
 
 
XXIX Niedziela Zwykła 
 
Chrystus, nasz Nauczyciel wiary przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Ofiara 
Chrystusa spełnia się w jedności woli, w prawdzie i miłości Ojca i Ducha Świętego. Ojciec otacza 
chwałą zmartwychwstania swego Syna, który zasiada po Jego prawicy. Zatem przybliżmy się z 
ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla /uzyskania/ pomocy w 
stosownej chwili. Tronem łaski jest Najświętsza Ofiary Eucharystyczna, w której Bóg Ojciec w 
mocy Ducha Świętego zbawia świat przez męczeńską śmierć Jezusa na krzyżu.  
I my, idąc śladami naszego Mistrza i Pana, Jezusa Chrystusa z pragnieniem wypełnienia woli Ojca 
złóżmy swoje życie w ofierze Trójjedynemu Bogu. Z sercem przepełnionym modlitwą wołajmy za 
Psalmistą: Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, a zachęta skierowana do Hebrajczyków - trwajmy 
mocno w wyznawaniu wiary – niech będzie dla każdego z nas inspirującą motywacją do ofiarnej 
miłości w rozpoczętym Roku Wiary. 
 
Kapłan: Bogu Ojcu, który swojego Syna dał na okup za wielu, z ufnością w Jego miłosierdzie 
przedstawmy nasze prośby i modlitwy: 
 
Módlmy się za Kościół Święty, aby mocą Ducha Świętego Słowo Pańskie kształtowało w nas prawe 
sumienia, a serca przenikała ufność w dobroć i miłosierdzie Boga.  
 
Prośmy Trójjedynego Boga o obfite łaski dla papieża i wszystkich uczestników Synodu Biskupów, 
aby oświeceni Bożą Mądrością przyczyniali się do powszechnego pełnienia woli Bożej w świecie. 
 
Wypraszajmy łaski dla kapłanów, aby wierni Słowu Bożemu mieli pełny udział w odnowie Kościoła 
oraz krzewieniu wiary w duchu nowej ewangelizacji.  
 
Przez Maryję, Pośredniczkę wszelkich łask wypraszajmy gotowość do pełnienia woli Bożej dla 
władców narodów, aby wszystkich obszarach życia zapanowała wolność i pokój. 
 
Wypraszajmy łaskę wiary dla niewierzących i łaskę nawrócenia dla zagubionych i potrzebujących 
pomocy. 
 
Módlmy się w intencjach sprawowanej Eucharystii:  
 
Módlmy się za nas samych, abyśmy kierowani miłością do Boga chętnie przyjmowali służebną 
postawę wobec bliźniego z intencją wywyższenia Chrystusowej ofiary oraz dla chwały Trójjedynego 
Boga. 
 
Kapłan: Wszechmogący i miłosierny Boże okaż swą łaskę ufającym Tobie i wysłuchaj naszych 
modlitw przez Chrystusa, Syna Twojego, który żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. 
Amen  


