
      

  XXIII Niedziela Zwykła   

  

Współczesną kulturę charakteryzuje potrzeba wolności i indywidualizmu pojmowana 
jako prawo do samostanowienia o sobie wg własnych norm i wartości. Nawet drobne 
uwagi rodzą gniew, oburzenie i traktowane są jako ingerencja z zewnątrz, do której nikt 
nie ma prawa. Dzisiaj wsłuchajmy się, i z odpowiedzialnością przyjmijmy słowa Jezusa, 
który zachęca do upominania w duchu miłości. Takie upomnienie nie wyrządza zła 
bliźniemu. Natomiast brak upomnienia przynosi śmierć występnemu. Jezus przypomina, 
że każdy, kto milczy i jest obojętny wobec zła, zostanie obarczony brakiem 
odpowiedzialności. Odpowiedzialność zaś ocala duszę upominającego i może uratować 
bliźniego.   
 
Modlitwy wiernych 

Panie Jezu Chryste, który przez świadectwo prawdy o Bożej miłości, naraziłeś się na 
nienawiść, zostałeś potępiony i skazany na śmierć krzyżową, wysłuchaj próśb ludu, który 
pragnie być wierny Twojej Prawdzie i miłości:  

Boże, umocnij w wierze swój Kościół, aby z odwagą i bez kompromisów bronił 
objawionej przez Jezusa Chrystusa Bożej prawdy i miłości. 
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie  

Hierarchów Kościoła: papieża, biskupów i kapłanów umacniaj w służbie Prawdy i 
miłości, które są jedyną drogą dialogu międzyreligijnego.  

Wspomóż Boże nasze wysiłki, niech troska o zbawienie bliźnich przenika nasze serca, 
abyśmy odpowiedzialnie świadczyli o miłości do Boga oraz do naszych braci i sióstr.  

Oczyść Panie nasze serca z pychy, która jest przeszkodą w przyjęciu prawdy o 
grzeszności, błędach i słabościach ludzkiej natury.  

Przyjmij Boże naszą pracę, codzienny trud i cierpienia jako ofiarę wynagradzającą za 
odstępstwa od Twojej prawdy i miłości.  

Pomóż nam Panie z odwagą spojrzeć na własne grzechy, wady i ułomności, które nas od 
Ciebie oddalają i boleśnie ranią naszych bliźnich.  

Obdarz łaską pokoju dusze……  

Nas, proszących Ciebie o miłosierdzie, umocnij i prowadź drogą wolności i 

 



odpowiedzialności za siebie i bliźnich. 

Boże w Trójcy Jedyny, który pragniesz naszej świętości, przyjmij modlitwy całego 
Kościoła i wysłuchaj nas, aby ludzkie życie było świadectwem Twojej chwały na ziemi. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen  

 


