Kromka Chleba Caritas
Niedziela, 17 lub 24 września 2017
Propozycja elementów uroczystej Mszy św. w ramach akcji Kromka Chleba Caritas
jako święta Parafialnego Zespołu Caritas
1.
2.
3.
4.
5.

Wprowadzenie do Liturgii Mszy Świętej (w załączeniu),
Homilia ks. Piotra Pawlukiewicza (w załączeniu),
Modlitwa powszechna (w załączeniu),
Wniesienie przez przedstawicieli PZC w procesji z darami - chleba (kosza z chlebem),
Na zakończenie Mszy Św. w ogłoszeniach, podziękowanie PZC za posługę potrzebującym w parafii,
informacja o zbiórce żywności „Kromka Chleba dla sąsiada” 19.09.2017, w wybranych sklepach
BIEDRONKA (zapowiedź lub podziękowanie),
6. Po Mszy św. prezentacja działań PZC w parafii,
7. Dzielenie się chlebem wolontariuszy z PZC 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 Caritas. Jako wspólnota Kościoła chcemy pamiętać o osobach głodnych i oczekujących 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 „misjonarzami miłosierdzia”. 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:
Pełni ufności w miłosierdzie Boże, przedstawmy teraz nasze prośby z nadzieją, że zostaną wysłuchane:
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby całemu światu głosił niezgłębione tajemnice miłosierdzia Boga.
2. Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby ich wiara wyrażała się w pełnieniu dzieł miłości
względem potrzebujących.
3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby miłosierny Bóg, pozwolił jej cieszyć się pokojem oraz wzrostem
materialnym i duchowym.
4. Módlmy się za rozdających chleb ubogim, zwłaszcza Zespoły Charytatywne Caritas, aby poprzez swoją
posługę okazali gest wspólnoty Kościoła.
5. Módlmy się za wiernych zmarłych, aby Bóg okazał im swoje miłosierdzie i obdarzył wiecznym szczęściem.
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli miłosierni jak Ojciec i przychodzili z pomocą potrzebującym z
naszej wspólnoty.
Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych modlitw i obdarz nas łaską gorliwości w spełnianiu czynów miłości
dzieląc chleb z bliźnimi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

