Światowy Dzień ubogich
Formularz mszy św.
Antyfona na wejście:

Ocknij się. Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się i nie odrzucaj nas na zawsze. Dlaczego
ukrywasz swe oblicze, zapominasz o naszej nędzy i ucisku? W proch runęło nasze życie, ciałem
przylgnęliśmy do ziemi. Powstań, przyjdź nam na pomoc i wyzwól nas przez swoją łaskę.
Wprowadzenie

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Ubogich. Nasza wspólnota woła dzisiaj wraz z naszymi
ubogimi i cierpiącymi do Ojca Wszechmogącego o miłosierdzie i o pomoc. Sytuacja wielu
naszych braci i sióstr jest nie do pozazdroszczenia. Z wieloma trudnościami muszą się zmagać
w samotności i strachu o kolejny dzień. Nie zawsze są w tej sytuacji z własnej winy. Często
zaciskają zęby, bo nie chcą litości, użalania się nad sobą czy po prostu ludzkiego osądu.
Przychodzimy dziś we wspólnocie, by wołać nie tyle za nich, co razem z nimi w duchu solidarności
i braterstwa.
Za nasze sądy względem ludzi biednych, za obojętność i brak uważności na los najsłabszych
wzbudźmy akt żalu:
Panie Jezu, który trzciny nadłamanej nie złamiesz – zmiłuj się nad nami.
Chryste, który biednym błogosławisz – zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, który powołujesz nas do czynów miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.
Kolekta

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na nasze utrapienie, umocnij
wiarę swoich dzieci i ulżyj ich brzemieniu, aby zawsze ufali Twojej ojcowskiej Opatrzności.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Modlitwa powszechna

Za Kościół Święty, by był domem dla każdego człowieka na ziemi.
Za wszystkich, którzy doświadczają niesprawiedliwości społecznej, za cierpiących, bezdomnych,
ubogich i samotnych, by pojawili się na ich drodze ludzie, którzy swoimi czynami zaświadczą
o miłości Ojca do każdego człowieka.
Za wolontariuszy poświęcających swój czas innym, aby byli uważni, umieli zadbać o siebie i swoje
rodziny i nie ulegli wypaleniu czerpiąc siłę z Miłości Chrystusa.
Za naszych zmarłych, by odpoczęli w ramionach Boga Ojca.
Za nas samych, by nasze serca były wyczulone na krzywdę drugiego człowieka, by nasze ręce
były otwarte na potrzeby najsłabszych, a uszy słuchały wołania ziemi i krzyku ubogich.
Modlitwa nad darami

Módlmy się. Panie, nasz Boże, przyjmij dary, które z wiarą Ci składamy, i włącz nasze cierpienia
w miłą Tobie ofiarę Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Antyfona na komunię

O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza
była pełna.
Modlitwa po komunii

Módlmy się. Pokornie błagamy Cię Boże, abyśmy pokrzepieni na Uczcie Eucharystycznej, mężnie
podjęli czekające nas trudy i pomagali braciom będącym w potrzebie. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.
Na rozesłanie

Umocnieni Bożym Błogosławieństwem idźmy przez świat jak bracia i siostry, dzieląc się z każdym
pokojem i dobrem.

