MODLITWA POWSZECHNA

MODLITWA WIERNYCH
 Jest modlitwą błagalną – lud odpowiada na słowo Boże przyjęte
z wiarą i zanosi do Boga prośby wykonując wynikającą z chrztu
funkcję kapłańską
 Powinna być stosowana z zasady we Mszach św. sprawowanych
z udziałem ludu
 Przebieg modlitwy wiernych (por. OWMR 71 i 138):
 po wyznaniu wiary celebrans stojąc w miejscu przewodniczenia
i mając ręce złożone krótką zachętą wzywa wiernych do modlitwy
powszechnej,
 wezwania wygłasza diakon lub kantor albo lektor lub inny wierny
świecki, stojący przy ambonie lub w innym odpowiednim miejscu,
lud zaś stojąc, przyłącza się do modlitwy albo przez wspólne
wezwanie wypowiadane po każdej intencji albo przez modlitwę
w milczeniu,
 na koniec kapłan, mając ręce rozłożone, wypowiada końcową
formułę modlitwy.

MODLITWA WIERNYCH
 Składa się z 4 grup wezwań następujących po sobie
w następującej kolejności:
I. w potrzebach Kościoła – rozwój Kościoła, papież, biskupi, kapłani,
diakoni, misje, powołania, zjednoczenie chrześcijan, katecheci, klerycy,
seminaria, świątynie, pielgrzymki
II. za rządzących państwami i o zbawienie całego świata – rządzący,
pokój, zbiory, instytucje, pogoda, grupy zawodowe, młodzież, dzieci,
rodzice, narzeczeni, poszanowanie praw człowieka, sprawiedliwość,
postęp duchowy, polityczny, gospodarczy

III. za tych, którzy znajdują się w trudnościach życiowych – cierpiący
fizycznie i duchowo, znajdujący się w rożnych potrzebach, chorzy,
niepełnosprawni, samotni, umarli, konający, emigranci, zniechęceni,
pogrążeni w nałogach, kuszeni, ofiary wypadków, katastrof, wojen i klęsk
IV. za wspólnotę miejscową – zgromadzeni na Mszy św., intencje
lokalnego Kościoła (parafii), miasto, solenizanci, rekolekcje, misje
parafialne, duszpasterstwa działające w parafii

MODLITWA WIERNYCH
 Ilość i konstruowanie wezwań:
- winny być nieliczne (4-6) i zwięzłe
- ułożone w duchu mądrej wolności (poprawne teologicznie,
napisane pięknym językiem, dostosowane do potrzeb,
duchowego przygotowania i poziomu intelektualnego
uczestników) i ciągle aktualizowane
- wyrażające błagania (a nie dziękczynienie czy uwielbienie)
- nie może być w nich pouczeń, wyjaśnień czy komentarzy,
lecz intencja modlitewna przedstawiona Bogu
- muszą być wcześniej przygotowane i sprawdzone, także
w Mszach dla grup specjalnych
- jeśli w celebracji uczestniczą grupy wiernych z różnych
narodów - można stosować wezwania w różnych językach

MODLITWA WIERNYCH
 Odpowiedzi (inwokacje) wiernych – po każdym wezwaniu:
• wypowiadający intencje dodaje: Ciebie prosimy,
wierni odpowiadają: Wysłuchaj nas Panie
• można też stosować inne aklamacje
np. Te rogamus, audi nos; Chryste exaudi nos

• milczenie
 Formy wezwań:
wszystkie wezwania danej modlitwy muszą mieć jednakową
formę (np.: Módlmy się...; Prośmy Pana…), nawet wówczas,
jeśli dodajemy pojedyncze wezwanie do wcześniej
przygotowanej modlitwy
Przy łączeniu Jutrzni z Eucharystią
można w liturgii dni powszednich użyć próśb z Jutrzni

OGÓLNE ZASADY
Każdy posługujący w liturgii:
• pamięta, że uczestniczy w misterium
i ma innych do niego prowadzić
• przygotowuje
się
do
swoich
zadań
poprzez modlitwę, refleksję nad swoimi
czynnościami, udział w próbie służby
liturgicznej
• wszystko przygotowuje przed celebracją
i po niej zanosi wszystko do zakrystii
(lub
zostawia
na
swoich
miejscach
w prezbiterium)

Uzgodnienia z innymi uczestnikami celebracji
z ...

 z

głównym

celebransem

lub

osobą

przez

niego

wyznaczoną (np. ceremoniarz):

- sprawdzają poprawność wezwań
- należy uzgodnić czy jest homilia i wyznanie wiary
 z

organistą,

scholą

–

należy

uzgodnić

aklamację

(śpiewana czy recytowana i kto ją wykonuje; jeśli całe
wezwanie jest śpiewane powinna to czynić jedna osoba)

 ze scholą – uzgodnić sposób korzystania z mikrofonu
(jeśli modlitwa jest czytana ze wspólnego ze scholą mikrofonu)
 z pozostałymi posługującymi orantami – ustalić kto jakie
intencje czyta i w jakiej kolejności

PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE
 ostatnie uzgodnienia np. uwzględnienie intencji mszalnej,
sposobu podchodzenia do ambony/innego wyznaczonego
miejsca i odchodzenia na miejsce (droga ta powinna być

najkrótsza)
 estetyczną kartkę z wezwaniami (wydrukowanymi lub
napisanymi) należy włożyć do estetycznej i sztywnej
okładki i przygotować na ambonie lub w pobliżu innego,
wyznaczonego miejsca wygłaszania modlitwy

 druga kopia, zawierająca przynajmniej tekst wezwania
kapłana do modlitwy, ilość wezwań i modlitwę końcową,
powinna być przygotowana dla głównego celebransa

MODLITWY PRZED POSŁUGĄ I PO NIEJ

DO INDYWIDUALNEGO ODMAWIANIA
(W STOSOWNYM MIEJSCU I CZASIE)

Przyjdź, Duchu Święty!
Udziel mi łaski godnego
odczytywania wezwań modlitwy
powszechnej, a wszystkim
zgromadzonym na liturgii
udziel daru modlitwy
pełnej wiary i miłości.
Naucz nas modlić się
z Jezusem Chrystusem,
naszym Panem i Zbawicielem.

Dzięki Ci, Duchu Święty,
za powołanie mnie
do odczytywania wezwań
modlitwy powszechnej
w świętej liturgii Kościoła.
Spraw, abym zawsze
gorliwie się modlił
i był apostołem modlitwy
wobec innych ludzi.

MODLITWY DLA WSZYSTKICH POSŁUGUJĄCYCH
PRZED LITURGIĄ I PO NIEJ

Oto za chwilę przystąpię
do ołtarza Bożego, do Boga,

który rozwesela młodość moją;
do świętej przystępuję służby,
chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę
skupienia, by myśli moje były
przy Tobie, by oczy moje

były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie.
Amen.

Boże, którego dobroć
powołała mnie do Twojej służby,
spraw, bym uświęcony
uczestnictwem
w Twych tajemnicach,
przez dzień dzisiejszy

i całe me życie
szedł tylko drogą zbawienia,
przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

ŹRÓDŁA
• Dokumenty Kościoła: www.kkbids.episkopat.pl

• Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego oraz
Wskazania Episkopatu Polski po wprowadzeniu
nowego OWMR
• Ceremoniał Posług Liturgicznych
• Katechizm Służby Liturgicznej
• Wskazania Episkopatu Polski dotyczące liturgii
Mszy świętych sprawowanych w małych grupach
i wspólnotach, z 7-8 października 2014 r.

