Msza do Ducha Świętego - Wtorek – 16 marzec 2010
Na pytanie Jezusa: Czy chcesz stać się zdrowym? – chorujący od trzydziestu
ośmiu lat mężczyzna odpowiada: Panie nie mam człowieka !
I choć każda przeżywana choroba i związane z nią cierpienie, samotność i
ból wywołuje pragnienie uzdrowienia, to jednak Jezus zadaje prowokujące
pytanie: czy chcesz stać się zdrowym? Szczera odpowiedź odkrywa prawdę
o naszych oczekiwaniach. Jest oczywiste, że pragniemy być zdrowi, lecz
swe problemy chętniej rozwiązujemy licząc na drugiego człowieka,
lekkomyślnie zapominając o Bogu. Bądźmy czujni, aby koncentracja
oczekiwań na tym, co ludzkie nie stała się przeszkodą w dostrzeganiu
oczekiwań Boga wobec nas. Dzisiaj Jezus do każdego kieruje pytanie: czy
chcesz stać się zdrowym? – i przychodzi z wyjaśnieniem: Nie grzesz już
więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. (J 5,1-3a.5-16)
Intencje:
Msza św. w intencji osób samotnych i przeżywających samotność, którzy
pośród różnorodnych życiowych problemów pragną uzdrowienia i
wypełnienia serc Duchem Bożej miłości.
Kapłan: Duchowi Świętemu powierzmy nasze prośby i modlitwy, który
przez zasługi naszego Pana Zbawiciela, staje się źródłem wody żywej dla
schorowanych ciał i dusz:

Duchu Święty, ożywcze tchnienie Ojca, prosimy przybądź i ożywiaj swój
Kościół pragnieniem prawdy i jedności, aby był mocną twierdzą dla
wiernych oraz poszukujących Boga.
Duchu Święty, przeniknij swą uzdrawiającą i oczyszczającą łaską błędne
schematy ludzkiego rozumu i udziel wszystkim światła i siły do przemiany,
która przybliża do Boga.
Prosimy Cię Duchu Święty o uwolnienie od natrętnych myśli i złudzeń
związanych z nieuporządkowanymi pragnieniami.
Prosimy o uleczenie z gniewu, lenistwa, ociężałości ciała i ducha, które nie
pozwalają z gotowością służyć Bogu i bliźniemu.
Duchu Święty przyjdź z pociechą osieroconym i osamotnionym dzieciom,
które nie doświadczają miłości rodzicielskiej i rodzinnej.
Duchu Święty prosimy Cię w intencjach osób samotnych i przeżywających
samotność, którzy pośród różnorodnych życiowych problemów pragną
uzdrowienia na ciele i duszy, i wypełnij ich serca Duchem Bożej miłości.
Nas, uczestniczących w bezkrwawej ofierze ołtarza obdarz Duchu Święty
swym pokojem i radością płynącą ze źródła wody żywej, którą daje nam
Zbawiciel.
Kapłan: Boże w Trójcy Jedyny, Ty pragnąc zbawienia człowieka posłałeś
na ziemie swojego Jednorodzonego Syna, prosimy wysłuchaj naszych na
chwałę Twojego Imienia, przez Chrystusa Pana naszego, który żyje i króluje
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

