XVII Niedziela Zwykła
Przez najbliższych pięć niedziel będziemy wprowadzani w tajemnicę
Eucharystii, którą osiem wieków wcześniej zapowiada cud dokonany
przez Elizeusza. Nakarmił on 100 osób 20 chlebami jęczmiennymi.
Dzisiaj usiądźmy nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego i bądźmy
świadkami cudu dokonanego przez Jezusa. Nasz Mistrz i Nauczyciel
czyni dla nas cud, abyśmy nie byli głodni.
Cud Elizeusza i cud Jezusa jest dydaktyczną drogą Boga, którą
jesteśmy prowadzeni, by z otwartym sercem przyjąć Boga ukrytego
w Eucharystii.
W tym klimacie cudów i Bożych tajemnic oceńmy nasze osobiste zaangażowanie w
rozważaniach nad darem Eucharystii. Szczerze odpowiedzmy sobie na pytanie, czy odmawiając
adoracji Bogu ukrytemu w Najświętszym Sakramencie, nie traktujemy Ciała Pańskiego, jak
resztkę niepotrzebnego chleba, dla którego nie mamy już szacunku i wyrzucamy do kosza.
Kapłan: Bogu Ojcu, który swego jedynego Syna nam dał, abyśmy się stali dziećmi Bożymi
przedstawmy nasze prośby i modlitwy:
Módlmy się za Kościół święty, który jest Mistycznym Ciałem Chrystusa, aby poprzez ludzki
trud, poświęcenie i ofiarę wyjednał u Boga pokój na ziemi i przyczyniał się do wzrostu królestwa
Bożego pośród nas.
Módlmy się za Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby ich gorliwość w naśladowaniu
Chrystusa przyczyniła się do zjednoczenia wszystkich wiernych i uznania papieża za
Namiestnika Chrystusowego
Módlmy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Prośmy Boga o zaspokojenie naszego
głodu Jezusowej Miłości ukrytej w Eucharystii.
Wypraszajmy łaski dla polityków oraz przedstawicieli życia gospodarczego i ekonomicznego,
aby w swych działaniach uwzględnili Społeczną Naukę Kościoła i przyczynili się do właściwego
podziału dóbr materialnych i zlikwidowania ubóstwa i głodu na całej ziemi.
Módlmy się o obfite zbiory tegorocznych żniw i szacunek dla chleba i plonów ziemi
przepraszając za marnotrawstwo wielu produktów żywnościowych.
Intencje:
Módlmy się za nas, nasze rodziny i wspólnotę parafialną, abyśmy potrafili dostrzec potrzeby
naszych bliźnich i budowali jedność duchową, która przynosi bezpieczeństwo, pokój i radość.

Kapłan: Boże Ojcze, przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj nasze prośby dla chwały Boga w
Trójcy Jedynego i dobra Kościoła powszechnego, przez Chrystusa, Syna Twojego, który żyje i
króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

