
 

 

XXV Niedziela Zwykła  

Dzisiaj usłyszymy fragment z Księgi Mądrości napisanej w II wieku przed Chrystusem. Autor 
odnosi się do sposobu myślenia bezbożnych, którzy mówili: Zróbmy zasadzkę na 
sprawiedliwego, bo nam niewygodny.  
My, przyjmujący dar Eucharystii, spójrzmy na postawę współczesnego chrześcijanina i oceńmy 
czy rzeczywiście nie ma w nas przewrotności, przez którą wystawiamy Boga na próbę i 
traktujemy Go podobnie jak bliźniego, jako sługę i niewolnika, który spełniać ma nasze 
oczekiwania i potrzeby.  
Sprawdzianem niech będą słowa Jezusa: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie 
przyjmuje. Dziecko staje się sprawdzianem naszej dojrzałości chrześcijańskiej, bo potrzebuje 
najczulszej miłości matki i ojca, aż do ich pełnej rezygnacji z siebie samego. 

Kapłan: Bogu, który stał się człowiekiem, abyśmy w Nim, i przez Niego potrafili rozpoznać 
prawdziwą miłość a wraz z nią, smutną prawdę o ludzkiej kondycji, przedstawmy nasze prośby i 
modlitwy: 

Módlmy się za Kościół święty, aby jaśniał miłością i prawdą objawioną w krzyżu i 
zmartwychwstaniu Chrystusa. 

Módlmy się za papieża, biskupów i kapłanów, aby umocnieni najwyższym autorytetem Słowa 
Bożego skutecznie przeciwstawiali się kłamstwu i wszelkiego rodzaju nadużyciom, które są 
skutkiem egoizmu i źle rozumianej władzy. 

Wypraszajmy łaskę Bożej mądrości dla rodziców, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, aby 
moralną postawą i wiedzą skutecznie oddziaływali na swoich podopiecznych. 

Módlmy się za rodziców oczekujących potomstwa oraz za dzieci poczęte, aby ich życie 
promieniowało dziękczynieniem oraz nadzieją i wiarą w Bożą Opatrzność. 

Otoczmy modlitwami osoby, na których ciąży grzech zabijania nienarodzonych, i wypraszajmy 
łaskę pojednania z Bogiem. 



Módlmy się za dusze przebywające w czyśćcu, by dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpiły ulgi 
cierpieniu, którego obecnie dostępują ze sprawiedliwości. 

Módlmy się o łaskę zdrowia dla ks. kard. F. George. 

Módlmy się o łaskę głębokiej modlitwy, w której Słowo Boże będzie nas przemieniać i 
prowadzić do odkrywania Bożych tajemnic.  
 
Módlmy się w intencjach sprawowanej Eucharystii: 

Módlmy się za nas samych, i prośmy o łaskę rozeznania naszych sumień, abyśmy kierowani 
Bożą miłością podejmowali życiowe wyzwania, które wymagają ofiary i poświęcenia, i z 
radością zajmowali ostatnie miejsca przy stole. 

Kapłan: Prosimy Cię Trójjedyny Boże wysłuchaj nasze modlitwy dla wzrostu Twojego 
królestwa w naszych sercach, przez Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

 

              


