XXVII Niedziela Zwykła
Ukoronowaniem wszystkich dzieł stwórczych Boga Stworzyciela jest człowiek, którego Bóg
upodobnił do siebie. Bóg oddał w posiadanie wszystkie swoje dzieła ludziom i dla naszego dobra
ustanowił prawa, których przekroczenie jest złem rodzącym cierpienie i ból.
Już przy stworzeniu mężczyzny i niewiasty, Stwórca wszczepił w nasze serca swoją miłość,
pragnienie prawdy i obdarzył wolną wolą. Człowiek najczęściej nadużywa boskich atrybutów z
powodu poczucia władzy, nadmiaru miłości własnej, pychy rozumu i zachłanności. Stają się one
przyczyną podziałów w rodzinie, konfliktów międzynarodowych, świadczą o zatwardziałości
serc i są wyrazem sprzeciwu wobec woli Bożej.
Aby chronić ludzkość przed zgubną miłością własną, która jest główną przeszkodą na drodze do
spotkania z Bogiem, Jezus po raz kolejny odwołuje się do ufności bezbronnego dziecka i
wyjaśnia: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.

Kapłan: Przepełnieni wdzięcznością za wszystkie dzieła Bożej miłości, która wychodzi
naprzeciw ludzkim potrzebom, przedstawmy Dobremu Bogu nasze prośby i modlitwy:
Módlmy się za Kościół święty, aby niezmiennie strzegł Bożych przykazań i bronił ludzkiej
godności, którą umacniają: prawo do życia od poczęcia aż do śmierci, prawo do pracy i nauki,
wolność religijna i osobista.
Módlmy się za Papieża i wszystkich członków Synodu Biskupów, aby ich praca przyniosła
Kościołowi obfite owoce nowej ewangelizacji w rozpoczynającym się Roku Wiary.
Módlmy się w intencjach papieskich: o rozwój i postępy nowej ewangelizacji w krajach od
wieków chrześcijańskich.
Prośmy Boga, aby obchody Światowego Dnia Misyjnego były okazją do odnowy zaangażowania
w dzieło ewangelizacji.
Módlmy się za kapłanów i wypraszajmy nowe powołania do kapłaństwa, aby dzięki udzielanym
sakramentom i głoszeniu Słowa Bożego ludzkie serca z przyjmowały łaskę nawrócenia, która
prowadzi do królestwa Bożego.
Módlmy się za rządzących państwami, aby zabiegali o pokojowe rozwiązanie problemów
międzynarodowych oraz nieśli skuteczną pomoc humanitarną ofiarom zbrojnych konfliktów.
Módlmy się w intencjach sprawowanej Eucharystii:

Módlmy się za nas samych, za nasze rodziny i środowiska pracy, abyśmy wzajemnie się
miłowali i swym postępowaniem i troską o zbawienie bliźniego z zaangażowaniem budowali
pokój i pojednanie.
Kapłan: Wszechmogący Boże, w miłosierdziu swym przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj je dla
umocnienia Twojego królestwa w ludzkich sercach oraz na chwałę Twojego Imienia, przez
Chrystusa, Syna Twojego, który żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

