MODLITWA WIERNYCH
XXV Niedziela Zwykła
24.IX.2017
1. Módlmy się za cały Kościół święty, za papieża, biskupów, kapłanów, osoby
konsekrowane i cały lud ochrzczony, aby otwierając się na działanie Ducha
Świętego podążał za myślami Bożymi. Ciebie prosimy…
2. Módlmy się za rządzących państwami, za polityków oraz wszystkich, którzy
sprawują jakąkolwiek władzę i stanowią prawa, aby uczciwie służyli bliźnim i
swoje priorytety opierali na nauce Chrystusa. Ciebie prosimy…
3. Módlmy się o pokój na świecie, a zwłaszcza za prześladowanych chrześcijan i
wyznawców innych religii, aby pomimo różnic kulturowych i etnicznych ustały
konflikty zbrojne, nienawiść oraz wszelkie działania krzywdzące życie i wartość
człowieka. Ciebie prosimy…
4.

Módlmy się za rodziny, małżeństwa, bliźnich żyjących w związkach
niesakramentalnych, za osoby rozwiedzione oraz przeżywające trudności w życiu
i w wierze, aby coraz bardziej starali się przylgnąć do Jezusa i nie tracili nadziei w
Boże Miłosierdzie i pomoc. Ciebie prosimy…

5. Módlmy się, powierzając Panu Bogu intencję dzisiejszej Mszy Świętej:
18:00 1. W intencji Przyjaciół z MARGARETKI - o potrzebne łaski i
błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej KozielskiejZwycięskiej
2. O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Kozielskiej dla
Tomasza (rocznica urodzin) oraz jego rodziny - z intencji mamy
08:30 Śp. Weronika i Piotr, Julia i Jan Iczkiewicz; śp. Aleksandra i Jan Szukaj
oraz za zmarłych z ich rodzin
10:00 O zdrowie i potrzebne łaski dla Wojciecha (z okazji urodzin)
12:00 O błogosławieństwo Boże dla Harcerek Drużyny SAN - z okazji 50-lecia
założenia Drużyny
18:00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Kozielskiej dla
Elżbiety (z okazji rocznicy urodzin)
Ciebie prosimy…
6. Módlmy się za wszystkich zmarłych, których znaliśmy, za osoby zmarłe tragicznie
w katastrofach, a także za dusze w czyśćcu cierpiące, aby w Jezusie – Światłości
świata dostąpili chwały Nieba. Ciebie prosimy…
7. I módlmy się za nas, abyśmy każdego dnia zauważali dobro, jakim obdarza nas
Jezus i jak najlepiej wykorzystywali otrzymane dary i talenty w służbie Bogu i
ludziom. Ciebie prosimy…
Opracowanie: A. Pluta

