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Wezwania „ Modlitwy powszechnej „
Już Kościół pierwszych wieków znał i praktykował litanijne wezwania modlitewne w intencjach
wspólnoty chrześcijańskiej. Było to po prostu wykonywanie polecenia apostoła- św. Pawła, który
daje takie wskazanie: „ zalecam, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane
były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić
życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością”. To zalecenie św. Pawła rozpoznajemy w
Modlitwie powszechnej. Powyższa litanijna modlitwa, po paru wiekach jej praktykowania, z czasem
stała się nieobowiązkowa i przez długie wieki nie była stosowana. W pełni została ona przywrócona
dopiero po Soborze Watykańskim II. Jedyną Modlitwą powszechną obecna przez prawie dwa tysiące
lat w tradycji Kościoła są dziesięciokrotne wezwania modlitewne odmawiane w liturgii Wielkiego
Piątku.
Dlaczego tę modlitwę nazywamy powszechną? Bo wychodzimy w niej poza własne, osobiste i
indywidualne sprawy, i otwieramy się na potrzeby innych. Wspólnota obecna na Mszy Świętej
wstawia się błagalne za innymi. W liturgii jest wystarczająco dużo momentów, w których możemy
przedłożyć Bogu swoje osobiste, prywatne sprawy, np. przed kolektą czy w dziękczynieniu po
przyjętej Komunii Świętej. Natomiast w modlitwie zwanej powszechną wspólnota liturgiczna
opuszcza jakby własne środowisko i podobnie jak cały Kościół jest katolicka, czyli powszechna, bez
granic, otwarta na wszystkich i dla wszystkich. Ewangelia wielokrotnie przybliża nam sceny
opisujące orędownictwo za innymi. Wymowne jest tutaj wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w
czasie wesela w Kanie Galilejskiej.
Istnieje jeszcze jeden ważny motyw zanoszenia do Boga próśb za innych. Wynika on z rzadko
przez nas uświadamianej prawdy wiary, że każdy wierzący na podstawie przyjętego chrztu
obdarzony jest kapłaństwem powszechnym ( oczywiście niesakramentalnym ). To powszechne
kapłaństwo zobowiązuje do otwierania się wszystkich wierzących na potrzeby bliższego i dalszego
otoczenia, bo wszyscy powołani jesteśmy do tego, aby świat, rodziny, rządzący, sąsiedzi byli
bardziej święci.
Modlitwa powszechna ma swoją ustalona strukturę. Najpierw celebrans kieruje zachętę do
obecnych, aby przedłożyli Bogu swoje błagalne intencje.
Przepisy liturgiczne polecają zachować określoną kolejność tych wezwań. Najpierw prosimy w
potrzebach Kościoła ( np. poprzez modlitwę za papieża, biskupa, za misje, zjednoczenie chrześcijan,
powołania kapłańskie czy zakonne itd. ). Druga seria wezwań obejmuje sprawy dzisiejszego świata,
np. modlitwę za rządzących, o pokój, sprawiedliwość społeczną, różne niedostatki. Końcowa seria
intencji zachęca miejscową wspólnotę do modlitwy we własnych potrzebach. Na każde modlitewne
wezwanie odpowiadamy aklamacją, np. „ Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie”. Całość powyższej
litanii kończy zbiorcza modlitwa celebransa.

Intencje modlitw w Kołach Żywego Różańca - sierpień 2014
Ogólna - Aby uchodźcy, zmuszani do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy, byli
przyjmowani z wielkodusznością i aby ich prawa były szanowane.
Misyjna - Aby chrześcijanie w Oceanii z radością głosili wiarę wszystkim ludom
kontynentu..
Biskup Senior Józef Zawitkowski - 7 czerwca na Jasnej Górze.
O Conchicie Wurst: - Coś ty zrobił, Conchita? Nie poprawiaj Pana Boga, który stworzył
nas tak pięknie na swój obraz i podobieństwo. Kto cię tak oszpecił, dziecko? Chodź
wyspowiadam cię. Przykro mi oglądać ciebie w telewizji, ani godności, ani wstydu nie
masz.
O Palikocie: - I nie mów, że nie płacę podatków. Płacę od początku i płacę za was,
bezbożnych. A ty miałeś być księdzem, mama tak chciała, a ty KUL kończyłeś za pieniądze
różańcowych. Zostałeś tylko wiarołomcą, aferzystą, złodziejem. I państwo do
Europarlamentu? Jeśli jeszcze ktoś rządzi w Warszawie, to mówię za Prymasem
Tysiąclecia: non possumus, dalej nie możemy, o tempora, o mores.
O tęczy: - A ten plac w Warszawie jest pl. Zbawiciela, a nie jakichś tam gejów i tych z
wyspy Lesbos.

Pielgrzymka do na Węgry odbędzie się w dniach 06 - 10 sierpnia 2014 r. W programie
pielgrzymki, m.in.: zwiedzanie Budapesztu i Egeru. Cena 780 zł. Zapisy i bliższe
informacje w Biurze Pielgrzymkowym PAX, ul. Ks. Adama Abramowicza 1 ( obok
kościoła św. Rocha ).

W lipcu 2014 r. w naszej parafii Sakrament chrztu przyjęli:
1.
2.
3.
4.
5.

Filip Fiske, ur. 14.09.2013 r.
Tymon Milewski, ur. 03.06.2014 r.
Maksymilian Sobolewski, ur. 02.05 2014 r.
Maja Łojewska, ur. 18.06.2014 r.
Małgorzata Szugzda, ur. 29.06.2014 r.

Odeszli do Domu Ojca:
1.
2.

św. p. Irena Wanda Szmidt, zm. 10.07.2014 r. ( Cm. w Dobrzyniewie Kościelnym )
św. p. Daniela Fabczak, zm. 16.07.2014 r. ( Cm. Parafialny w Karakulach )

Niech odpoczywają w pokoju
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