Msza Święta – Kwiecień, 2010
Odwiecznym pragnieniem człowieka jest poznanie prawdy, która przynosi
szczęście. Zadanie jest trudne i bez pomocy Ducha Świętego niemożliwe do
wykonania. Również w Kafarnaum ludzie oczekują widzialnego znaku od
Jezusa, który utwierdzi w nich prawdę o Jego Bożej wszechmocy. I choć
słyszą w odpowiedzi: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie
będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”, to wciąż
występuje problem z wiarą i przyjęciem prawdy o Bogu.
„Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się
Duchowi Świętemu” – słowa prawdy o ludzkiej kondycji wypowiedziane
przez św. Szczepana wywołały krzyk sprzeciwu, gniew, wyrzucenie go poza
miasto i ukamienowanie.
Żeby uwierzyć i przyjąć prawdę o Bogu, człowiek musi z pokorą uznać
własne możliwości poznawcze za ograniczone i niewystarczające.
Spójrzmy na dzisiejszą Ewangelie w perspektywie własnych oczekiwań,
jakie każdy z nas kieruje w stronę Boga. Przyjrzyjmy się naszym
pragnieniom i oceńmy, czy jest w nas pragnienie służenia Bogu, czy też
pragnienie, by Bóg służył nam przez spełnianie naszych potrzeb, które
wydają się nam najważniejsze, abyśmy mogli czuć się szczęśliwi.
Intencja:
Msza. św. z prośbą o dary i owoce Ducha Świętego dla wszystkich
przeżywających samotność. Prośmy Ducha Świętego, aby przygotował
nasze serca na przyjęcie Jego łask.
Kapłan: Bogu Ojcu, który przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna
objawił światu miłosierną miłość w jedności Trójcy Przenajświętszej,
przedstawmy nasze prośby i modlitwy:

Prosimy Cię Duchu Święty, Chlebie życia, zapal ogień miłosiernej miłości
w świętym Kościele, aby z odwagą świadczył o Prawdzie objawionej przez
Jezusa Chrystusa.
Prosimy Cię Duchu Święty o łaski dla Papieża, Benedykta XVI, aby mocą
Słowa Bożego jednoczył wszelkie odstępstwa od Prawdy oraz podziały
występujące w Kościele.
Nasi duszpasterze biskupi i kapłani, przyjmując celibat ofiarowali całego
siebie Bogu. Prosimy Cię Duchu Święty nieustannie umacniaj serca
kapłańskie Twoją łaską, aby ich posługa była świadectwem Twojej
obecności pośród nas.
Duchu Święty przybądź z pomocą każdemu, kto przeżywa czas samotności i
poszukiwań dróg wyjścia z trudnej sytuacji. Obdarz wszystkich swoim
światłem i prowadź do spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem.
Duchu Święty, obdarz pokojem i nadzieją ludzi chorych, cierpiących i
opuszczonych, bo Twoje łaski kruszą samotność i wyzwalają z alienacji.
Bądź dla nas wszystkich Chlebem życia!
Duchu Święty, bądź Pocieszycielem dla wszystkich sierot i dzieci odrzucone
przez rodziców; przyjdź z pomocą młodzieży zagubionej i poszukującej
prawdy i sensu życia; odkryj przed każdym prawdę o wszechmocnym
Duchu Bożym obecnym pośród nas.
Wypraszajmy u Boga dary i owoce Ducha Świętego dla wszystkich
przeżywających samotność. Prośmy Ducha Świętego, aby przygotował
nasze serca na przyjęcie Jego łask.
Kapłan: Boże w Trójcy Jedyny, Chlebie życia, który pragniesz szczęścia
każdego, prosimy Cię przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj je, na cześć i
chwałę Twojego Imienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

