KOMENTARZ i MODLITWA POWSZECHNA W LITURGII EUCHARESTYCZNEJ
I KOMENTARZ
Ksiądz Franciszek Blachnicki w książce „Eucharystia pokarm na śmierć i życie” wymienia w
służbie poza prezbiterium posługę komentatora liturgicznego i wskazuje jego zadanie.
(str.68)
Komentator w zgromadzeniu nie poucza, nie głosi słowa bożego, ale dyskretnie zwraca
uwagę uczestników zgromadzenia, dyskretnie koncentruje ich uwagę na tym, co za chwilę
nastąpi, podpowiada znaczenie i treść znaku, który teraz będzie wykonany. Ta służba musi
być bardzo dyskretna i pokorna, ma pomagać w skupieniu uwagi , w zrozumieniu znaków i
czynności liturgicznych i w świadomym uczestnictwie w zgromadzeniu.

II MODLITWA POWSZECHNA ( Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego)
(69) W modlitwie powszechnej, czyli modlitwie wiernych, lud w pewien sposób
odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i wykonując swą wynikającą z chrztu funkcję
kapłańską, zanosi do Boga błagania za zbawienie wszystkich. Wypada, aby ta modlitwa była
zanoszona z zasady we Mszach Świętych sprawowanych z udziałem ludu, by zanoszono
błagania za święty Kościół, za tych, którzy sprawują nad nami rządy, za ludzi znajdujących się
w różnych potrzebach, a także za wszystkich ludzi i o zbawienie całego świata.
(70)

Modlitwa powszechna obejmuje zazwyczaj następujące intencje:

A)
B)
C)
D)

w potrzebach Kościoła,
za rządzących państwami i o zbawienie całego świata,
za ludzi doświadczonych różnymi trudnościami,
za miejscową wspólnotę.
W celebracjach odbywających się w szczególnych okolicznościach, jak bierzmowanie,
małżeństwo, pogrzeb, porządek intencji może bardziej uwzględniać określoną okoliczność.
(71) Kapłan celebrujący kieruje modlitwą, stojąc w miejscu przewodniczenia. Rozpoczyna
ją krótką zachętą, w której wzywa wiernych do modlitwy oraz wypowiada modlitwę na
zakończenie. Proponowane intencje winny być nieliczne, ułożone w duchu mądrej wolności,
zwięzłe i wyrażające błagania całej wspólnoty. Wezwania wygłasza diakon lub kantor albo
lektor lub inny wierny świecki, stojący przy ambonie lub w innym odpowiednim miejscu. Lud
zaś stojąc, przyłącza się do modlitwy, albo przez wspólne wezwanie wypowiadane po każdej
intencji, albo przez modlitwę w milczeniu.
Modlitwa wiernych powinna być zbudowana w jednym szyku np. Módlmy się za ………………..
i nie zawierać więcej niż 6 wezwań.

