
 

 

XXVIII Niedziela Zwykła 

Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną 
dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na 
brak pokarmu i wody, któremu łatwiej przejść przez ucho igielne a niżeli człowiekowi 
bogatemu.  
Trzeba i nam, upodobnić swą wytrwałość do wielbłąda w dążeniu do Mądrości i odróżnić ją od 
wiedzy, by uniknąć kryzysu wartości, który objawia się nadmiernym dążeniem do 
zaspokajaniem własnych pragnień, rodzi pychę, ignorancję, żądzę władzy, butę oraz zazdrosne 
pożądanie wszystkiego, co proponuje świat. 
 
Mądrość, siostra Prawdy i Miłości może mieszkać tylko w sercu wolnym i pokornym. Dana jest 
ubogim w duchu, którzy sami z siebie nic uczynić nie potrafią i żadnych zasług sobie nie 
przypisują. Mądrość jest owocem głębokiej modlitwy, wypływa z nieustającego dialogu z 
Bogiem; jest wołaniem o łaskę zrozumienia odwiecznej Prawdy. Otrzymują ją ci, dla których 
stanowi najwyższą wartość. 

 
 
Kapłan: Wszechmogącemu Bogu, którego Mądrość przenika zamysły i osądza pragnienia serc i 
myśli, przedstawmy nasze prośby i modlitwy: 

Módlmy się za papieża i członków Synodu Biskupów, aby owoce ich pracy przyniosły nowe 
światło Bożej Mądrości na drodze pojednania i zjednoczenia Kościoła. 

Módlmy się za kapłanów, braci i siostry zakonne, członków instytutów świeckich, aby ich 
wierność i umiłowanie Słowa Bożego były blaskiem Bożej Mądrości, która rozświetla mroki 
tego świata.  

Prośmy o Bożą Mądrość dla polityków i władców, aby prawo państwowe i międzynarodowe 
wyrażało szacunek do prawa Bożego, broniło ludzkiej godności, wolności i pokoju. 

W miesiącu różańcowym prośmy Maryję o pośrednictwo u Boga, i wypraszajmy łaskę 
kontemplacji Słowa Bożego i Eucharystii dla spragnionych mądrości i jedności z Bogiem. 



Módlmy się za wyznawców innych religii, aby przez wytrwałe poszukiwanie Prawdy mogli 
dostąpić daru Ducha Mądrości, który ich doprowadzi do umiłowania Chrystusa i Jego 
eucharystycznej ofiary. 

Módlmy się za ludzi nauki, sztuki i kultury, aby ich wiedza, zdolności i sława nie stanowiły 
przeszkody na drodze do bliskości z Bogiem. 

Módlmy się w intencjach sprawowanej Eucharystii: 

Módlmy się za nas samych, za nasze rodziny i środowiska, abyśmy bezkrytycznie nie 
przyjmowali różnych idei czy poglądów, lecz w zdobywaniu Bożej Mądrości dostrzegli 
najwyższą wartość życia. 

Kapłan: Wszechmogący Boże, przez Tobą nie ma nic ukrytego, co by nie było odkryte - w 
pokornym uniżeniu prosimy Cię przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj je dla wzrostu Twojej 
chwały przez Chrystusa Syna Twojego, który objawił nam Bożą Mądrość dla naszego dobra. 
Amen. 

 

                                                       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu 5 lat w słowniku angielskim przybyło 2500 nowych słów. Poznanie ich jest wiedzą, która nie 
wykazuje mądrością,  Czy ich poznanie daje mądrość, czy przy 

Mądrość, bogactwo, słowo 

Stwórcza moc słowa 

Słowo stało się ciałem 

 



 

 

 

 

Mądrość jest światłem i blaskiem, nie ma granic, a jej głębia jest nieprzebrana i 
zamieszkuje w wolności. Kto ją otrzymał przyjaźnił się ze Słowem Bożym, które 
przenika zamysły i osądza pragnienia serc i myśli. Słowo Boże łączy świat 
duchowy ze bytem materialnym. Przed nim nie ma nic ukrytego, co by nie było 
odkryte.  

 

 

 

 

Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje 
paradoksalną dysproporcje. Za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, 
wytrwałe w pracy i wytrzymałe na brak pokarmu i wody, któremu łatwiej przejść 
przez ucho igielne a niżeli człowiekowi bogatemu.  
Trzeba i nam, upodobnić swą wytrwałość do wielbłąda w dążeniu do Mądrości i 
odróżnić ją od wiedzy, by uniknąć kryzysu wartości, który objawia się on 
nadmiernym dążeniem do zaspokajaniem własnych pragnień, rodzi pychę, 
ignorancję, żądzę władzy, butę oraz zazdrosne pożądanie wszystkiego, co 
proponuje świat. 

Mądrość, siostra Prawdy i Miłości może mieszkać tylko w sercu wolnym i 
pokornym. Dana jest ubogim w duchu, którzy sami sobie nic nie mogą uczynić, i 
żadnych zasług sobie nie przypisują. Mądrość jest owocem głębokiej modlitwy, 
wypływa z nieustającego dialogu z Bogiem; jest wołaniem o łaskę zrozumienia 
odwiecznej Prawdy. Otrzymują ją ci, dla których stanowi najwyższą wartość. 

Intencje: 



 

 

 Kapłan: Wszechmogącemu Bogu, którego Mądrość przenika zamysły i osądza 
pragnienia serc i myśli, przedstawmy nasze prośby i modlitwy: 

Módlmy się za Papieża i członków Synodu Biskupów, aby owoce ich pracy 
przyniosły zjednoczenie Kościoła i nowe światło Bożej Mądrości na drodze 
pojednania. 

Módlmy się za kapłanów, braci i siostry zakonne, członków instytutów świeckich, 
aby ich wierność i umiłowanie Słowa Bożego były blaskiem Bożej Mądrości, która 
rozświetla mroki tego świata.  

Prośmy o Bożą Mądrość dla polityków i władców, aby prawo państwowe i 
międzynarodowe wyrażało szacunek do prawa Bożego, broniło ludzkiej godności, 
wolności i pokoju. 

W miesiącu różańcowym prośmy Maryję o pośrednictwo u Boga, i wypraszajmy 
łaskę kontemplacji Słowa Bożego i Eucharystii dla spragnionych mądrości i 
jedności z Bogiem. 

Módlmy się za wyznawców innych religii, aby przez wytrwałe poszukiwanie 
Prawdy mogli dostąpić daru Ducha Mądrości, który ich doprowadzi do umiłowania 
Chrystusa i Jego eucharystycznej ofiary. 

Módlmy się za ludzi nauki, sztuki i kultury, aby ich wiedza, zdolności i sława nie 
stanowiły przeszkody na drodze do bliskości z Bogiem. 

Módlmy się w intencjach sprawowanej Eucharystii: 

Módlmy się za nas samych, za nasze rodziny i środowiska, abyśmy bezkrytycznie 
nie przyjmowali różnych idei czy poglądów, lecz w zdobywaniu Bożej Mądrości 
dostrzegli najwyższą wartość życia. 

Kapłan: Wszechmogący Boże, przez Tobą nie ma nic ukrytego, co by nie było 
odkryte – w pokornym uniżeniu prosimy Cię  przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj 
je dla wzrostu Twojej chwały i naszego dobra przez Chrystusa Syna Twojego, 
który objawił nam Bożą Mądrość. Amen. 


