Duchu Œwiêty wspomó¿ nasze wysi³ki do pe³nienia woli Bo¿ej
20 lipiec 2010 - Mi 7,14‐15.18‐20; Ps 85,2‐3.5‐8; J14,23; Mt 12,46‐50
Dzisiaj Pan Jezus do każdego kieruje niezwykłe słowa: Bo kto pełni wolę Ojca
mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. Ta wypowiedź
odkrywa przed nami niezwykłą - wręcz rodzinną zażyłość Boga z tymi, którzy
pełnią wolę Ojca. Miłosierny Bóg prowadzi swój lud laską pasterką drogami
różnych doświadczeń, pośród których człowiek uwalnia się od tego, co uznaje za
własne. Dokonuje się proces oczyszczenia. Tocząca się w nas niewidzialna walka
duchowa nie należy do łatwych. Targają nami niepokoje, lęki, smutek,
zniechęcenia, rozczarowania i samotność, które mają swój początek w nigdy
niezaspokojonych dążeniach do pełnienia własnej woli.
Lecz jeśli jesteśmy ubogaceni Bogiem, wypełnianie Jego woli jest dla nas łatwe
i dopiero wtedy osiągamy zwycięstwo nad swoimi słabościami i grzechem
doświadczając radości i pokoju.

Msza. św. w intencji:
Z prośbą o światło Ducha Świętego, właściwe rozeznanie spraw w czasie walki
duchowej toczonej z pragnieniem pełnienia woli Bożej dla wszystkich ludzi
przeżywających trudne doświadczenia w rodzinie i pracy, kryzys w małżeństwie
lub bolesną samotność.
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Kapłan: Przez Jezusa Chrystusa, który dzisiaj mówi: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie
zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy,
przedstawmy Bogu nasze modlitwy:
Wypraszajmy potrzebne łaski Ducha Świętego dla całego Kościoła świętego, aby
nauka głoszona w Imię Chrystusa rodziła w sercach wiernych miłość i pragnienie
wierności objawionej prawdzie.
Prośmy Ducha Świętego o Jego dary dla papieża, biskupów i kapłanów, aby
pełniąc wolę Boga pośród różnych zagrożeń i trudnych doświadczeń, które
Kościół obecnie przeżywa, przyczynili się do odnowy moralnego oblicza całej
ziemi.
Módlmy się o mądrość Ducha Świętego potrzebną do pogłębienia i umocnienia
Chrystusowej nauki, aby wierność Bożej prawdzie przynosiła upragnioną
wolność, szczęście, radość i pokój ludzkiej codzienności.
Prośmy Ducha Świętego o wzbudzenia pragnień pełnienia woli Bożej przez
wszystkich, którzy są zaangażowani w różnych dziedzinach polityki społecznej,
gospodarczej, ekonomicznej i międzynarodowej.
Módlmy się intencjach sprawowanej Ofiary:
Z prośbą o światło Ducha Świętego, właściwe rozeznanie spraw w czasie walki
duchowej toczonej z pragnieniem pełnienia woli Bożej dla wszystkich ludzi
przeżywających trudne doświadczenia w rodzinie i pracy, kryzys w małżeństwie
lub bolesną samotność.
Dziękując Trójjedynemu Bogu za okazywaną nam miłość i troskę, w chwili ciszy
złóżmy przed Jego tronem nasz codzienny trud i wysiłek oraz pragnienia i prośmy
o łaskę pełnienia woli Bożej dla chwały Jego królestwa na całej ziemi.
Kapłan: Prosimy Cię Boże w Trójcy Jedyny, przyjmij i wysłuchaj nasze modlitwy i prośby dla
wypełnienia Twojej woli na chwałę Twojego Imienia w Kościele i świecie, przez Chrystusa,
Pana naszego, który żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen
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