XXII Niedziela Zwykła
Prawo Boże zostało zapisane w naszym sumieniu przez Boga Stworzyciela. Człowiek jednak stał
się skłonny bardziej do grzechu niż do czynienia dobra zapisanego w sumieniu. Ludzkie
zagubienie i złe wybory skłaniają Boga do objawienie swego prawa przez Mojżesza i proroków,
aż do okazania miłosiernej i ofiarnej miłości objawionej w Jezusie Chrystusie. Syn Boży z
pokora przyjmuje również rolę najlepszego Nauczyciela, abyśmy potrafili właściwie zrozumieć,
respektować i wypełniać prawo Boże.
Niech dzisiejsze czytania skłonią nas także do dostrzeżenia grzesznych skutków w życiu
społecznym i osobowym, jakie są wynikiem rozdziału państwa od Kościoła.
Kapłan: Oddając pokłon i dziękczynienie Bogu Ojcu i Stwórcy za objawienie nam przez Syna
Jezusa Chrystusa tajemnicy Trójjedynego Boga w którym żyjemy poruszamy się i jesteśmy,
przedstawmy ufnie nasze modlitwy:
Módlmy się za Kościół święty, aby poprzez gorliwe wypełnianie prawa Bożego nieustannie
wpływał na kształt prawa państwowego i skłaniał struktury państwowe do poszanowania prawa
Bożego.
Prośmy o łaski i umocnienie dla papieża, biskupów i kapłanów, aby przez duchową i
intelektualną formację potrafili dostrzec, uzasadnić i należycie przeciwstawiać się błędnym
teoriom i państwowemu prawu, które wzmagają grzech i prowadzą dusze na zatracenie.
Módlmy się za przedstawicieli władzy państwowej na całym świecie, aby wszystkie problemy
społeczne, ekonomiczne i gospodarcze rozwiązywali z poszanowaniem prawa Bożego.
Módlmy się o przemianę serc sprawców prześladowań chrześcijan i prośmy Boga o potrzebne
łaski, aby rozeznali, że Stwórca jest Bogiem miłości, który nie zabija, lecz broni życia i obdarza
pokojem.
Prośmy naszego Ojca Stworzyciela, i Jego Syna Odkupiciela i Zbawiciela, aby w mocy Ducha
Świętego interweniował na ziemi w obronie Prawa Bożego i nie dopuścił do zagłady świata.
Módlmy się w intencjach sprawowanej Ofiary Eucharystycznej: (…) i wypraszajmy duszom
wieczny odpoczynek.

Módlmy się za nas samych i nasze środowiska, abyśmy nie ulegali pokusom światowym, lecz
mieli odwagę do mężnego wypełniania Prawa Bożego poprzez kształtowanie sumienia
wrażliwego na głos Boży i świadomym budowaniu duchowości eucharystycznej, w której
dominuje miłość ofiarna i miłosierna.
Kapłan: Wszechmogący Boże, przyjmij nasze modlitwy, wysłuchaj nasze prośby i przybądź
nam z pomocą, aby świeckie struktury państwowe na całym świecie respektowały Prawo Boże
objawione przez Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

