
Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym”

W najnowszym „Małym Gościu”:
•  komiks prezentujący postać  

prymasa Stefana Wyszyńskiego – historia  
wybitnego Polaka, który całe swoje życie poświęcił  
ojczyźnie i Kościołowi, przedstawiona  
w atrakcyjnej dla młodego czytelnika formie. 

Nr 20
17 marca 2020

Niewiele brakowało,  
a Jan Paweł II by się  
nie urodził.  
O heroicznej decyzji 
Wojtyłów dotyczącej 
urodzenia przyszłego 
papieża.

Czcigodni Księża,
uprzejmie informujemy, że od 18 maja na stronach gosc.pl, wiara.pl oraz radioem.pl 
dostępne będzie specjalne e-wydanie „Gościa” poświęcone św. Janowi Pawłowi II,  
do pobrania za darmo.

Ponadto w „gościu”:
 
•  jaką rolę w ukształtowaniu  

Jana Pawła II odegrało  
miasto Wadowice;

•  reportaż z Muzeum Domu 
Rodzinnego Jana Pawła II  
w Wadowicach.



AMEN

Wprowadzenie do liturgii
Żyjemy wśród przeciwności, trudów i cierpień. Chrystus jednak nie pozostawił nas 
samych, obiecał zesłać Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty wspiera nas w walce 
ze złem, uświęca w  drodze przez życic i  nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji. 
Z  wdzięcznością więc stańmy przed ołtarzem, gdzie Jego mocą sprawujemy ofiarę 
Chrystusa i Kościoła oraz otrzymujemy dary potrzebne do życia chrześcijańskiego. 
Prośmy Boga, by mocą Trzeciej Osoby Boskiej oczyścił nasze sumienia, abyśmy mogli 
z należytym usposobieniem przyjąć dary Boże płynące z tej Mszy św.

Kolekta
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w  tych radosnych dniach gorliwie oddawali 
cześć Chrystusowi Zmartwychwstałemu;  †  niech misterium paschalne, które 
wspominamy,  *  przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Wznieśmy do Boga modlitwę naszą, prosząc Go, by przez zmartwychwstałego Syna 
obdarzył wszystkich ludzi Duchem Prawdy, którego świat nie zna.
1.  Prośmy, aby Kościół, głosząc prawdę, prowadził ludzi do zjednoczenia z  Bogiem 

przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.
2.  Módlmy się pokornie, by chrześcijanie napełnieni Duchem Prawdy nosili w swych 

sercach Jezusa Chrystusa.
3.  Wołajmy z  ufnością, by przyjmujący w  tym roku sakrament bierzmowania byli 

wśród ludzi głosicielami prawdy.
4.  Błagajmy Boga, aby szukający prawdy mogli ją odnaleźć w  Chrystusie, który 

napełnia słabe ludzkie poznanie światłem Ducha Prawdy.
6.  Módlmy się, aby zmarli... powołani do życia przez Ducha Świętego, mogli osiągnąć 

pełne zjednoczenie z Ojcem i Jezusem Chrystusem.
7.  Błagajmy Boga, abyśmy zachowując przykazania, zasłużyli na umiłowanie przez 

Ojca i  Jezusa Chrystusa oraz abyśmy mogli odczytać objawioną przez Ducha 
Świętego prawdę o życiu i zbawieniu.

Niech nasza modlitwa dojdzie do Ciebie, Panie, a Ty wysłuchaj nas i przez Syna Twego 
prowadź wszystkich ludzi do poznania prawdy, którą objawiasz światu przez Ducha 
Świętego. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Modlitwa po Komunii
Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do 
życia wiecznego. † Pomnóż w nas owoce wielkanocnego Sakramentu * i umocnij nasze 
serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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