
Ponadto w „gościu”:
•  czy górnośląski przemysł wydobywczy przetrwa kryzys 

spowodowany falą zachorowań wśród górników?
•  jakie znaki poprzedzą paruzję?
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AMEN

Wprowadzenie do liturgii
Dzisiaj dzień Wniebowstąpienia. Chrystus po czterdziestu dniach przestał  się 
ukazywać widzialnie na ziemi, ale nadal jest obecny w Kościele i działa, dając życie, 
przebaczenie, zbawienie. Ta niewidzialna obecność Pana daje i  nam nadzieję oraz 
wskazuje cel naszego życia — być razem z  Bogiem. Abyśmy więc mogli być kiedyś 
razem z Nim, już teraz dajemy wyraz oczekiwaniu, przychodząc na Mszę św., i chociaż 
Go nie widzimy, wierzymy, że jest zawsze z  nami. Przeprośmy za grzechy, by tutaj 
przeżyć obecność Pana, a kiedyś spotkać Go w chwale nieba.

Kolekta
Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej 
natury. † Spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie * i utwierdź 
naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim 
w chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Chrystus wstąpił do nieba i jest naszym Pośrednikiem u Ojca. Przez Niego kierujmy 
nasze modlitwy, nasze pragnienia, nasze zwykłe, ludzkie sprawy.
1.  Chrystus jest obecny w  Kościele — prośmy, by ludzie z  Kościoła czerpali życie 

i nadzieję na spotkanie z Jezusem w chwale.
2.  W imię Chrystusa jest głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów — prośmy, by 

ludzie słuchali Ewangelii, a ci, którzy ją głoszą, byli wiernymi świadkami Jezusa.
3.  Bóg wszystko poddał pod stopy Jezusa — prośmy, aby ludzie kierujący światem 

przyczyniali się do zrealizowania planu Bożego.
4.  Chrystus umarł, ale  żyje w  niebie otoczony gronem zbawionych — prośmy, aby 

wszyscy nasi zmarli należeli do grona głoszących wieczną chwałę Boga.
5.  Jesteśmy w  drodze do niebiańskiej ojczyzny — prośmy o  wytrwanie w  wierze, 

nadziei i  miłości, byśmy doszli tam, gdzie oczekuje nas chwalebny Zwycięzca 
śmierci, piekła i grzechu.

Chryste, który jesteś w niebie, Panie, który jesteś naszym Pośrednikiem, wysłuchaj 
modlitw, przymnóż nam wiary, umocnij naszą nadzieję, byśmy doszli do Ciebie i razem 
z całym odnowionym stworzeniem uczestniczyli w Twoim zwycięstwie. Który żyjesz 
i królujesz na wieki wieków.

Modlitwa po Komunii
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi 
kosztować Bożych darów. † Wzbudź w nas pragnienie nieba, * gdzie Chrystus, jako 
pierwszy z ludzi, przebywa z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
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Czcigodni Księża,
uprzejmie informujemy, że zmienił  się kolporter „Gościa Niedzielnego” rozwożący 
gazety na terenie diecezji łowickiej. Każdego tygodnia do parafii gazety będzie 
dostarczał pan Łukasz Magda. Podajemy jego telefon komórkowy: 48-722-149-310. 
W czasie pandemii, gdy utrudniony jest kontakt, będziemy wdzięczni za informowanie 
go o ważnych wydarzeniach czy uroczystościach parafialnych. 


