
      

  XXVII Niedziela Zwykła   

  

Trudna jest rozmowa Boga z człowiekiem, dla którego ważne jest tylko to, co jest przez 
niego uznane za korzystne, bo przynosi przyjemność lub uznanie środowiska. Dzisiaj 
Jezus podejmuje z nami dialog. W odpowiedzi na zadane pytanie wskazuje na odrzucony 
kamień i mówi wprost, że to co najważniejsze znajduje się poza tym, co uznajemy za 
własne. Bóg pragnie uwolnić człowieka od lekkomyślności i tymczasowości, od 
zgubnego zaangażowania w zaspokojeniu własnych potrzeb, by ukierunkować ludzką 
uwagę na odwieczną Bożą konstrukcję, która jest cudem w naszych oczach. Jeśli jej nie 
dostrzeżemy, utracimy Królestwo Boże.  
 
Modlitwy wiernych  
 
Boże Ojcze wszechmogący, Ty oczekujesz naszego zawierzenia, modlitw i 
dziękczynienia, bo pragniesz wlewać w serca ludzkie pokój i każdego umacniać swoim 
duchem. Wysłuchaj próśb i przyjmij nasze modlitwy składane w imieniu całego 
Kościoła świętego: 

Łącząc się z papieską intencją ogólną w bieżącym miesiącu prośmy Pana, aby Synod 
Biskupów pomógł duszpasterzom i teologom, katechetom i animatorom, pełniącym 
posługę słowa Bożego, odważnie przekazywać prawdy wiary w jedności z całym 
Kościołem.  
Ciebie prosimy… 

Odpowiadając na potrzeby Kościoła, Ojciec Święty poleca również intencję misyjną na 
m-c październik, który jest poświęcony misjom. Módlmy się, aby dzięki działalności i 
programom Papieskich Dzieł Misyjnych i innych organizacji, wszystkie wspólnoty 
chrześcijańskie uświadomiły sobie potrzebę uczestniczenia w powszechnej misji 
Kościoła przez modlitwę, ofiarę i konkretną pomoc.  
 
Boże wszechmogący, obdarzaj wiernych Twojego Kościoła łaską jedności i wrażliwości 
na Twoje Słowo.  

Prosimy Cię Boże o łaskę zdrowia i mocy ducha dla papieża, biskupów i kapłanów, aby 
ich praca w Twojej winnicy przyniosła obfite owoce.  

Ześlij swojego Ducha na wszystkich zaangażowanych w winnicy Pańskiej i błogosław 
ich staraniom i wysiłkom dla Twojej chwały i rozkwitu Twojego Kościoła.  

Boże, który wszystko możesz, rozpłomień we wszystkich sercach Twoją miłość i pokój, 

 



umocnij wiarę i nadzieję dla ratowania świata przed obojętnością wobec ofiary Twojego 
Syna.  

Prosimy Cię o miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących a szczególnie dla śp. …., aby 
na wieki wielbiły Twoją dobroć.  

Maryjo, wyproś łaską zdrowia, błogosław i otaczaj nieustającą opieką ….  

Nam, słabym i grzesznym, ześlij Panie światło rozeznania trudnych spraw, w które 
jesteśmy uwikłani, abyśmy słuchając Twojego głosu znaleźli najlepszą drogę 
prowadzącą do Ciebie. 
  
Boże w Trójcy Jedyny, przyjmij nasze pokorne modlitwy, strzeż naszych serc i myśli w 
Jezusie Chrystusie dla umocnienia i rozkwitu winnicy Pańskiej na ziemi. Przez 
Chrystusa Pana naszego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

 


