IV Niedziela Adwentu
Kończy się czas przygotowania do przyjęcia Bożej Dzieciny. Zapytajmy samych siebie:
czy nasze serca napełnione zostały miłością, z jaką Syn Boży pragnie być przyjęty? A
może mija kolejny rok i niewiele się zmienia w naszym życiu, w którym dominuje
rozum. Niech medytacja tajemnicy Zwiastowania przybliża nas do rzeczywistości Ducha
Świętego, który jest sprawcą wszystkiego we wszystkich. Niech Maryja będzie naszą
Przewodniczką służebnego zawierzenia i oddania woli Bogu, a postać św. Elżbiety
umacnia w natchnieniach Ducha, który działa w życiu tych, którzy pragną prawdy i
miłością.
Spragnieni narodzenia Jezusa Chrystusa i Jego żywej obecności w codziennym życiu,
prośmy o światło Ducha Świętego, który ma moc odkrywania Bożych tajemnic w
naszych sercach:
Oczekując na narodzenie Syna Bożego, módlmy się, aby światło Ducha Świętego, które
przenika problemy i trudności występujące w Kościele, napełniło wiernych pragnieniem
odkrywania głębi Bożych tajemnic.
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie.
Prośmy o łaskę odważnego głoszenia Słowa Bożego dla Benedykta XVI, biskupów i
kapłanów. Niech wolność duchowa i wierność Chrystusowi pozbawi ich lęku i obaw
przed ludzką nieżyczliwością.
Niechciane ojcostwo i macierzyńsko często prowadzi do zabicia poczętego dziecka.
Módlmy się o dojrzałą i ofiarną miłość dla rodziców.
Wygoda i dbałość o własny interes zniechęcają do pomocy słabszym. Prośmy o pokorę i
miłosierdzie dla tych, którzy kreują swoje życie wg własnych potrzeb.
Prośmy o radość i wesele serca dla tych, którzy naśladując Maryję, wraz z Nią wiernie
wypełniają wolę Boga w codziennych trudnościach.
Módlmy się o miłosierdzie dla tych, których Bóg w swojej nieskończonej dobroci
powołał do siebie.
Intencje:
Módlmy się o serca pełne miłości, życzliwość i troski o dobra duchowe i materialne
bliźniego, aby spotkanie przy wigilijnym stole było przepełnione Bożą obecnością.

Módlmy się za nas samych, abyśmy w prezencie urodzinowym Nowonarodzonej
Dziecinie oddali swoją wolę i całe nasze życie Bogu.
Maryjo, Służebnico Pańska, prosimy Cię pokornie, wstawiaj się za nami u Boga,
przedstaw nasze prośby swojemu Synowi a naszemu Panu, który żyje i króluje Bóg
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

