
Modlitwa wspólnoty Bóg Uzdrawia  04-03-2021 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  3  Światła  -  Głoszenie  Ewangelii  i  wzywanie  do
nawrócenia
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 - modlitwa o Ducha Sw.: 
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 

Pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Koryntian
"Bracia: Gdy Żydzi żądają, znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy 
Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem 
dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród 



Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem
u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa 
mocą ludzi." (1 Kor 1,22-25)
Aklamacja (J 3,16)
"Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w
Niego wierzy, ma życie wieczne."  

Paweł  stanowczo  oświadcza  koryntianom,  że  głoszona  przez  niego
Ewangelia  nie  jest  jeszcze  jednym  systemem  filozoficznym.  On  ogłasza
jedyną prawdę, której człowiek winien podporządkować swój umysł,  wolę i
serce. Prawda ta dotyczy krzyża Chrystusa, na którym dokonał On zbawienia
świata. Paweł podkreśla również, że wszystko jest zależne od Boga i dzięki
niemu istnieje.   /  z  komentarza  Biblii  wydanej  przez  Towarzystwo  Swięty
Paweł/; Jezus  dokonał  dzieła  zbawienia  z  Miłości  -  o  ile  to  możliwe
przypominaj sobie słowa z J3,16.

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.

Chwała Ojcu,


