XVI Niedziela Zwykła
Każdy człowiek pragnie uzyskiwać oczekiwane efekty ze swojej pracy. Często jednak
się zdarza, że ponosimy klęskę – praca nie wydała plonu i przyniosła ewidentne straty.
W takich dramatycznych sytuacjach odkrywamy inne wartości, dotychczas ukryte, które
przyczyniają się do umocnienia naszych więzi z Bogiem. Prosimy Boga o pomoc i
składamy ofiary, a Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można
wyrazić. Odkrywamy, że Bóg jest budowniczym życia. On wpisuje przegraną, a
wychodząc naprzeciw naszym trudnościom umacnia naszego ducha swoją mocą;
przychodzi, daje się poznawać i pragnie abyśmy Go dostrzegli w codzienności.
Modlitwy wiernych
Ducha Świętego, który przychodzi z pomocą naszej słabości, kiedy nie umiemy się
modlić tak jak trzeba, prośmy, by przyczyniał się za nami w błaganiach:
Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa – wyjaśnia dzisiaj Jezus.
Módlmy się o jedność i umocnienie Kościoła świętego, który potrzebuje świadków
żywej miłości Chrystusowej.
Prośmy Pana o zdrowie i opiekę oraz wszelkie łaski dla Benedykta XVI, aby jego trud i
zatroskanie o chwałę Chrystusa na ziemi, wydało obfite plony.
Módlmy się za biskupów, kapłanów, zakonnice, zakonników i osoby konsekrowane, aby
ich modlitwy i ofiary Bóg nagrodził orzeźwiająca radością poranka wielkanocnego.
Ogarnijmy modlitwami młodzież całego świata, a szczególnie uczestników Światowych
Dni Młodzieży, wypraszając u Boga obfitość wszelkich łask, które przyczynią się do
żywotności i odnowy całego Kościoła.
Prośmy o oddalenie wszelkiego zła, zarazy, kataklizmów, nieurodzaju oraz ludzkich
spekulacji, aby obfitość darów ziemi pozwoliła zaspokoić głód i inne potrzeby ludzi na
całej ziemi.
Intencje:
W miłosierdziu swoim, przyjmij do swego królestwa duszę….
Wspomóż Panie swoją łaską: umierających, chorych, samotnych, cierpiących, i
poszukujących Ciebie i obdarz ich nadzieją oraz siłą do znoszenia życiowych

przeciwności.
Módlmy się za nas i nasze rodziny, polecajmy Bogu ludzkie słabości, abyśmy z odwagą
oczyszczali swoje sumienia i angażowali się w krzewienie Prawdy i miłości
Chrystusowej.
Panie Boże, wysłuchaj naszych próśb, abyśmy umocnieni Twoimi darami dostąpili
udziału w przemianie tego świata, a wielbiąc Twoją dobroć, przeżywali radość
jednoczącej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego, który żyje i króluje na wieki
wieków. Amen.

