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Formularz Mszy Św.
na Niedzielę św. Franciszka

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Święty Franciszek, mąż Boży, opuścił dom rodzinny, * pozostawił swoje dziedzictwo,
* i wybrał dobrowolne ubóstwo, * Bóg zaś przyjął go na swoją służbę.

WPROWADZENIE

Dzisiejsza Niedziela św. Franciszka kończy ogłoszony przez naszego papieża Czas Stworzenia
trwający od początku września. Jesteśmy zaproszeni do patrzenia na świat jako na dar od
Boga Ojca, który zatroszczył się, byśmy jako bracia i siostry mieli wspólny dom, pokarm,
wodę, powietrze, czyli wszystko, co konieczne do przeżycia. Przykład św. Franciszka
przywoływany w dzisiejszej liturgii inspiruje, byśmy uwielbiali Boga w Jego stworzeniu
i uczyli się ascezy jako radosnego dzielenia, a nie tylko rezygnowania.
Za nasze grzechy nadmiernego konsumpcjonizmu, chciwości i marnotrawstwa przeprośmy
dobrego Ojca:
Panie, który zaspokajasz nasze pragnienia - zmiłuj się nad nami
Chryste, który panujesz nad wodami – zmiłuj się nad nami
Panie, na którego imię zegnie się wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich
i podziemnych – zmiłuj się nad nami

KOLEKTA

Boże, Ty sprawiłeś, że święty Franciszek z Asyżu żyjąc w ubóstwie i pokorze upodobnił się
do Chrystusa, † daj, abyśmy idąc tą drogą naśladowali Twojego Syna * i zjednoczyli się
z Tobą pełni wesela i miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

MODLITWA POWSZECHNA

Za papieża Franciszka, by otwarty na działanie Ducha Świętego, głosił Dobrą Nowinę
wszystkim ludziom.
O pokój na świecie, o pokój na Białorusi.
Niech wspólnoty chrześcijańskie będą przykładem troski o świat stworzony i ubogich tej
ziemi.

Aby wszyscy ludzie mieli dostęp do wody pitnej. Daj nam Panie uważność, radość
i wdzięczność za dary, którymi nas obdarzasz.
MODLITWA NAD DARAMI

Składając Tobie dary ofiarne, prosimy Cię, Boże, † abyś przygotował nasze serca do
godnego udziału w misterium krzyża, * które tak gorąco umiłował święty Franciszek. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Błogosławieni ubodzy w duchu, * albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, rozpal w nas ogień swojej
miłości † i spraw, abyśmy naśladując dobroć i apostolską gorliwość świętego
Franciszka, * przyczyniali się do zbawienia wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

NA ROZESŁANIE

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

