
Dzisiaj
w „Gościu Niedzielnym”

Na polskich ulicach 
w ostatnich dniach 
widzieliśmy barwną 
i rozśpiewaną młodzież, 
która przyjechała 
do nas z całego świata 
na Światowe Dni 
Młodzieży 1. W „Gościu 
Niedzielnym” pokazujemy 
niektórych uczestników 
tego niezapomnianego 
wydarzenia. O swojej radości 
z wiary, ale i o trudnościach, 
których doświadczają, 
opowiadają m.in.: 
• oazowicze z Chin 
• prześladowani za wiarę 
Hindusi.

PONADTO W „GOŚCIU” JESZCZE WIĘCEJ O ŚDM, A TAKŻE
•  jakim młodzieńcem był papież Franciszek? (ss. 1–1)
•  Pan Jezus nakazał miłować nieprzyjaciół. Jak kochać terrorystów, 

którzy chcą nas zabić? (ss. –)

Nr 
 lipca 



AMEN

Wprowadzenie do liturgii
Jezus mówi dzisiaj w  Ewangelii, że życie człowieka nie zależy od tego, co posiada. 
Na pewno czujemy się bezpieczniej, mając regularnie zasilane konto w banku, a do 
tego jakieś oszczędności. Życie wydaje  się lepsze, kiedy możemy sobie pozwolić na 
kupno różnych rzeczy. A tymczasem śpiewamy w psalmie: „Panie, Ty zawsze byłeś 
nam ucieczką”. Nasze życie tak naprawdę zależy od Boga. Bo na cóż  się zdadzą 
markowe ubrania i  najnowsze smartfony, kiedy nie będziemy sercem zwróceni do 
Niego? Przecież w jednym momencie wszystko możemy stracić. Nie utracimy jedynie 
więzi z Bogiem, naszym Stwórcą i Panem, kiedy będziemy się do Niego uciekać. 

Kolekta
Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych † i okaż wiekuistą dobroć proszącym, 
którzy uznają Ciebie za Stwórcę i  Pana;  *  odnów życie im udzielone i  odnowione 
zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Pamiętając o ostatecznym celu naszego życia, przedstawmy Bogu nasze prośby.

1.  Za Kościół święty, zwłaszcza za młodych, którzy spotkali się w ramach Światowych 
Dni Młodzieży. Niech chrześcijanie zawsze będą czytelnym znakiem istnienia 
wartości nieprzemijających.

2.  Za goszczącego w Polsce papieża Franciszka. Niech dobry Bóg wspiera jego wysiłki 
swoją łaską. 

3.  Za wszystkich chorych, cierpiących, przeżywających trudne chwile. Niech dobry 
Bóg im dopomaga nieść krzyż.

4.  Za wszystkich zmarłych. Niech skarby, które zgromadzili sobie w niebie, sprawią, 
że tam też znajdą swoje wieczne mieszkanie.

5.  Za nas samych, byśmy uczciwie ponad dobra ziemskie zawsze stawiali dobra 
wieczne. 

Dobry Boże, bądź zawsze z nami i wspieraj nasze wysiłki na drodze do wieczności 
swoją łaską. Nie zapominaj o nas nawet wtedy, gdy my zapominamy o Tobie. Przez 
Chrystusa, Pana naszego...

Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich, których posilasz Twoim 
Sakramentem.  †  Nie odmawiaj im swojej pomocy  *  i uczyń godnymi wiecznego 
zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA


