
      

  XXV Niedziela Zwykła   

  

Dzisiejsze Słowo Boże zwraca naszą uwagę na ludzkie reakcje i oceny zdarzeń. Ludzka 
natura skłonna jest do przywłaszczania sobie zasług. Chętnie przyjmujemy wyróżnienia, 
ale i z łatwością wyrażamy niezadowolenie, jeśli tylko uznamy, że komuś się powiodło 
bez większego wysiłku. Warto pamiętać, że wszyscy pod tym względem jesteśmy do 
siebie podobni. Dlatego Jezus, którego myśli górują nad naszymi, zadaje prowokacyjne 
pytanie: Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę?Najwłaściwszą odpowiedzią na to 
pytanie jest szukanie Boga w codziennym życiu, wielbienie Go w pokorze oraz 
wdzięczność za Jego hojność w przebaczaniu.   
 
Modlitwy wiernych 

Bogu w Trójcy Jedynemu, który pozwala odnaleźć się szukającym, złóżmy w pokorze i 
uwielbieniu nasze modlitwy i prośby:  

Boże, Jezu Chryste, usłysz wołanie Kościoła świętego i ześlij swojego Ducha, aby 
królował w sercach wszystkich wiernych. Wspieraj swą łaską wysiłki zmierzające do 
jedności Kościoła powszechnego. 
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie 

Tych, którzy Cię szukają i odnajdują w powołaniu i służeniu Tobie, którzy wielbią Boga 
w swoim ciele: papieża, biskupów, kapłanów obdarzaj wszelkimi łaskami i pomnóż 
owoce ich pracy dla chwały Twojego królestwa.  

Boże, Ty w swym miłosierdziu hojnie obdarzasz przebaczeniem, spójrz na oddalonych 
od Ciebie, zagubionych grzeszników, którzy Ciebie nie szukają i obdarz ich światłem 
Twojej mądrości.   

Obejmij swym miłosierdziem wszystkich bezrobotnych, płaczących nad swoim losem 
oraz zaślepionych tym, co proponuje świat i przygarnij ich do serca swego. Ulituj się nad 
wszystkimi i objaw im Panie swoją miłość i wszechmoc.  

Intencje: Panie, łaskawy we wszystkich swoich dziełach, przyjmij do swego królestwa 
duszę ś.p….. obdarz opieką i błogosław…..  

Panie Boże, wysłuchaj naszych modlitw i przez Twoją bliskość uczyń nasze życie 
szczęśliwym, abyśmy każdego dnia błogosławili Ciebie i na wieki wysławiali Twoje 
imię.  

 



Ufni w miłosierdzie i dobroć Pana, który jest blisko wszystkich wzywających Go 
szczerze, prosimy Cię Boże, przyjmij nasze modlitwy na Twoją chwałę i chwałę 
Twojego królestwa na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 

 


