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XXVII Niedziela zwykła 
 

Celem jest zrozumienie, że prawdziwa wiara jest niezmienna mimo przeciwności. 

Odkrycie czym jako słudzy Ewangelii powinniśmy się charakteryzować. 

 

I Bóg mówi do swojego ludu 

 

● Zapoznaj się z tekstami na najbliższą niedzielę: 

I czytanie: Ha 1, 2-3;2, 2-4  

II czytanie: 2 Tm 1, 6-8. 13-14 

Ewangelia: Łk 17, 5-10 

● Do jakiej wiary zaprasza nas Chrystus w dzisiejszej Ewangelii? 

 ......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

● Jakimi sługami mamy byś według Ewangelii i drugiego czytania? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

● Czego zabrakło prorokowi Habakukowi? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

● W jaki sposób odpowiedział Bóg Habakukowi na jego wołanie? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

II Bóg mówi do mnie 

 

● W jaki sposób dbam by moja wiara była stała (lub wzrastała) mimo 

przeciwności jakie doświadczam w życiu? 

● Jaką misję zlecił mi Bóg do wykonania? Czy oczekuję za nią zapłaty?  

● Czy moja wiara uzdalnia mnie do znoszenia trudności życia 

codziennego i dawania świadectwa innym? 
  

III Moja odpowiedź na słowo Boże (praca w domu) 
 

Odpowiedź modlitwy 

W Namiocie Spotkania: wyrażę wdzięczność Bogu za łaskę wiary i poproszę 

o zdolność świadczenia innym o Bożej miłości w każdej sytuacji mojego 

życia. 
 

Różaniec: Tajemnica Zesłania Ducha Świętego. (Duch Święty jako Ten, 

który pomaga nam rozpoznać dary Boga i uzdalnia do dawania o Nim 

świadectwa.) 
 

Odpowiedź służby 

Podstawową rzeczą w przygotowaniu każdego zgromadzenia liturgicznego 

jest sformułowanie tematu celebracji, który stanie się jakby myślą 

przewodnią tekstów danej liturgii. 
 

Spróbuję sformułować myśl przewodnią wszystkich Mszy niedzielnych do 

następnego spotkania. Podzielę się tym z grupą na spotkaniu. 
 

Ogólne wiadomości na temat modlitwy powszechnej 

 1.  „Modlitwa powszechna” oznacza modlitwę błagalną, czyli 

wstawienniczą, którą zanosi do Boga zgromadzenie wiernych, odpowiadając 

na wezwania prowadzącego. 

 2.  Prosimy w niej przede wszystkim o dobra powszechne, dla całego 

Kościoła, dla świata, dla wszystkich ludzi, chociaż można modlić się za 

wiernych aktualnie zgromadzonych (nowożeńców, chrzczonych, intencja). 

 3.  Modlitwa ta należy ludu wiernego, który, uczestnicząc w kapłaństwie 

Chrystusa, w Nim i przez Niego wstawia się za całym światem. 

 4.  Modlitwa powszechna powinna odbywać się przy końcu każdej 

liturgii słowa, chociażby nie następowała Ofiara eucharystyczna, ponieważ 

jest ona niejako owocem działania słowa Bożego w duszach wiernych, którzy 

pouczeni, pobudzeni i odnowieni stają do wspólnej modlitwy za potrzeby 

Kościoła i świata. 

 

 


