Duchu Œwiêty dopomó¿ nam budowaæ
Królestwo Bo¿e na Ziemi
2 1 w r z e ś n i a 2 0 1 0 - c z y t a n i a : Ef 4,1-7.11-13; Ps 19,2-5; Mt 9,9-13

Dzisiaj obchodzimy święto św. Mateusza, którego Jezus z komory celnej powołał
do swojej służby. Bóg każdego z nas również powołuje nie ze względu na to, kim
jesteśmy, ale kim możemy się stać. Jedynym warunkiem jest właściwa odpowiedź
na życiowe wymagania i wyzwania.
Niech słowa św. Pawła: Każdemu z nas została dana łaska według miary daru
Chrystusowego - pomogą rozeznać zamysł Boga względem każdego z nas.
Pamiętajmy, że w różnych życiowych sytuacjach i doświadczeniach m.in. również
w samotności, powinniśmy przede wszystkim uczyć się służyć Bogu, by w duchu
pokory i miłosierdzia pragnąć udziału w budowaniu królestwa Bożego.

Intencja: z prośbą do Ducha Świętego o Jego obecność w przeżywaniu
samotności, abyśmy chwaląc Boga mogli wziąć udział w budowaniu królestwa
Bożego na ziemi.

Kapłan: Bogu w Trójcy Jedynemu, który każdego z nas obdarzył łaską według
miary daru Chrystusowego, w duchu pokory, miłości i dziękczynienia
przedstawmy nasze prośby i modlitwy:
Prośmy Ducha Świętego o potrzebne łaski dla papieża, biskupów i kapłanów, aby
poprzez ich ofiarną i miłosierną służbę Bogu, lud wierny stawał się autentycznym
świadkiem Boga i skutecznie szerzył Jego chwałę.
Prośmy Boga o nowe powołania oraz wytrwałość dla tych, którzy odpowiedzieli
na zaproszenie „Pójdź za Mną!”, aby wpatrzeni w Jezusa Ukrzyżowanego,
nieustannie składali Mu w darze siebie za życie świata.
Wychwalając dobroć i miłość Bożą, wstawiajmy się za wszystkimi, którzy
doświadczają uciemiężenia, zniewolenia nałogami, opuszczenia i osamotnienia.
Prośmy Ducha Świętego o dar wolności i miłość, która wzywa do udziału w
krzyżu Chrystusa.
Dziękując Bogu za otrzymane dary, prośmy o właściwą odpowiedź na natchnienia
Ducha Świętego, abyśmy nie zmarnowali żadnej szansy na współpracę z Bożą
łaską.
Módlmy się o przyjęcie naszej (naszych) intencji i prośmy Ducha Świętego o Jego
obecność w przeżywaniu samotności, abyśmy chwaląc Boga mogli wziąć udział w
budowaniu królestwa Bożego na ziemi.
Odpowiadając na skierowane do nas zaproszenie „Pójdź za Mną” prośmy Ducha
Świętego o pokorę, cichość i cierpliwość we wszystkich sytuacjach i relacjach
międzyludzkich.
Kapłan : Boże Ojcze, przez wzgląd na ofiarę Twojego Syna, który nie powoływał
sprawiedliwych, ale grzeszników, prosimy Cię, w swym miłosierdziu wysłuchaj
próśb Twoich grzesznych sług dla chwały Twojego Imienia i dobra Królestwa
Bożego na ziemi, przez Chrystusa Pana naszego, który żyje i króluje, Bóg przez
wszystkie wieki wieków. Amen.

