Sugestie na liturgiczne wspomnienie
35-tej rocznicy ogłoszenia św. Franciszka “Patronem
Ekologii”
Kolekta:
Boże, nasz Ojcze, Ty poddałeś wszystkie siły przyrody człowiekowi i jego pracy; spraw, prosimy,
abyśmy wypełniali Duchem Chrystusa wszystkie nasze wysiłki i pracowali w zgodzie z naszymi
braćmi i siostrami przy tym wspólnym dziele, wprowadzając prawdziwą miłość i prowadząc Twoje
Stworzenie do doskonałego spełnienia w duchu św. Franciszka z Asyżu. Prosimy Cię o to przez
naszego Pana, Jezusa Chrystusa…

Pierwsze czytanie: Mdr 11, 21-26 [alternatywne: Rdz 9, 8-15 lub Rdz 2, 4-25]
Potężnie działać zawsze jest w Twej mocy i któż się oprze potędze Twojego ramienia? Świat cały
przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co opadła na ziemię. Nad wszystkimi masz
litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz
bowiem wszystkie byty, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści,
nie byłbyś tego ukształtował. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jak by się
zachowało to, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Władco,
miłujący życie!

Psalm responsorialny: Ps 104, 27-30
R. Odnów oblicze ziemi, o Panie!
Wszystko to czeka na Ciebie,
byś dał im pokarm w swym czasie.
Gdy im udzielasz,
zbierają; R.
gdy rękę swą otwierasz,
sycą się dobrami.
Gdy skryjesz swe oblicze,
wpadają w niepokój; R.
gdy im oddech odbierasz,
marnieją i powracają do swojego prochu.
Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha,
i odnawiasz oblicze ziemi. R.

Ewangelia: Łk 12, 22-32 (alternatywne: Mt 6, 26-29 lub J 1,1-5)
Potem rzekł do swoich uczniów: Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o życie, co będziecie
jeść, ani też o ciało, w co macie się przyodziać. Życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało

więcej niż odzienie. Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy,
a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki!
Któż z was, martwiąc się, może dołożyć choćby jedną chwilę do wieku swego życia? Jeśli więc
nawet drobnej rzeczy uczynić nie możecie, to czemu martwicie się o inne?
Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon
w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele, które dziś jest na
polu, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to o ileż bardziej was, ludzie małej
wiary! I wy nie pytajcie, co będziecie jedli i co pili, i nie bądźcie o to zatroskani. O to wszystko
bowiem zabiegają narody świata, a Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się raczej
o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się
Ojcu waszemu dać wam królestwo.

Prefacja: (Piąta Prefacja na Niedziele zwykłe)
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i
Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.
Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie, * i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś
człowieka na swoje podobieństwo * i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, * aby w Twoim
imieniu panował nad całym stworzeniem * i chwalił Ciebie w Twoich dziełach, * przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa.
Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie * z radością wołając:

Ofertorium:
Boże, nasz Ojcze, ty karmisz rodzaj ludzki udzielając mu siły i dajesz mu Eucharystię, aby mógł
się ciągle odnawiać; niech te dary, które Tobie składamy, przynoszą nam zawsze zdrowie duszy i
ciała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa po Komunii:
O Panie, niech Eucharystia, którą sprawowaliśmy, pomoże nam naśladować apostolską miłość i
ducha pokoju naszego ojca św. Franciszka. Spraw, abyśmy żyli w pokoju i sprawiedliwości z
naszymi braćmi i siostrami, i w harmonii z Twoim Stworzeniem; pomóż nam dzielić się wzajemnie
wszystkimi dobrami, których Twoja miłość udziela nam dla dobra całej ludzkości. Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.

