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Człowiek obdarowany wolną wolą najskuteczniej ją wykorzystuje dla własnego
dobra i własnej chwały. Zapatrzony w siebie, pomija Boga i nie odczuwa żadnej
wdzięczności wobec swego Stwórcy. W ten sposób pycha i bogactwo stają się
główną przeszkodą na drodze do zbawienia.
Uczniowie Jezusa przerażeni tą prawdą zadają pytanie: Któż więc może się zbawić?
Uwalnianie się od grzechu pychy jest zadaniem całego życia ziemskiego. Łaska i
moc Boża przychodzi nam z pomocą, by poprzez różne przeżycia doświadczyć
błogosławionej pokory i pokoju, które są znakiem Bożej obecności pośród nas.
Dlatego Jezus wyjaśnia: u Boga wszystko jest możliwe, i daje nadzieję zbawienia
wszystkim, którzy dla Jego imienia opuszczą dobra doczesne. Niczego nie
posiadając, choć staną się ostatnimi na tej ziemi, to w oczach Boga są pierwszymi
dziedzicami nieba.

Intencja:
Prośmy Ducha Świętego, aby każda chwila samotności była wypełniona
obecnością Trojjedynego Boga.

Kapłan: Trójjedynemu Bogu, który przez Jezusa zapewnia o swej potędze i trosce
zbawienia każdej duszy, przedstawmy nasze prośby i modlitwy:
Duchu Święty, który przenikasz Kościół i znasz wszystkie cierpienia Mistycznego
Ciała Chrystusa, ześlij swojego Ducha i ulecz rany zadawane przez pychę.
Wspomóż łaskami wszystkich chrześcijan, aby stając ostatnimi na tej ziemi,
stawali się dziedzicami nieba.
Prośmy Ducha Świętego o oczyszczenie wszystkich serc z grzechu pychy,
bezpodstawnego samozadowolenia z siebie, ze swego statusu i stanu posiadania,
abyśmy w wolności ducha pragnęli jedynie dziedzictwa niebieskiego.
Wypraszajmy łaski Ducha Świętego dla wszystkich cierpiących i
nierozumiejących przyczyn przeżywanej samotności. Módlmy się, aby czas bólu
był czasem oczyszczenia i prowadził do odkrycia szczęśliwej jedności z Bogiem.
Módlmy się o sakrament pojednania dla oddalonych od Boga, zagubionych i
uwikłanych w życiowe problemy. Niech zapewnienie Jezusa, że u Boga wszystko
jest możliwe, odbuduje w ich serach wiarę we wszechmoc Bożą.
Módlmy się w intencji sprawowanej Eucharystii i prośmy Ducha Świętego, aby
każda chwila przeżywanej samotności była wypełniona obecnością Trojjedynego
Boga.
Wypraszajmy potrzebne łaski dla nas zebranych wokół Stołu Pańskiego: Duch
Święty, który przenika nasze serca wie, co w nas trzeba przemienić, abyśmy mogli
zostać dziedzicami nieba. Przyjmując Eucharystię, z ufnością ofiarujmy nasze
życie Bogu.
Kapłan: Boże w Trójcy Jedyny przyjmij nasze prośby i modlitwy na chwałę
Twojego Imienia i dla pożytku całego Kościoła świętego przez zasługi zbawczej
męki Twego Syna, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

