XX Niedziela Zwykła
Mądrość ma różnorodne znaczenie. Dla człowieka Starego Testamentu mądrość oznaczała
bogactwo. Zwolenników takiego rozumienia mądrości, nie brakuje również we współczesnych
czasach mimo, świadomości, że nagromadzone dobra nie zawsze są zdobywane uczciwie i
nierzadko prowadzą do zguby.
Przemiana człowieka polega na przyjęciu Bożej mądrości, którą Bóg objawił w Jezusie, Słowie
Bożym. Człowiekowi Nowego Testamentu powołanemu do przemiany w nowego człowieka,
dana została łaska zdobywania Bożej mądrości. Została ona objawiona przez Jezusa, który w
Eucharystii stał się dla nas pokarmem na życie wieczne. Dzisiaj Jezus do nas mówi: Kto spożywa
moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Bóg ukryty w przemienionym Chlebie i Winie prowadzi do poznania i pełnienia woli Bożej. To
On, kieruje nasze życie w stronę prawdziwej mądrości i wolności, doświadczanej już w
ziemskim życiu. Dlatego też za św. Pawłem powtarzajmy: Dziękujmy zawsze za wszystko Bogu
Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!
Kapłan: Dziękując za wszelkie dary Bogu Ojcu, który jest obecny w Najświętszym Ciele i Krwi
Jezusa, abyśmy mieli życie w sobie, a osiągnąwszy życie wieczne dostąpili zmartwychwstania,
przedstawmy nasze prośby i modlitwy:
Boże, który jesteś obecny w przemienionym chlebie w Twoje Ciało, i winie w Twoją Krew,
prosimy Cię o potrzebne łaski dla wszystkich Twoich dzieci i moc do przemiany, która dla
Twojej chwały uleczy istniejące podziały, ożywi i umocni Twój Kościół.
Boże, udziel mądrości, światła i mocy Ducha Świętego papieżowi, biskupom i kapłanom, aby
sprawowana Ofiara Eucharystyczna rodziła w nich pragnienie gorliwego naśladowania Twojego
Syna.
Wszystkim duszom, z którymi jednoczysz się przez przyjęcie Twojego Ciała udziel łaski
przemiany, która przyniesie zjednoczenie z Twoją wolą, mądrość do obrony Prawdy i
upragniony pokój.
Duszom zagubionym i szukającym prawdy przyjdź z pomocą w łasce miłosiernej i ofiarnej
miłości, w łasce nadziei, jaką przyjąć mogą od bliźniego, który dla Twojej chwały dzieli się
Twoimi darami na drodze wiodącej do spotkania z Tobą.

Polityków, ludzi nauki, kultury i sztuki obdarz Panie prawym sumieniem, właściwym
postrzeganiem piękna i dobra, umiłowaniem Twojej Prawdy objawionej w Słowie Bożym, aby
ich oddziaływanie w świecie świeckim kierowało nasz wzrok w stronę Twojej nieskończonej
dobroci, która daje życie wieczne.
Intencje:
Nas stojących przed Twoim Ołtarzem również obdarz łaską mądrości i pokory, abyśmy pośród
różnych życiowych wyborów i decyzji kierowani byli Twoją miłością i mogli wypełniać Twoją
świętą wolę.
Kapłan: Boże, który w nieskończonej dobroci dajesz nam Swojego Syna, aby stał się dla nas
pokarmem na życie wieczne, przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj nasze prośby przez Jezusa
Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen

