościele, gdy sprawujemy tajemnicę Mszy św. 
To On sam przemawia do nas i  wyjaśnia nam Pisma. To Jego poznajemy po łamaniu 
chleba. Z wiarą więc przystąpmy do tego ołtarza, by słuchać słów Boga i spożywać Ciało 
Chrystusa. Zostaliśmy wykupieni od zła drogocenną Krwią Chrystusa. Przeprośmy teraz 
za nasze grzechy, aby w nas objawiła się oczyszczająca moc ofiary Zbawiciela.

Kolekta
Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym. † Zachowaj ich w radości i spraw, 
aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, * z ufnością oczekiwali 
chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna,  †  który z  Tobą żyje i  króluje w  jedności Ducha Świętego,  *  Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Oświeceni Bożym słowem, módlmy się w intencjach wszystkich ludzi, aby mogli spotkać 
i rozpoznać Chrystusa, który nas wysłuchuje i posila własnym Ciałem.
1.  Za ludzi należących do Kościoła, aby chętnie słuchali słowa Bożego i karmili się Ciałem 

Chrystusa.
2.  O  wygaśnięcie epidemii koronawirusa, aby Bóg oddalił od nas wszelkie 

niebezpieczeństwo, dał zdrowie chorym, potrzebne łaski pracownikom służby zdrowia, 
mądrość rządzącym i pocieszenie tym, którzy stracili bliskich. 

3.  Za ludzi biednych, aby nigdy nie brakowało im chleba powszedniego i chleba prawdy.
4.  Za ludzi pracujących w  rolnictwie, aby ich praca zapewniła wszystkim dostatek 

pożywienia i aby Bóg dał nam obfite plony ziemi.
5.  Za ludzi, którzy utracili nadzieję, aby w  świetle Bożego słowa odnaleźli sens życia 

i zrozumieli, że do zwycięstwa często trzeba iść przez cierpienie.
6.  Za zmarłych, aby ci, którzy tutaj, na ziemi, spożywali Ciało Chrystusa i słuchali Jego 

słowa, mogli osiągnąć radość zmartwychwstania w chwale wiecznej.
7.  Za nas samych zgromadzonych na tej Eucharystii, byśmy z  radością głosili ludziom, 

że Pan rzeczywiście zmartwychwstał, naucza i karmi swój lud wybrany.
Panie, dający  się poznać tym, którzy słuchają Twego słowa i  spożywają Twoje 
Ciało, wysłuchaj nas i  pozostań z  ludźmi, którzy bez Ciebie nic uczynić nie mogą.  
Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez sakramenty dające 
życie wieczne, * i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, 
Pana naszego.
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