XIX Niedziela Zwykła
Wieczorem, gdy Jezus odprawił tłumy, a uczniowie przynagleni odpłynęli na drugi
brzeg, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. A po modlitwie poszedł do uczniów
krocząc po jeziorze. Potem i Piotr doświadczył Jezusowej mocy, którą utracił w
momencie zwątpienia.Bóg pragnie udzielać się człowiekowi, lecz stawia nam
wymagania – pragnie modlitewnego dialogu, w którym rodzi się i umacnia wiara. Bóg
nie jest natrętem! Szanując wolną wolę człowieka, czeka na nasze zawierzenie i miłość,
w której nas, Sobą napełnia.
Modlitwy wiernych
Naszemu dobremu Bogu, który przychodzi w powiewie łagodnego wiatru, by nas
rozradować swoją miłością i mocą, przedstawmy nasze modlitwy:
Z głęboką wiarą i zawierzeniem dziękując Bogu za Kościół święty, prośmy Pana o łaski
dla Benedykta XVI, biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane, aby przez ich szczere i
gorące modlitwy Bóg umocnił i odnowił oblicze Kościoła.
Prośmy Ducha Świętego o Jego udział, pomoc i żywą obecność w naszych modlitwach,
abyśmy wzrastając w wierze, z ufnością zawierzali swoje życie Bogu.
Módlmy się za niewierzących oraz za wrogów Kościoła wypraszając u źródeł Bożego
miłosierdzia łaskę nawrócenia, pokuty i wynagrodzenia za grzechy.
Świadomi cierpień niewinnych, słabych, chorych, biednych i zapomnianych, które
zadawane jest w usankcjonowanych strukturach zła, w żarliwej modlitwie prośmy Boga
o Jego interwencję, która nie tylko przyniesie ulgę w cierpieniu, ale przekształci i osłabi
zło.
W duchowej bliskości z pielgrzymami idącymi do różnych sanktuariów, przyłączmy
nasze modlitwy do ich intencji. Prośmy Boga o potrzebne łaski dla wszystkich
uczestników pielgrzymki.
Ufni w Boże miłosierdzie wypraszajmy wieczną radość dla (…).
Wszystkich proszących Ciebie, obdarz Panie łaską takiej wiary i modlitwy, która będzie
Tobie miła i pozwoli Tobie trwale zamieszkać w naszych sercach.
Prosimy Cię Boże, usłysz nasze prośby i przyjmij nasze modlitwy, abyśmy odczuwając

Twoją moc, życiem swym wielbili Ciebie i przyczyniali się do wzrostu Twojej chwały
na ziemi, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

