XXIV Niedziela Zwykła
Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga
wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga
odwagę, która prowadzi aż na krzyż. Niestety jest on niezrozumiany i odrzucany przez tych,
których wabią uciechy i ambicje współczesnego świata.
Dzisiaj Jezus gani Piotra ostrymi słowami za upomnienia, które miały uchronić Nauczyciela
przed krzyżem, śmiercią i zmartwychwstaniem. Mówi wprost: Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie
myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.
Aby znaleźć właściwe odniesienie do spraw tego świata trzeba nam zaprzeć się samego siebie,
wziąć swój krzyż i naśladować Chrystusa. Rozpoznanie Bożej prawdy wymaga zmiany optyki,
która przykłada miarę do tego, co nieśmiertelne.
Kapłan: Wdzięczni Bogu za wszelkie łaski, którymi nas Duch Święty wspomaga na drodze
wiary i usposabia do czynienia dobrych uczynków, przedstawmy nasze prośby i modlitwy:
Módlmy się o Kościół święty, aby czystość naszej wiary i ofiarna służba Bogu przyczyniały się
do odnowy duchowej wiernych i jedności wszystkich ochrzczonych.
Módlmy się za Papieża, biskupów i kapłanów, aby z odwagą i męstwem bronili wartości krzyża i
mądrością pasterskiego słowa wprowadzali wiernych w jego zbawczą tajemnicę.
Przez Prośmy Ducha Świętego o obfite owoce apostolskiej podróży B XVI, który z wzywa
wszystkich ludzi do budowania pokoju, poszanowania dla życia, godności osoby ludzkiej,
solidarności i otwarcia na Boga.
Módlmy się o nawrócenie rządzących państwami i wypraszajmy łaski dla polityków, aby
dostrzegli doczesne i wieczne skutki podejmowanych decyzji i przyczyniali się do budowania
prawa państwowego, które nie jest przeciwne Prawu Bożemu
Przez serce Matki Bożej Bolesnej stojącej pod krzyżem Chrystusa, prośmy o łaskę godnego
niesienia krzyża dla niesłusznie zniesławionych, oskarżanych, prześladowanych i
wyzyskiwanych.

Módlmy się w intencjach sprawowanej Eucharystii:
Módlmy się za nas samych, nasze rodziny, środowiska pracy i parafię, aby codzienne zmagania,
trudy i wypełniane zadania kierowały nasze serca w stronę Jezusa ukrzyżowanego, którego
ofiara wspomaga nasze siły.
Kapłan: Boże, Ty w swym miłosierdziu dałeś nam w krzyżu udział w zbawianiu świata,
prosimy Cię przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj nasze prośby przez zasługi krzyża Twojego
Syna, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Kapłan: Wdzięczni Bogu za wszelkie łaski, którymi nas wspomaga na drodze wiary i usposabia
do czynienia dobrych uczynków, przedstawmy nasze prośby i modlitwy:
Módlmy się o Kościół święty, aby czystość naszej wiary i ofiarna służba Bogu przyczyniały się
do odnowy duchowej i jedności wszystkich wiernych.
Módlmy się za Papieża, biskupów i kapłanów, aby z odwagą i męstwem bronili wartości krzyża i
mądrością pasterskiego słowa wprowadzali wiernych w jego zbawczą tajemnicę.
Przez Prośmy Ducha Świętego o obfite owoce apostolskiej podróży B XVI, który z wzywa
Libańczyków i cały świat do budowania pokoju, poszanowania dla życia, godności osoby
ludzkiej, solidarności i otwarcia na Boga.
Módlmy się o nawrócenie rządzących państwami i wypraszajmy łaski dla polityków, aby
dostrzegając doczesne i wieczne skutki podejmowanych decyzji, przyczyniali się do budowania
prawa, które nie jest przeciwne Prawu Bożemu
Przez serce Matki Bożej Bolesnej stojącej pod krzyżem Chrystusa, prośmy o łaskę godnego
niesienia krzyża dla niesłusznie zniesławionych, oskarżanych, prześladowanych i
wyzyskiwanych.
Módlmy się w intencjach sprawowanej Eucharystii:

Módlmy się za nas samych, nasze rodziny, środowiska pracy i parafię, aby codzienne zmagania,
trudy i wypełniane zadania kierowały nasze serca w stronę Jezusa ukrzyżowanego, który jest dla
nas mocą i siłą
Kapłan: Boże, Ty w swym miłosierdziu dałeś nam udział w zbawianiu świata, prosimy Cię
przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj nasze prośby przez zasługi krzyża Twojego Syna, Jezusa
Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

