
 
 

           

 
 
 
 
ANTYFONA NA WEJŚCIE 
Radujcie się i dziękujcie Bogu, który Was wezwał do królestwa niebieskiego. Alleluja 
 
Wstęp: 
Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja! – te słowa w wyjątkowy sposób towarzyszą nam od 
tygodnia i wlewają nadzieję i siłę w nasze życie. Każda Niedziela przypomina nam o tym 
wielkim wydarzeniu i pozwala patrzeć z wiarą na Zmartwychwstałego, który staje przed nami 
i pokazuje otwarte z miłości do nas, Swoje serce. Dziś też obchodzimy niedzielę Miłosierdzia 
Bożego, a w tym roku po raz pierwszy łączymy ją z DNIEM DOBRA. To także święto patronalne 
Caritas. W tym dniu  chcemy śpiewać: dziękujcie Panu, bo jest dobry!  
 
Odmawia się: Chwała na wysokości 
 
KOLEKTA 
Módlmy się 
Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę swojego 
ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest Chrzest, 
przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, 
i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen 
 
 
Przed Liturgią Słowa: 
Wiara apostołów była pełna znaków i cudów - działali mocą Zmartwychwstałego Pana, widząc 
Go, jako dawcę życia i pokoju. Chrystus umacniał ich Swoją mocą i darami Ducha Świętego, by 
głosili słowami i czynami Jego wielkie miłosierdzie oraz dobroć Boga, którego łaska trwa na 
wieki.  
 
Odmawia się: Wierzę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

           

 
 
Modlitwa powszechna: 
 

1. Módlmy się za cały Kościół Powszechny, by doświadczając spotkania ze 
Zmartwychwstałym Chrystusem niósł radość i miłosierdzie całemu światu. 

2. Módlmy się za papieża, biskupów i kapłanów, by ich posługiwaniu towarzyszyła moc 
Ducha Świętego. 

3. Módlmy się za wszystkich uczestniczących w Dniu Dobra, by dostrzegając dary, którymi 
zostali obdarzeni z miłością otwierali się na innych. 

4. Módlmy się za wolontariuszy i pracowników Caritas, by spotykając Chrystusa w drugim 
człowieku, obdarzali Go miłosierdziem i zrozumieniem. 

5. Módlmy się za ludzi, którzy pogubili się w życiu, by na swojej drodze spotkali dobrych 
ludzi, którzy zaprowadzą ich do źródła pokoju i szczęścia. 

6. Módlmy się za nas – otaczających ołtarz, byśmy umocnieni Słowem i Ciałem Chrystusa, 
głosili miłosierdzie i dobroć w swoich środowiskach.  

 
MODLITWA NAD DARAMI 
Panie, nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie, 
przez wyznanie wiary i chrzest święty osiągnęli wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen. 
 
ANTYFONA NA KOMUNIĘ 
Wyciągnij swoją rękę i rozpoznaj miejsce gwoździ i nie bądź niedowiarkiem lecz wierzącym. 
Alleluja. 
 
MODLITWA PO KOMUNII 
Módlmy się 
Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego sakramentu, któryśmy przyjęli, 
nieustannie trwało w naszych duszach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 
 
Przed błogosławieństwem: 
 
Pokój Wam – niech te słowa towarzyszą nam przez cały dzisiejszy dzień i będą inspiracją do 
przeżywania Dnia Dobra, jako wielkiego święta, w którym podzielimy się radością 
Zmartwychwstałego z innymi ludźmi. Niech Jego błogosławieństwo nam towarzyszy i umacnia 
do obdarowywania się wzajemną dobrocią i miłosierdziem.  

 

 

 

 

 

 


