
 

Krąg liturgiczny, rok A          Spotkanie 3      Rok III 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 
Ukazanie Maryi jako tej która w pełni wolności odpowiedziała na powołanie Boże. 
 

I Bóg mówi do swojego ludu 
 

● Zapoznaj się z tekstami na najbliższą niedzielę. 

I czytanie: Rdz 3, 9-15 

II czytanie: Rz 15,4-9  

Ewangelia: Łk 1, 26-38 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia to święto patronalne naszego Ruchu. 
 

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny został 

ogłoszony bullą „Ineffabilis Deus” 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX. 
 

● Kogo utożsamiamy z zapowiadaną Niewiastą z I czytania? 

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

● W jaki sposób Bóg przygotował Maryję do jej roli? 

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

● Z czego wnioskujemy, że Maryja nie była bezwolnym narzędziem w 

ręku Boga? 

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

● Wiele lat upłynęło od zapowiedzi Bożego planu do jego realizacji 

przez Chrystusa. My także trwamy w oczekiwaniu na Paruzję. Do 

czego nas zachęca autor drugiego czytania? 

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

II Bóg mówi do mnie 

Powołanie to Boże pragnienie, które może zostać zrealizowane w wolności i 

miłości. 

● Do czego dzisiaj zaprasza mnie Bóg? Jakie jest moje powołanie?  

● Zastanowię się, która z czterech postaw, o jakie powinniśmy się 

starać, jest mi najbardziej potrzebna: cierpliwość i nadzieja, 

przyjazne uczucia dla siebie nawzajem, uwielbienie dla Boga. 
 

III Moja odpowiedź na słowo Boże (praca w domu) 

Odpowiedź modlitwy 

 Modlitwa osobista – dziękczynienie za realizowanie się także na naszych 

oczach Bożego planu zbawienia, oraz za to, że nas uzdalnia do wypełnienia 

naszego powołania. 

 

 

Różaniec: Tajemnica Zwiastowania (Bóg zawsze dotrzymuje swych obietnic). 
 

Odpowiedź służby (uczymy się pisać Modlitwę wiernych) 

Zasady układania wezwań w modlitwie powszechnej 

1. Każda modlitwa powszechna powinna zawierać cztery serie próśb: 

a) w potrzebach całego Kościoła, np. za papieża, biskupów 

i duszpasterzy, za misje, o zjednoczenie chrześcijan, o powołania itp. 

b) w potrzebach narodu i całego świata, np. o pokój, za kierujących 

państwem, o dobre zbiory itp. 

c) za tych, którzy cierpią moralnie lub fizycznie, np. za 

prześladowanych, chorych, konających itp. 

d) za zgromadzonych i w potrzebach miejscowej społeczności, np. za 

ochrzczonych, przystępujących do bierzmowania, za misje parafialne, 

w intencji mszy itp. 

Z każdej serii należy podać przynajmniej jedną z próśb. 

2. Mogą być różne formy wezwań: 

a) Forma kompletna (módlmy się za..., aby...). Najpierw podaje się, za 

kogo należy się modlić, a później, o co prosić. 

b) Forma skrócona (módlmy się, aby...). Od razu podaje się, o jaką łaskę 

należy się modlić, jednym słowem zaznaczając, za kogo się modlimy. 

c) Forma najkrótsza (módlmy się za (o)...). wymienia się osoby lub 

sprawy, za które należy się modlić. 

d) Forma bezpośredniego zwrócenia się do Boga (np. Boże, udziel 

łaski...; Boże, prosimy Cię za (o)...; Ojcze, wspieraj...; Panie, 

błogosław... itp.). 

e) i inne. 

Wezwania tej samej modlitwy powinny mieć tę samą formę. 

3. Wezwania powinny być krótkie, a ich styl musi być bardzo zwarty i jasny. 

Nie powinny mieć charakteru dydaktycznego ani informacyjnego i nie jest 

ich celem podawanie wielkiej ilości idei lub tematów. 

4. Dobrze, gdy modlitwa wiernych jest dostosowana do czytań i obranego 

tematu zgromadzenia i zawiera nie więcej niż 6 wezwań. 

Ułożę 4-6 wezwań modlitwy wiernych do omawianej Mszy św.  i przedstawię 

grupie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


