Niedziela Świętej Rodziny
W ostatnią niedzielę roku kalendarzowego słowa Ewangelii pouczają nas o świętości
rodziny, która w jedności i pokoju znosi dla dobra jej członków wszelkie trudy i
uciążliwości wynikające z historycznych uwarunkowań, tradycji i zwykłej codzienności
skupionej na pracy. W duchu miłości i wierności Bogu, a dzięki temu otrzymanym
łaskom i błogosławieństwu Bożemu rodzice Syna Bożego: Maryja, Józef wraz z Jezusem
stają się dla nas wzorem wzajemnej troski i dbałości o każdego z nich. Niech
doświadczenia Świętej Rodziny skłaniają nas do rozważań nad naszymi problemami i
poszukiwania rozwiązań zgodnych z wolą Bożą.
Modlitwy wiernych
Pragnąc Chrystusowego pokoju w naszych sercach oraz codzienności przepełnionej
bogactwem Jego Słowa, przedstawmy Bogu nasze prośby:
Prosimy Cię Panie Boże o Twój pokój i jedność w miłości dla całego Kościoła
powszechnego, który w Duchu Świętym jest Mistycznym Ciałem Chrystusa.
Przez jedność Świętej Rodziny, Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie
Prosimy Cię Panie Boże o łaski dla papieża, biskupów i kapłanów, aby głoszone przez
nich Słowo Chrystusa zawsze było pełne Twojej mocy i błogosławieństwa Bożego.
Módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne, aby współczesna rodzina nieustannie
czerpała odnowę dzięki Twoim wybranym i powołanym do udzielania sakramentu
pojednania, który umacnia więzi miłości w Chrystusie.
Prośmy Pana o łaskę wiary, miłości i posłuszeństwa dla naszych dzieci, a szczególnie dla
tych, które przeżywają głębokie problemy i rozczarowanie płynące z konfrontacji ich
pragnień z istniejącą rzeczywistością.
Prośmy Ducha Świętego o łaskę zrozumienia wartości tradycji i kultury, aby ich
zewnętrzna forma nie stanowiła sama dla siebie znaczenia i celu, gubiąc po drodze
budowanie więzi z Bogiem.
Prosimy Cię Panie o łaskę właściwego napominania i przypominania o Tobie naszym
bliźnim, którym pragniemy służyć w miłości, radości i weselu Twojego ducha.
Intencje: Przyjmij do swego królestwa duszę śp. …
Błogosław i otaczaj opieką….
Dla nas zgromadzonych wokół Stołu Pańskiego módlmy się o serdeczne miłosierdzie,
dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, abyśmy znosząc jedni drugich i wybaczając sobie
nawzajem, stawali się świadkami miłości Chrystusowej.
Prosimy Cię Panie Boże o Twoją obecność w naszych domach, aby nasze rodziny i

wspólnoty stały się miejscem działania Ducha Świętego.
Przyjmij Boże nasze modlitwy, aby rodzinna miłość i jedność stawały się odbiciem
miłości i jedności Trójcy Przenajświętszej. Prosimy Cię przez Maryję, Józefa i Jezusa
Chrystusa, Syna Twojego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen

