Każdy z nas zapewne doświadczył bólu samotności spowodowanej śmiercią lub
odejściem kogoś drogiego albo z powodu wyrządzonej krzywdy. Zranione uczucia
lub zawiedzione nadzieje wywołały nierzadko złość, gniew a nawet nienawiść.
Dzisiaj Pan Jezus mówi do każdego: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się
za tych, którzy was prześladują.
Uwierzmy Bogu, który przenika nasze serca i podziękujmy za wszystkie trudne
sytuacje w naszym życiu, bo one najczęściej doprowadzają nas do prawdy o sobie,
odkrywają nasze wady a przez to uczą pokory i zbliżają do Boga.

Intencja:
Msza św. W intencji osób samotnych i przeżywających samotność z prośbą do
Ducha Świętego o oczyszczenie naszych serc ze złości, nienawiści, żalu i
niespełnionych nadziei. Wypraszajmy dla wszystkich miłość oraz potrzebne łaski
do wypełnienia woli Bożej łącząc swój krzyż z krzyżem Chrystusa w duchu
ofiarnej miłości.

Kapłan: Boże Ojcze, Twój Syn dał nam przykład ofiarnej miłości, która
przyniosła światu zbawienie. Przez Ducha Świętego przedstawmy Bogu w Trójcy
Jedynemu nasze prośby i modlitwy:
Módlmy się za Kościół święty, aby zaangażował się w duszpasterstwo względem
samotnych i opuszczonych, a tym samym przeciwstawił się zgubnym

propozycjom, które przynoszą szkody duchowe i nierzadko przyczyniają się do
rozbicia rodzin.
Dziękując za Rok Kapłański, polecajmy Bogu papieża, biskupów i kapłanów i
wypraszając im łaskę głębokiego zjednoczenia z Bogiem oraz wrażliwość na
natchnienia Ducha Świętego.
Złóżmy przed tronem Bożym nasze trudności i krzyż, który nosimy każdego dnia i
prośmy o łaskę przebaczenia wobec tych, którzy nas zawiedli, zranili, oszukali,
wykorzystali lub nadużyli naszego zaufania.
Módlmy się za osierocone dzieci i za dzieci niechciane, opuszczone, odrzucane i
spragnione miłości i bezpieczeństwa. Bóg, który jest najlepszym Ojcem niech
obdarzy ich swą mądrością i siłą w znoszeniu przeciwności życiowych.
Otoczmy duchową opieką osoby chore i zbliżające się do kresu ziemskiego życia i
prośmy Ducha Świętego o ich pojednanie z Bogiem.
Prośmy o łaskę nawrócenia dla wszystkich, którzy odwrócili się od Boga, a
szczególnie dla więźniów, osób zdemoralizowanych i uwikłanych w różnorodne
zależności, które utrudniają im powrót do normalnego życia.
Módlmy się za nas samych i wypraszajmy łaskę zjednoczenia w miłości,
wzajemną troskę w naszych rodzinach oraz o wypełnienia woli Bożej w
znoszonych trudach.
Kapłan: Boże Ojcze, przyjmij nasze modlitwy przez Jezusa Chrystusa, który z
Tobą zjednoczony w miłości Ducha Świętego żyje i króluje, Bóg przez wszystkie
wieki wieków. Amen

