Msza Święta 16 luty, 2010
Życie każdego człowieka jest naznaczone szukaniem drogi do oczekiwanego szczęścia. Bóg
przez Słowo przychodzi nam pomocą, bo miłując swoje stworzenie pragnie nas Sobie
przywrócić. Jednakże człowiek ma trudności z rozpoznaniem właściwej drogi z powodu
pożądliwości, która każe mu szukać szczęścia wg własnej koncepcji na życie. Trudno jest
ujarzmić własną naturę i myśli, by postępować drogą wskazaną przez Jezusa. Przeżywana
samotność, rozczarowanie, kłopoty rodzinne, utrata kogoś bliskiego, najtrudniejsze momenty
naszego życia, z którymi wiąże się ból i cierpienie, pomagają nam wrócić na właściwą drogę
i z tym większą ufnością powierzyć swoje życie Bogu, który ani nie podlega pokusie ku złemu,
ani też nikogo nie kusi. (Jb 1, 12-18)
Kapłan: Bogu Ojcu, który posłał do nas Jednorodzonego Syna Bożego, abyśmy odnaleźli
szczęcie i radość życia w objawionej prawdzie i miłości, przedstawmy nasze modlitwy:
Módlmy się o obfite łaski dla biskupów i kapłanów, aby sprawując służbę w Kościele aktywnie
wspomagali Benedykta XVI i upowszechniali Słowo Boże głoszone przez niego.
Prośmy Ducha Świętego o otwarcie naszych serc na Jego natchnienia, abyśmy odróżniając
prawdę od fałszu unikali relatywizowania wartości.
Duchu Święty wspomóż nas łaskami i otwórz nam oczy na nasze błędy, ograniczenia, słabości
i pożądliwości, którym ulegając, oddalamy się od Bożej prawdy i miłości.
Duchu Święty napełnij łaską nadziei wszystkich cierpiących, samotnych, chorych i uwikłanych
w życiowe trudności i tragedie, aby ufni w Bożą wszechmoc i Opatrzność, umacniali wiarę
w Bożą miłość.
Do najpowszechniejszych problemów współczesnego świata należy ludzka samotność
i trudności wypełnienia jej miłością. Prosimy Cię Duchu Święty o właściwe zrozumienie
i przekształcenie dla umocnienia więzi z Bogiem.
Duchu Święty, w zbliżającym się Wielkim Poście obdarz nas łaską skruchy i nawrócenia,
abyśmy w duchu wdzięczności za dar odkupienia pragnęli postępować wg nauki Jezusa
Chrystusa.
Kapłan: Prosimy Cię Boże, przyjmij nasze modlitwy na chwałę i umocnienie Twojego
Królestwa pośród nas przez Chrystusa Pana naszego, który żyje i króluje Bóg przez wszystkie
wieki wieków. Amen

