III Niedziela Zwykła
Dzisiaj, tak samo jak dwa tysiące lat temu, rozlega się wołanie Jezusa: Pójdźcie za Mną,
a uczynię was rybakami ludzi. Usłyszeli Jezusa Ci, do których kierował te słowa i
natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A jaka jest twoja odpowiedź na wołanie
Jezusa? Może czujesz się niegodny? A może mając świadomość trudów, pracy i
wyrzeczeń, które cię czekają, w niegodności swej widzisz usprawiedliwienie i
zabezpieczenie przed utratą dotychczasowej stabilności? Wybierasz bierność, bo nie
wierzysz Jezusowi, że to, co niemożliwe staje się możliwe dzięki współpracy z Bożą
łaską.
Modlitwy wiernych
Prośmy Boga Wszechmogącego, aby słowa Jezusa „Nawracajcie się, albowiem bliskie
jest królestwo niebieskie” tętniły w sercu Kościoła i ożywiały go przez posługę
Benedykta XVI, biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane, przynosząc wiernym i
całemu światu światło żywej wiary, nadziei i miłości.
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie
Prośmy Boga Wszechmogącego, aby ogrom zadań, których podejmuje się współczesny
Kościół, znalazł szeroki odzew wśród wyznawców innych religii, organizacji
międzynarodowych, polityków i partii politycznych oraz wiernych Kościoła poprzez ich
otwarcie i zaangażowanie w budowaniu pokoju i jedności między narodami.
We współczesnym świecie Nauka Chrystusowa zostaje zagłuszana przez krzykliwe
środki masowego przekazu służące panom tego świata. Prosimy Cię Boże, niech Twoje
wołanie „pójdźcie za Mną” usłyszą serca spragnione Twojej miłości i przyniosą obfity
owoc pracy, w Twojej winnicy.
Prośmy Ducha Świętego, aby mocą swej łaski napełniał wszystkich odpowiedzialnych za
nauczanie i wychowanie młodzieży. Ześlij światło naukowcom i badaczom, aby ich
praca przyczyniała się do krzewienia szacunku dla Bożego prawa oraz miłości do
Prawdy objawionej przez Chrystusa.
Przyjmij do swego Królestwa dusze tych, których w ich ziemskim życiu karmiłeś do syta
swoimi darami; duszę śp. (…).
Nas, stojących przed Twoim Ołtarzem obdarz Boże łaską wiary, która pozwoli nam
odczuć Twoją żywą obecność pośród codziennych trudów, obowiązków, a przede
wszystkim w naszych rodzinnych więziach i wzajemnych relacjach.

