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W mowie pożegnalnej przed wyjazdem do Jerozolimy św. Paweł oznajmia 
zgromadzonym, że wie o czekających go więzach i utrapieniach, jednak nie ceniąc 
sobie życia, pragnie jedynie dokończenia biegu i posługiwania, które otrzymał od 
Pana Jezusa. Nim został uczniem i naśladowcą Chrystusa winien był śmierci wielu 
prześladowanych chrześcijan. Dzisiaj oświadcza: nie jestem winien niczyjej krwi, 
bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. 
Ofiara i poświęcenie swojego życia Bogu, oczyszcza w wszelkich grzechów na 
podobieństwo ofiary Jezusa zapowiedzianej w wieczerniku. Chrystus przyjmując 
na siebie grzech całego świata, odwołuje się do jedności Ojca i Syna jeszcze nim 
ziemia powstała i oddaje chwałę Jedynemu Bogu w Troistości Osób. 

Intencja: 

W tygodniu poprzedzającym pełne chwały zesłanie Ducha Świętego, prośmy o 
szczere pragnienie złożenia swego życia Bogu. Poddajmy się działaniu Ducha 
Świętego, aby przemieniającą mocą swej łaski przekształcił nasze słabości i 
uwolnił od grzechów na chwałę Trójjedynego Boga . 

 

 



Kapłan: Boże Ojcze, Twój Syn pragnąc Twojej chwały prosi za nami. My, 
wierząc w przedwieczną jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego przez Jezusa 
przedstawmy Ojcu nasze modlitwy: 

 

W czasach wielkiego kryzysu norm moralnych w całym świecie, prośmy o łaski 
dla Kościoła świętego, aby jednocząca go miłość odzwierciedlała jedność w 
miłości Trójcy Przenajświętszej. 

Brak szacunku dla autorytetów moralnych utrudnia drogę do poznania prawdy 
objawionej przez Chrystusa. Prosimy Cię Boże o wszelkie łaski dla papieża, 
biskupów i kapłanów, aby przez ich posługę Duch Święty odnowił oblicze 
Kościoła i świata. 

W różnych częściach świata trwają prześladowania chrześcijan, wojny, ucisk 
ekonomiczny, głód i niesprawiedliwość społeczna. Rodzą one samotność i 
bezradność milionów ludzi wobec przemocy i władzy. Prosimy Cię Boże, obdarz 
narody duchem wolności i obdarz wszystkich mocą z wysoka do pokonania zła. 

Z cierpienia i bólu tego świata wyprowadź Duchu Święty nowe światło nadziei i 
obdarz łaską powołania do stanu kapłańskiego rzeszę młodych mężczyzn 
spragnionych dobra i pokoju, aby głoszone przez nich Słowo Boże przyczyniło się 
do wzrostu Twojej chwały. 

Przyjdź Pocieszycielu z łaską nadziei dla zagubionych, zrozpaczonych, 
przygniecionych ciężarem problemów rodzinnych, zawodowych, bezrobociem. 
Oczyść ich duszę i serce i pozwól rozeznać zbawczy plan Boży w ich utrapieniach. 

Nam, zgromadzonym wokół Ołtarza wznieć Duchu Święty szczere pragnienie 
złożenia swego życia w ofierze Bogu w Trójcy Jedynemu. Utwierdź w nas wiarę, 
że przemieniająca moc Twojej łaski przekształci nasze słabości i uwolni od 
grzechów na chwałę Boga w Trójcy Jedynego. 

 

Kapłan: Boże Ojcze, składamy przed Twoim tronem nasze modlitwy i prosimy 
wysłuchaj je na chwałę Trójcy Przenajświętszej przez Chrystusa Syna Twojego, 
który żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 


