
Modlitwa wspólnoty Bóg Uzdrawia  04-02-2021 r.

1. Rozpoczęcie modlitwy - Pamiętając że jest to „Najważniejszy znak świata” wykonaj Go
z należytą godnością i czcią. - Znak Krzyża.

2. Zaproś Ducha Świętego, - tak jak umiesz mozesz swoimi słowami  - lub korzystając z
wezwania.
„Przyjdź  Duchu  Święty,  przyjdź  przez  potężne  wstawiennictwo  Niepokalanego  Serca
Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy” 

3. Poproś o wstawiennictwo naszych Świętych i błogosławionych aby nieustannie modlili
się za nami: [...] Św. Andrzeju Apostole, Św Janie Pawle II, Św Faustyno...

4. Różaniec - Tajemnica 5 Światła - Ustanowienie Eucharystii
Aby  żyć,  trzeba  jeść.  Aby  żyć  wiecznie,  trzeba  spożywać  pokarm  wieczności.  Takim
pokarmem jest  słowo Boże  i  Eucharystia.  Kto  ich  nie  pożywa,  nie  ma  życia  w  sobie
Eucharystia to również zamieszkiwanie Miłości w człowieku. Trzeba pozwolić zamieszkać
w  sobie  Miłości.  Eucharystia  jest  pokarmem  Miłości.  Módlmy  się,  aby  Miłość  gościła
między nami. (katolickapolonia.com)

Powierzmy Maryi wszelkie nasze troski i sprawy [wypowiedz w myślach z czym/ z jakim
pytaniem stajesz przed Panem.] oraz powierz naszą Wspólnotę, naszego opiekuna ks.
Marcina,  intencje  pogotowia  modlitewnego,  nawrócenie  zatwardziałych  grzeszników,
nasze rodziny, zmarłych z naszych rodzin, dusze w czyśćcu cierpiące,  naszą Ojczyznę

5. Modlitwa za Kapłanów
Panie Jezu nasz Zbawicielu, wspomagaj kapłanów - robotników winnicy Twojej, Otocz ich
swoją opieką, daj im siłę do pracy i serce ojcowskie, abyśmy dzięki ich posłudze:
• Poznali Ciebie Boże i ukochali Twoje prawo
• Żyli Chlebem Słowa Bożego i Chlebem Eucharystycznym
• Aby Duch Święty wciąż na nowo ożywiał nas Ogniem swojej miłości
• Aby panowała w sercach jedność wiary i wielkie przykazanie braterskiej miłości dla dobra
wszystkich ludzi w dążeniu do zbawienia i życia wiecznego.

Amen

6. Rozważanie Słowa -  Pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Boże Duchu Św., z Twojego polecenia Objawienie zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce, abym przy tym czytaniu dobrze zrozumiał
Twoją prawdę,  i  abym nauczył się goręcej  Cię kochać,  wierniej  Ci  służyć.  Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen 
Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego
na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! Gdybym to czynił z własnej
woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki
szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej
zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc nie zależąc od nikogo,
stałem się  niewolnikiem wszystkich,  aby  tym liczniejsi  byli  ci,  których  pozyskam.  Dla
słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich,
żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć
w niej swój udział.

 1 Kor 9,16-19.22-23 



Paweł nie liczył na żadną zapłatę za trud głoszenia i  obdarowywania innych tajemnicą
odkupienia, chociaż za swoją bezcenną i wyniszczającą pracę powinien dostać najwyższe
wynagrodzenie  oraz  urlop  w  śródziemnomorskim  kurorcie.  On  jednak  pracował  jak
niewolnik.  Dawał  nie  tylko  Jezusa  i  skarb  Ewangelii,  ale  też  całego  siebie,  aby  tym
liczniejsi  byli  ci,  którym się  oddawał.  Zaprzedawał  się,  by  odkupić  choćby  niektórych.
Musisz  pamiętać o tym, że z racji przynależności do Kościoła Chrystusowego każdy z nas
ma prawo,  a nawet obowiązek głosić Ewangelię. Jak? 
- Dobrym słowem, 
- uczynkiem, 
- cierpliwością, 
- a przede wszystkim miłością.
Pomyśl czy twoje życie jest głoszeniem ewangelii, czy dodasz  coś do tych pkt.?. 

(liturgia.wiara.pl - Augustyn Pelanowski OSPPE)

Duchu Święty, dziękuję Ci za Twoje Boskie Słowo. Spraw, by było ono zawsze dla
mnie nauczycielem, przewodnikiem i drogowskazem na drodze do świętości. Daj mi
moc, bym je zachował w dobrym i szczerym sercu oraz aby przyniosło ono obfite
owoce miłości w służbie Tobie i moim bliźnim. Pobłogosław mnie, Boże. Amen.
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