
 

XXIII Niedziela Zwykła  

Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam 
przychodzi, by zbawić was. - Tak zapowiada Izajasz przyjście na ziemię Syna Bożego. Bóg i 
pomsta? Tak, bo Bóg swoją mocą i miłosierdziem ogarnia każdego i zwycięża każde zło. 
Wybitnie sprzyja tym, którzy w Niego wierzą i wzywają Jego pomocy. Dlatego dzisiaj z radością 
wołajmy za Psalmistą:  
Chwal, duszo, Pana, Stwórcę swego, On wiary dochowuje na wieki, uciśnionym wymierza 
sprawiedliwość, chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych, przywraca wzrok 
ociemniałym, dźwiga poniżonych, kocha sprawiedliwych, strzeże przybyszów.  

Kapłan: Wszechmocnemu, miłosiernemu i sprawiedliwemu Bogu, którego chwała i moc 
niewzruszenie trwają przez wszystkie pokolenia i ogarniają każdego z nas, przedstawmy nasze 
prośby i modlitwy: 

Módlmy się za Kościół święty, aby jego obecność i rozwój oraz moc płynąca z wiary jego 
członków były świadectwem chwały Boga na ziemi i zachętą do przyjęcia chrztu przez 
wyznawców innych religii. 

Wypraszajmy łaski dla Papieża, biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice, aby umocnieni 
wiarą stawali się obrońcami chwały Bożej i z odwagą proponowali rozwiązania najtrudniejszych 
problemów tego świata. 

Módlmy się za rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów, aby wzrastała w nich 
odpowiedzialność przed Bogiem i ludźmi za kształtowanie prawych sumień ich wychowanków.  

Prośmy o łaskę głębokiej wiary dla niesprawiedliwie osądzonych i prześladowanych, dla 
poniżanych, wzgardzonych i opuszczonych, aby swoje cierpienia ofiarowali Bogu w intencjach 
nawrócenia tych, którzy ich skrzywdzili. 

Módlmy się za chorych i osoby niepełnosprawne i wypraszajmy im łaskę wiary, w której 
dostrzegą zbawczy sens cierpienia. Otoczmy ufnymi modlitwami ks. kard. Francis George, który 
dołączył do grona cierpiących. 

Módlmy się w intencjach sprawowanej Eucharystii: 



Módlmy się o pogłębienie naszej wiary, abyśmy godnie odpowiadali na życiowe przeciwności 
ufając, że są one kolejnym wyzwaniem, przez które Bóg pragnie należnej mu chwały w naszym 
życiu.  

Kapłan: Wszechmogący Trójjedyny Boże, którego chwała na ziemi jest naszym szczęściem i 
pokojem, prosimy przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj je przez chwałę krzyża Jezusa 
Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
 

 

                                                                                                                             

 


