Kromka chleba dla sąsiada
niedziela, 15 lub 22 września 2019

Elementy uroczystej Mszy Św.
Propozycja elementów uroczystej Mszy św. w ramach akcji Kromka Chleba Caritas jako
święta Parafialnego Zespołu Caritas , jako święta Dzielenia się Chlebem.
1. Wprowadzenie do Liturgii Mszy Świętej (w załączeniu),
2. Homilia ks. Pawła Dzierzkowskiego - z-ca Dyrektora Caritas Archidiecezji
Częstochowskiej (w załączeniu),
3. Modlitwa powszechna (w załączeniu),
4. Wniesienie przez przedstawicieli PZC, SKC w procesji z darami - chleba (kosza z
chlebem),
5. Na zakończenie Mszy Św. w ogłoszeniach, podziękowanie PZC/SKC za posługę
potrzebującym w parafii, informacja o zbiórce żywności „Kromka Chleba dla sąsiada”
20-21.09.2019, w wybranych sklepach BIEDRONKA (zapowiedź lub podziękowanie),
6. Po Mszy św. prezentacja działań PZC/SKC w parafii,
7. Dzielenie się chlebem wolontariuszy z PZC/SKC z parafianami przy wyjściu z kościoła.

Wprowadzenie do Liturgii Mszy Świętej:
W dzisiejszą niedzielę łączymy się modlitewnie z wszystkimi potrzebującymi w ramach akcji
„Kromka chleba dla sąsiada”. Jako wspólnota Kościoła chcemy pamiętać o osobach
potrzebujących, które żyją w niedostatku i oczekują naszego wsparcia. Do modlitwy
dołączymy również nasze gesty dobroci, jakie prowadzą nasze zespoły charytatywne
(Parafialny Zespół Caritas i in.). Przez udział w działalności naszej grupy parafialnej chcemy
jeszcze bardziej być „dobrymi jak chleb”. Niech nasze przyjmowanie chleba
eucharystycznego na Mszy św. będzie stałym zaproszeniem do przekazywania chleba miłości
innym, zwłaszcza osobom samotnym, starszym i chorym z naszego sąsiedztwa.

Modlitwa powszechna:
Wezwani przez Boga do miłosierdzia i sprawiedliwości w życiu codziennym, prośmy Go
pokornie w naszych potrzebach.
1. Módlmy się za Kościół święty, aby pośród wyzwań dzisiejszego świata był znakiem
nadziei i troski o każdego człowieka…
2. Módlmy się za papieża Franciszka i całe duchowieństwo, aby poprzez wierność w
małych sprawach byli dla ludzi wzorem gorliwej służby Bogu i człowiekowi…
3. Módlmy się za ludzi ubogich, starszych, samotnych i odrzuconych, aby na drodze
swego życia spotkali braci i siostry, którzy przywrócą im wiarę we własne siły i w
pomoc miłosiernego Boga…
4. Módlmy się za pełniących dzieła miłosierdzia – wolontariuszy i pracowników Caritas,
aby ich życie i posługa względem potrzebujących i ubogich była czytelnym znakiem
Bożej miłości…
5. Módlmy się zmarłych, aby Miłosierny Ojciec, dał im radość życia wiecznego razem ze
świętymi w niebie…
6. Módlmy się za nas samych, byśmy poprzez wierność i uczciwość w wypełnianiu
swych obowiązków rodzinnych, zawodowych i społecznych mogli prowadzić życie
ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością…

Jezu Chryste, który będąc bogatym dla nas stałeś się ubogim, spojrzyj na nasze
pokorne prośby i w swoim miłosierdziu przybądź nam z pomocą. Który żyjesz i królujesz na
wieki wieków. Amen.

