„LITURGIA ŹRÓDŁEM I SZCZYTEM”

cz. 1
W DNIU 11.11.2015 R.

Wstęp

To krótkie opracowanie skupia się nad propozycją takiego zaplanowania dnia
11 listopada w rodzinie, w gronie przyjaciół, w kościele, by ukazać łączność liturgii
i życia. Inspiracją do jego powstania był ostatni Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych
Ruchu Światło-Życie, który odbył się w dniach 23-24.10. 2015 r.
Wskazówka, że jest to „część 1” stanowi zapowiedź, że podobnych opracowań będzie
więcej. Mają ukazywać one konkretne przykłady, zachęcać do takiego przygotowania
wybranych dni w rodzinie i we wspólnocie Kościoła, by uwzględniać różne elementy.
Ich celem jest pogłębienie uczestnictwa w liturgii oraz dostarczenie innych przeżyć
poza liturgią. Propozycje konkretnych rozwiązań, pomysłów proszę przesyłać na adres
cdl@oaza.pl.
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EUCHARYSTIA
W Kościele polskim w tym dniu jest obchodzone wspomnienie obowiązkowe
św. Marcina z Tours, biskupa, formularz: MR s. 258’-259’. Można zatem na jednej Mszy św.
z udziałem ludu odprawić Mszę św. za Ojczyznę.
Zob.:
MR s. 145” nr 26 modlitwa za ojczyznę (kolekta).
MR s. 146” nr 29. Modlitwa za głowę państwa (kolekta).
Msza dziękczynna MR nr 51, s 170”-171”, 4 prefacja zwykła nr 39.
Czytania z dnia lub własne.
W diecezji łowickiej natomiast jest obchód św. Wiktorii, dziewicy i męczennicy,
Uroczystość głównej patronki diecezji, formularz: MR s. 259’-260’, czytania własne.
Wezwania w modlitwie wiernych
Powinny one uwzględniać modlitwy za Ojczyznę, np. o pomyślność, o pokój w niej, o dobre
rządzenie, a także za poległych w obronie Ojczyzny.
Dotyczy to także próśb w liturgii godzin (jutrznia i nieszpory – przy czym w nieszporach
ostatnie wezwanie powinno być za zmarłych).
Procesja z darami
- dary na rzecz Polonii za granicą albo dla polskich misjonarzy
- dary na potrzeby dzieci z ubogich rodzin
Komentarze liturgiczne
Wskazany jest komentarz po pozdrowieniu oraz przed rozesłaniem uwzględniające główną
myśl dnia z nawiązaniem do Święta Niepodległości. Jeśli jest rozbudowana procesja z darami
– jak zaznaczono wyżej – to także i tu przydałby się komentarz.
W świątyni można sprawować także:
Nabożeństwo ku czci św. Marcina nr 14, s 456-460, Agenda Diecezji Opolskiej, wyd. 2
poszerzone, 2013.
Nabożeństwa za Ojczyznę, zob. na kolejnej stronie.
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LITURGIA DOMOWA
Modlitwy za zmarłych – poległych za Ojczyznę (wg własnego uznania),
Można przygotować wieczór z modlitwą za ojczyznę w oparciu o tekst znajdujący się
w: B. Hanasiuk (opr.), Rodzinna księga modlitw. Panie, króluj w naszej rodzinie, Dom
Wydawniczy "Rafael", Kraków 2014, s. 231-234.
Pozycja dostępna: http://rafael.pl/produkt/rodzinna-ksiega-modlitw

Modlitwy za Ojczyznę wg innych opracowań książkowych i elektronicznych
Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Kraków 2014, s. 56-63.
Droga do nieba, Opole 2003, wyd. LIV, s. 54-55.

Modlitwa w intencji Ojczyzny Ks. Piotra Skargi:
http://sanctus.pl/index.php?podgrupa=58&doc=17

Nabożeństwa. Modlitwy błogosławieństwa. Agenda Parafialna, Ząbki 2002.


Milenijny Akt oddania Polski, s. 368.



Jasnogórskie Śluby narodu Polskiego, s. 369-372.

Nabożeństwa diecezji katowickiej Agenda liturgiczna. Opracowanie zbiorowe Diecezjalnej
Komisji Liturgicznej. Katowice 1987


Akt poświęcenia narodu polskiego s. 35.



Wezwania w intencji Ojczyzny (modlitwy zalecone do odmawiania przez Konferencję
Episkopatu Polski, Jasna Góra 10-11 XII 1980), s. 268.



Modlitwy i wezwania do świętych i błogosławionych polskich, s. 322.



Modlitwa Kościoła w Polsce, w której zawierza Maryi swoją misję w nowej sytuacji
dziejowej (Jasna Góra 26 VIII 1993 r.), s. 534-538.
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INNE
Inne elementy dnia, które także mogą nawiązywać do odzyskania niepodległości,
mogące pogłębić miłość Ojczyzny, pragnienie służby dla niej i wolę budowania dobra
wspólnego są bardzo liczne:
-

uczestnictwo w organizowanych w wielu miastach inscenizacjach nawiązujących
do tego wydarzenia czy rekonstrukcjach historycznych, przykładowy link do zdjęć
z 2014 roku zamieszczono poniżej:
http://www.pomorska.pl/wiadomosci/bydgoszcz/art/6452204,uroczystosci-z-okazjiobchodow-dnia-niepodleglosci-w-bydgoszczy-zdjecia-wideo,id,t.html

-

zorganizowanie w domu dla rodziny czy przyjaciół konkursu wiedzy dla dzieci
o odzyskaniu niepodległości przez Polskę,

-

wspominanie osób zasłużonych dla Polski z naszego regionu, może w rodzinie też
są takie osoby, które choćby w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat uczestniczyły
w wydarzeniach ważnych dla Polski, może zachowały się po przodkach jakieś
pamiątki, np. listy, zdjęcia, pamiętniki. Warto pokazać je i przybliżyć zwłaszcza
młodzieży i dzieciom,

-

słuchanie i śpiewanie w rodzinie pieśni patriotycznych (np. „Hymn”, „Psalm
rodowodowy”, „Rota” „Wszystko tobie ukochana ziemio”, „Żeby Polska była Polską”,
zob. niżej),

-

oglądanie filmów, słuchanie recytacji (może któraś z naszych pociech po raz pierwszy
w tym dniu wyrecytuje wiersz Władysława Bełzy: „Katechizm polskiego dziecka”).

Wybrane zasoby internetowe (wiedza):


Zasoby z muzeum o niepodległości
http://www.muzeumpilsudski.pl/swieto-niepodleglosci/11-listopada-w-polsceniesuwerennej-i-suwerennej



Z portalu histmag: http://histmag.org/11-listopada-1918-i-odzyskanie-niepodleglosciprzez-Polske-8683
Plik – prezentacja (zabory i odzyskanie niepodległości)
https://www.youtube.com/watch?v=Eq6Pv23AmVU
Prezentacja – odzyskanie niepodległości, rozkaz Piłsudskiego z 12.11.2015
https://www.youtube.com/watch?v=sccP4sgagi0
Dla dzieci o symbolach narodowych:
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA
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Wybrane zasoby (artystyczne):
Tekst "Legendy o garści ziemi polskiej": https://poema.pl/publikacja/5875-legenda-ogarsci-ziemi-polskiej ,
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/katechizm-polskiego-dziecka-legenda-ogarsci-ziemi-polskiej.html

Recytacje:
W. Bełza:
"Dawni królowie tej ziemi" http://youtu.be/SdxCdRfF_lY
"Legenda o garści ziemi polskiej" http://youtu.be/EAas6iT7VQw
A. Mickiewicz "Reduta Ordona" fragment "Syzyfowych prac" http://youtu.be/O3efQ8yXmFg

Piosenki:
- 10 pieśni patriotycznych https://www.youtube.com/watch?v=wrhqBLFKxUE
- Psalm rodowodowy J. Kowalskiego: http://youtu.be/dHCJfuYA8nc, ten drugi klip
też jest dobry, bo są inne obrazy, fragmenty filmów: http://youtu.be/tLcpwwSRx24,
- "Pieśń pielgrzymska" w wykonaniu Niemena z filmu "Polonia Restituta"
http://youtu.be/TBqkRNLFPdM

opr. Wojciech Kosmowski, członek Centralnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie
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