
 

 

XXX Niedziela Zwykła 

Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud (…)! Tym radosnym wołaniem 
dziękujmy Panu Bogu za dzisiejszą uroczystość poświęcenia własnego kościoła. 

Jest to okazja do postawienia sobie pytania o rolę kościoła w naszym życiu. Odpowiedź 
odnajdziemy w kolejnych czytanych frazach: kościół jest miejscem jednoczącym 
wszystkich ludzi. Zgromadzeni w kościele podążają równą drogą wiodąca do strumienia 
wody, przy którym odmienia się ludzki los i ogarnia nas Boża radość i pokój.  Wszelkich 
łask dostępujemy dzięki posłudze kapłanów, których Bóg wybrał do składania darów i 
ofiary za grzechy.  
 
Najwyższym arcykapłanem jest Jezus Chrystus. Został okryty przez Ojca sławą Syna 
Bożego. On zwyciężył śmierć, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. 
Dzisiaj z wiarą niewidomego żebraka głośno wołajmy - Synu Dawida, ulituj się nade mną!  
Z ufnością wsłuchujmy się w odpowiedź Jezusa, który pragnie nam powiedzieć: Idź, Twoja 
wiara cię uzdrowiła. 

Kapłan: Miłosiernemu Ojcu, który dał swojego Syna na ofiarę przebłagalną za nasze 
grzechy, abyśmy dostąpili zbawienia, przedstawmy nasze prośby i modlitwy: 

Prośmy wszechmocnego Boga o łaskę głębokiej wiary dla wszystkich wiernych Kościoła 
powszechnego, aby kierowani miłością do Boga i ludzi nie lękali się być świadkami 
Prawdy i Miłości objawionej przez Chrystusa. 

Módlmy się za papieża i uczestników Synodu Biskupów. Prośmy Ducha Świętego o obfite 
owoce ich pracy we wszystkich dziełach nowej ewangelizacji.  

Módlmy się za kapłanów, aby przez rozpoznawanie własnych słabości mogli współczuć 
tym, którzy błądzą, by z tym większą gorliwością za lud, jak i za siebie składali ofiary za 
grzechy.  

W kończącym się tygodniu misyjnym módlmy się za misjonarzy, aby głosząc światu dobrą 
nowinę z największą godnością wypełniali posługę szafarzy udzielając przebaczenia w 
imieniu Boga i Kościoła.  



Wypraszajmy łaskę nowych powołań kapłańskich i zakonnych dla młodych ludzi, aby pełni 
młodzieńczych ideałów usłyszeli głos Boga i przyjęli zaproszenie do pracy w winnicy 
Pańskiej. 

Módlmy się za rządzących państwami, aby rozwiązywali społeczne i polityczne problemy 
na drodze dialogu i pokoju, z poszanowaniem godności ludzkiej i prawa do wolności 
religijnej. 

Módlmy się w intencjach sprawowanej Eucharystii:  

Dziękując Bogu za nasz kościół, przez wstawiennictwo naszego patrona św. (…) 
wypraszajmy świętość dla naszych kapłanów, dla nas i naszych rodzin oraz całej wspólnoty 
parafialnej. 

Kapłan: Panie Boże, Ty uczyniłeś wielkie rzeczy dla nas przez ofiarę Najwyższego 
Arcykapłana Twojego Syna, przyjmij i wysłuchaj nasze modlitwy dla odnowienia Twojego 
Kościoła, który jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. Pokornie o to prosimy przez Chrystusa 
Syna Twojego, który żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
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