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Dzisiaj 
w „Gościu Niedzielnym”

Tron i ołtarz 
– czy to tylko 
władza świecka 
i duchowna? 

Ponadto w „gościu”:
•  o zagrożeniu niedoborami żywności z powodu suszy, wpływie 

koronawirusa na produkcję rolną oraz o braku wody  
mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi; 

•  reportaż z sanktuarium św. Stanisława ze Szczepanowa.





Już za tydzień 
w „Małym Gościu” 
pierwszy w Polsce komiks
poświęcony prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. 
Poruszone w nim wątki koncentrują się 
na uwięzieniu prymasa, ukazując jednocześnie 
jego dzieciństwo, młodość oraz początki kapłaństwa. 
Z obrazu wyłania się postać człowieka, 
który całe swoje życie poświęcił 
dla ojczyzny oraz Kościoła.



AMEN

Wprowadzenie do liturgii
W niedzielę — dzień zmartwychwstałego Chrystusa — gromadzimy się na Eucharystii, 
aby iść drogą, jaką wskazał nam Zbawiciel, by słuchać Jego prawdy i czerpać z Niego 
życie. W  ten sposób budujemy wspólnotę Kościoła i  wypełniamy nasze powołanie. 
Bóg wezwał nas z  ciemności do swego przedziwnego światła, byśmy swym życiem 
uświęcali ziemię. Przeprośmy za nasze grzechy, aby dostąpić przebaczenia i  przez 
sakramentalne znaki dostrzec Boga, który w Chrystusie zbliża się do grzesznych ludzi.

Kolekta
Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i  uczyniłeś nas swoimi przybranymi 
dziećmi,  †  wejrzyj łaskawie na wierzących w  Chrystusa  *  i  obdarz ich prawdziwą 
wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Włączeni w społeczność Kościoła jako duchowa świątynia i święte kapłaństwo, przez 
swą modlitwę wypełniamy kapłańską służbę wobec ludzi i świata; módlmy się więc 
do Boga, którego objawia nam Chrystus.
1.  Módlmy się za Kościół święty, aby przez wiarę i miłość budował duchową świątynię 

Boga opartą na Chrystusie jako kamieniu węgielnym.
2.  Módlmy się za biskupów i kapłanów, aby oddani modlitwie i posłudze słowa 

ukazywali światu wielkie dzieła Boże.
3.  Módlmy się za rodziców i wychowawców, aby z pomocą Chrystusa ukazywali 

młodym drogi chrześcijańskiego życia.
4.  Módlmy się za niewierzących, aby w Kościele odnaleźli żyjącego Chrystusa i doszli 

do domu Ojca, gdzie dla wszystkich jest przygotowanych mieszkań wiele.
5.  Módlmy się za nas samych, abyśmy wiernie służyli Chrystusowi, a przez swą wiarę 

budowali Kościół i  służyli ludziom wskazując im drogę, prawdę i  życie płynące 
z Ewangelii.

Panie, który w Jezusie Chrystusie objawiłeś światu swą miłość, przyjmij modlitwy 
Twego Kościoła i spraw, aby ludzie przez więź z Chrystusem, który jest drogą, prawdą 
i życiem, budowali duchową świątynię Twej chwały i uświęcali świat swą wiarą. Przez 
Chrystusa Pana naszego.

Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym 
Sakramentem,  *  spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez 
Chrystusa, Pana naszego.
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