2. niedziela zwykła

O jedność chrześcijan

Wstęp

Wstęp

Jezusowi Chrystusowi, który przyjmującym Jego naukę daje
moc, aby się stali dziećmi Bożymi, przedstawiajmy w ufnej
modlitwie potrzeby wszystkich ludzi.

Zjednoczeni wiarą, nadzieją i miłością z wszystkimi wyznawcami
Chrystusa, błagajmy Wszechmogącego Ojca w niebie.

1. Módlmy się za wszystkich wyznawców Jezusa, aby swoim
życiem świadczyli o ponadczasowej wartości Jezusowej
Ewangelii.
2. Módlmy się za ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia
swego ojczystego kraju, aby w miejscu swego osiedlenia
znaleźli warunki godnego życia.
3. Módlmy się za naszych Rodaków na emigracji, aby mogli żyć
bezpiecznie i spokojnie, wierni tradycjom naszego narodu.
4. Módlmy się za prześladowanych z powodów rasowych
i religijnych, aby zostali otoczeni troską krajów osiedlenia
i życzliwością otaczających ich ludzi.
5. Módlmy się w intencji sprawowanej Mszy świętej....
1. za zmarłych..., aby Pan przyjął ich do niebieskiej ojczyzny.
2. Lub za żywych:..., aby cieszyli się opieką
Wszechmocnego.
6. Módlmy się za nas, otaczających Jezusa, abyśmy z całym
przekonaniem potrafili pójść za Nim przez życie.
Zakończenie
Wysłuchaj nas, wszechmogący Boże, i spraw, * abyśmy wierni
Twoim przykazaniom, własnym przykładem pociągali bliźnich do
Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1. Módlmy się za Kościół katolicki, aby odzyskał gorliwość
pierwszych pokoleń Jezusowych wyznawców.
2. Módlmy się za członków Kościołów Wschodnich i Kościołów
Reformowanych, aby pragnienie jedności całego Kościoła
było także ich pragnieniem.
3. Módlmy się za sprzeciwiających się duchowi jedności, aby
łaska Ducha Świętego pomogła im zrozumieć, jak ważne jest
budowanie Kościoła według zamysłu Jezusa.
4. Módlmy się za Kierujących państwami, aby różnice wyznań
obywateli nie były powodem dyskryminacji kogokolwiek.
5. Módlmy się......................................................................
6. Módlmy się za nas samych, aby wierność Ewangelii otwierała
nasze serca na potrzeby innych ludzi niezależnie od ich wiary
czy wyznania.
Zakończenie
Boże, który zjednoczyłeś różne narody w wyznawaniu Twojego
imienia, * spraw, aby odrodzeni przez chrzest święty, zachowali
jedność wiary w sercach i miłość w uczynkach. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

