16. Niedziela zwykła – A i B

Dni powszednie okresu zwykłego (16)

Wstęp

Wstęp

Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, który uczy nas wytrwałej
nadziei, z ufnością przedstawmy Ojcu niebieskiemu błagania
całej ludzkiej rodziny.

Zjednoczeni w Chrystusowej w wierze, nadziei i miłości
otwórzmy nasze serca na potrzeby całego świata i prośmy o łaski
potrzebne każdemu.

1. Módlmy się za Kościół Chrystusowy na całej ziemi, aby
biskupi, kapłani i wszyscy ochrzczeni z nadzieją siali wokół
siebie ziarno wiary i codziennego dobra.

1. Módlmy się za Kościół święty, aby jego wierni byli
wytrwałymi siewcami dobra, pokoju i radości.

2. Módlmy się za zakony i organizacje charytatywne, aby dzięki
wysiłkom ich członków i współpracy wszystkich ludzi dobrej
woli pomoc świadczona potrzebującym była skuteczna.
3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, jej obywateli i władze, aby
w pokoju i zgodzie budowali wspólne dobro.
4. Módlmy się za dotkniętych tego lata klęskami
huraganów, nawałnic, a także suszy aby wsparci przez
otoczenie i władze państwowe, mogli wrócić do normalnego
życia.

2. Módlmy się za papieża, biskupów i kapłanów, aby sami mocni
nadzieją, umacniali ją w sercach ludu im powierzonego.
3. Módlmy się za kierowców i wszystkich odpowiedzialnych
za sieci drogowe i kolejowe, aby spełniali swe zadania
z poczuciem odpowiedzialności.
4. Módlmy się za ofiary wypadków komunikacyjnych, aby
sprawnie działające służby drogowe i medyczne mogły im
przyjść z szybką i skuteczną pomocą.
5. Módlmy się ..................

5. Módlmy się za............

6. Módlmy się za nas, uczestników dzisiejszej eucharystii,
abyśmy wspierani łaską Boga potrafili dostrzegać wokół
siebie dobro, umacniać je, bronić i nim się cieszyć.
Zakończenie
Boże, który w każdym miejscu Twojego panowania zasiewasz
dobre ziarno, * wysłuchaj próśb swojego ludu i spraw, aby
wykorzenił ciernie i osty grzechów i przyniósł obfity plon
dobrych uczynków. Przez Chrystusa, Pana naszego.

6. Módlmy się za nas, uczestniczących w dzisiejszej Mszy
świętej, abyśmy z otwartym sercem przyjmowali każdą
oznakę dobra i miłości.
Zakończenie
Boże wszechmogący, spraw, * abyśmy sami pełni wiary i nadziei
nieśli dobro i miłość na drogach naszego życia. Prosimy o to
przez Chrystusa, Pana naszego.

