XIX Niedziela Zwykła
W ziemską wędrówkę życia wpisane są trudne chwile i ciężkie przeżycia, które podobnie jak
Eliasza, i w nas wywołują pragnienia śmierci, aby wreszcie zaznać wiecznego pokoju. Bóg
jednak ma swoje plany wobec każdego i chce umocnić w nas wiarę w Bożą miłość. Posiłek
przygotowany Eliaszowi i słowa do niego skierowane - Wstań i jedz! - są zapowiedzią pokarmu
życia wiecznego, chleba żywego, który zstąpił z nieba.
Również dzisiaj Jezus do nas bardzo dobitnie mówi: Jam jest chleb życia. (…)Chlebem, który Ja
dam, jest moje ciało za życie świata.
Kapłan: Z wdzięcznością w sercu za niewyczerpaną miłość Boga, który zesłał nam swojego
Syna, aby stał się dla nas pokarmem życia wiecznego, przedstawmy nasze prośby i modlitwy:
Módlmy się o zjednoczenie Kościoła świętego, w którym przyjęcie Eucharystii czyni nas
Mistycznym Ciałem Chrystusa i prowadzi do życia wiecznego.
Módlmy się za papieża, biskupów i kapłanów, aby ideałem życia kapłańskiego stała się ofiarna
miłość Chrystusa, która stawia najwyższe wymagania moralne.
Prośmy Boga o nowe powołania kapłańskie i zakonne, aby sprawowana Eucharystia i głoszone
Słowo Boże we wszystkich zakątkach świata umacniały godność osoby ludzkiej i budowały
międzyludzkie relacje oparte na miłości i prawdzie.
Prośmy o Bożą Opatrzność dla błądzących i stroniących od świętych sakramentów, aby
przystąpili do sakramentu pojednania, a chleb życia wiecznego stał się dla nich pokarmem na
drodze do spotkanie z Ojcem.
Wypraszajmy dla wszystkich łaskę wolności od wszelkiego grzechu, abyśmy juz nie zasmucali
Ducha Bożego.
Módlmy się w intencjach sprawowanej Eucharystii:
Módlmy się za nas, za nasze rodziny, wspólnoty i środowiska, w których żyjemy, aby nasza
wierność Bożej Prawdzie oraz chrześcijańska miłość z której wypływa troska o zbawienie
bliźniego, rozwijała w nas misyjną duchowość, do której jesteśmy zobowiązani mocą chrztu
świętego.
Kapłan: Ojcze niebieski, prosimy Cię okaż wszystkim Swe miłosierne oblicze, abyśmy dzięki
Twojemu Synowi, który stał się dla nas pokarmem życia wiecznego abyśmy umocnieni nadzieją,
wiarą i miłością oczekiwali na spotkanie z Tobą, przez Chrystusa, Pana naszego, który żyje i
króluje na wieki wieków. Amen

