Święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
Dzisiaj obchodzimy święto rocznicy poświęcenia Bazyliki św. Jana na Lateranie, którą 9
listopada 324 roku poświęcił papież Sylwester. Bazylika Laterańska nazywana jest
również „Matką i Głową wszystkich kościołów Rzymu i całego świata (Urbis et orbis)” i
jest znakiem jedności ze Stolicą Piotrową.W Starym Testamencie świątynia była
symbolem obecności Boga wśród ludzi. W Nowym Przymierzu prawdziwą świątynią
jest Ciało Chrystusa. Jego Mistycznym Ciałem jest Kościół, a kamieniem węgielnym jest
sam Jezus Chrystus, na którym opiera się nowa budowla. Wszyscy ochrzczeni, dzięki
łasce Bożej stają się żywymi świątyniami Boga.
Modlitwy wiernych
Boże w Trójcy Jedyny w Hostii ukryty, Twój duch prowadzi, ożywia i buduje swój
Kościół, przenika serca i myśli każdego, kształtuje swoją łaską miłość, wysłuchaj
modlitw wiernych Tobie:
Dziękujemy Ci Panie Boże za Twoją żywą obecność w Eucharystii i w naszych sercach,
błogosław Kościołowi i prowadź go do jedności wiary, ulecz jego rany, aby silny mocą
Twojego ducha przyciągał wszystkich do siebie.
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie
Panie Boże, obecny w Eucharystii na wszystkich ołtarzach świata, wspieraj wysiłki
wszystkich duchownych, a szczególnie papieża, biskupów i kapłanów, aby głoszone
Słowo Boże rozpalało serca miłością i było światłem życia dla każdego Twojego
dziecka.
W jedności z papieżem Benedyktem XVI módlmy się o światło Ducha Świętego dla
prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych, aby wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli
można było budować na świecie pokój, solidarność i sprawiedliwość”.
Módlmy się w łączności z papieską intencją ogólną, aby świadectwo miłości, złożone
przez świętych, umocniło chrześcijan w ofiarnej służbie Bogu i bliźnim – na wzór
Chrystusa, który przyszedł nie po to, by Mu służono, lecz by służyć.
Intencje: Obdarz pokojem wiecznym dusze śp. …, obdarz zdrowiem duszy i ciała…..
Prosimy Cię Boże o błogosławieństwo dla nas i naszej parafii – o zdrowie dla kapłanów,
naszych rodzin i nas samych, a przede wszystkim o prawdziwą ofiarną miłość, która nas

do Ciebie upodobni.
Panie Boże wszechmogący, który nikomu nie odmawiasz swych łask i nikim nie
gardzisz, wysłuchaj naszych modlitw i próśb dla chwały i umocnienia Kościoła, którego
Mistyczne Ciało, wierni Duchowi Świętemu tworzymy przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

