
 

Krąg liturgiczny, rok C              Spotkanie 2     Rok III 

XXXII Niedziela zwykła 
 

Celem jest przyjrzenie się w świetle słowa Bożego, jak prawda o zmartwychwstaniu 
wpływa na nasze życie. 

 

I Bóg mówi do swojego ludu 

 

● Zapoznaj się z tekstami na najbliższą niedzielę. 

I czytanie: 2 Mch 7, 1-2. 9-14 

II czytanie: 2 Tes 2, 16 – 3, 5 

Ewangelia: Łk 20, 27-38 lub krótsza Łk 20, 27. 34-38 

 

● W co wierzyli bracia z pierwszego czytania? Co spodziewali się 

otrzymać? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

● Jak Jezus udowadnia saduceuszom, że istnieje zmartwychwstanie? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

● Jakie są podstawowe troski autora listu do Tesaloniczan? 

.......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 

II Bóg mówi do mnie 

 

● Czy prawda o zmartwychwstaniu wpływa na moje życie? W jaki 

sposób? 

● Jak często modlę się o to, by pozostać Bogu wiernym w świecie 

coraz bardziej wrogim chrześcijaństwu? 

● Jak często modlę się za prześladowanych za wiarę? Czy ja jestem 

gotowy na taką ofiarę? 
 

 

III Moja odpowiedź na słowo Boże (praca w domu) 

Odpowiedź modlitwy 

W Modlitwie osobistej poproszę o wiarę wśród przeciwności życiowych i 

gotowość do głoszenia Ewangelii. 

Różaniec: Tajemnica Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia  

 

Odpowiedź służby (uczymy się pisać Modlitwę wiernych) 

 

Struktura Modlitwy wiernych 

Modlitwa powszechna zawiera następujące części: 

a) wstęp, czyli ogólne wezwanie do modlitwy, 

b) wezwania zapowiadające intencje modlitwy, 

c) odpowiedzi wiernych, 

d) modlitwę końcową. 

Zarówno wstęp, jak i modlitwę końcową wygłasza zawsze celebrans jako 

przewodniczący liturgicznego zgromadzenia. 

Wstęp, zwykle krótki, zawsze jest skierowany do zgromadzonych, a nie do 

Pana Boga. Może uwzględniać okres liturgiczny, treść uroczystości albo 

i życie świętego, którego święto przypada. Wstęp można opuścić ze 

słusznego powodu, zwłaszcza gdy modlitwa powszechna następuje 

bezpośrednio po homilii. 

W Modlitwie końcowej celebrans prosi Boga tylko o to, by przyjął modlitwy 

wiernych. Modlitwa końcowa nie powinna być powtórzeniem kolekty dnia. 

Jeżeli jednak większa część próśb uwzględnia intencję szczegółową, 

końcowa modlitwa może również wyrażać tę intencję. 

 

Zwrócę szczególną uwagę na wstęp i zakończenie modlitwy wiernych podczas 

niedzielnych Mszy św. 

 

 


