
      

  V Niedziela Wielkanocna   

  

Choć większość ludzi deklaruje chęć pójścia za Jezusem, bo uznaje Go za Pana, to 
jednak, za Tomaszem powtarza: Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Przyszłość wydaje się 
zbyt tajemnicza, a naśladowanie Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem zbyt trudne. 
Ale Jezus nie rezygnuje i wskazuje na Ojca, do którego nas prowadzi. A my? – znów 
pełni wątpliwości stawiamy kolejne wymaganie Jezusowi i prosimy: Pokaż nam Ojca. 
Wtedy Jezus objawia jedność Boskiej natury mówiąc: Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, 
a Ojciec we Mnie – i zapewnia: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, 
których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. W ten sposób: 
Słowem i czynem Syn Boży buduje w nas wiarę i nadzieję zmartwychwstania.   
 
Modlitwy wiernych 

W czasie obecności Jego Świątobliwości na amerykańskiej ziemi przez wstawiennictwo 
patronki Stanów Zjednoczonych – Niepokalanej Maryi, polecamy nasze modlitwy:   

Maryjo Niepokalana wstawiaj się przed Bożym majestatem za papieżem Benedyktem 
XVI. Niech jego misja odbywana pod hasłem: „Chrystus naszą nadzieją” uleczy rany i 
przyczyni się do zjednoczenia, rozkwitu i umocnienia amerykańskiego Kościoła. 
Przez wstawiennictwo Niepokalanej, Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie  

Prośmy Ducha Świętego o światło dla biskupów i kapłanów w odkrywaniu prawdy 
zawartej w nadziei czerpanej ze zmartwychwstania Chrystusa, która jak (mówi Papież) 
jest główną pomocą w „żmudnym poszukiwaniu słusznego ładu rzeczy ludzkich”  

Ojciec Święty zauważa, że powszechny kryzys prawdy ma swoje korzenie w kryzysie 
wiary. Prośmy Pana, aby katolickie szkoły wiedzione duchem prawdy prowadziły 
uczniów do oddania Bogu intelektu, woli i serca, przyczyniając się do dawania 
świadectw autentycznej doskonałości i szczęścia.  

Misja Ojca Świętego wiąże się z dążeniem ludzkości do prawdy, która ma służyć całemu 
społeczeństwu. Prośmy o wrażliwość na przestrogi Papieża, postrzegającego 
niebezpieczeństwo pragmatycznego podejścia do prawdy, zwłaszcza gdy chodzi o 
podstawy ludzkiej moralności.  

W zatroskaniu o dialog międzyreligijny, Papież podkreśla jego sens zawarty w służebnej 
roli prawdy dla dobra społeczeństwa. Niech „odwieczne Słowo, które stało się Ciałem, 
by pojednać człowieka z Bogiem” – będzie (wg wskazówki Benedykta XVI) podstawą 

 



międzyreligijnego dialogu.   

Intencje:  

Łącząc się z Ojcem Świętym, odpowiedzmy na papieski apel i prośmy Pana, abyśmy 
stawali się świadkami nadziei i ożywiali swe życie modlitwą. Niech nasza nadzieja i 
prawda, którą pragniemy żyć, pomaga młodzieży poznawać i kochać Boga.”  

Boże Ojcze, Ty przez Syna Jednorodzonego objawiłeś nam swoją miłość i miłosierdzie. 
Przyjmij nasze modlitwy przez Jezusa Syna Twojego, który żyje i króluje na wielki 
wieków. Amen. 

 


