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Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród
nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje Słowo i działali
w Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła
przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. Prosimy
Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich
kapłaństwo ujawniało Twoją obecność w Kościele.
Ponieważ są naczyniami z gliny, modlimy się, aby
Twoja moc przenikała ich słabości. Nie pozwól, by
w swych utrapieniach zostali zmiażdżeni.
Spraw, by w wątpliwościach nigdy nie poddawali się
rozpaczy, nie ulegali pokusom, by w prześladowaniach nie czuli się opuszczeni. Natchnij ich
w modlitwie, aby codziennie żyli tajemnicą Twojej
śmierci i zmartwychwstania. W chwilach słabości
poślij im Twojego Ducha. Pomóż im wychwalać
Twojego Ojca Niebieskiego i modlić się za biednych
grzeszników.
Mocą Ducha Świętego włóż Twoje słowo na ich usta
i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą
Nowinę ubogim, a przygnębionym i zrozpaczonym uzdrowienie. Niech dar Maryi, Twojej Matki, dla
Twojego ucznia, którego umiłowałeś, będzie darem
dla każdego kapłana. Spraw, aby Ta, która
uformowała Ciebie na swój ludzki wizerunek,
uformowała ich na Twoje boskie podobieństwo,
mocą Twojego Ducha, na chwałę Boga Ojca. Amen.

Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród
nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje Słowo i działali
w Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła
przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. Prosimy
Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich
kapłaństwo ujawniało Twoją obecność w Kościele.
Ponieważ są naczyniami z gliny, modlimy się, aby
Twoja moc przenikała ich słabości. Nie pozwól, by
w swych utrapieniach zostali zmiażdżeni.
Spraw, by w wątpliwościach nigdy nie poddawali się
rozpaczy, nie ulegali pokusom, by w prześladowaniach nie czuli się opuszczeni. Natchnij ich
w modlitwie, aby codziennie żyli tajemnicą Twojej
śmierci i zmartwychwstania. W chwilach słabości
poślij im Twojego Ducha. Pomóż im wychwalać
Twojego Ojca Niebieskiego i modlić się za biednych
grzeszników.
Mocą Ducha Świętego włóż Twoje słowo na ich usta
i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą
Nowinę ubogim, a przygnębionym i zrozpaczonym uzdrowienie. Niech dar Maryi, Twojej Matki, dla
Twojego ucznia, którego umiłowałeś, będzie darem
dla każdego kapłana. Spraw, aby Ta, która
uformowała Ciebie na swój ludzki wizerunek,
uformowała ich na Twoje boskie podobieństwo,
mocą Twojego Ducha, na chwałę Boga Ojca. Amen.

MODLITWA ZA KAPŁANÓW

MODLITWA ZA KAPŁANÓW

Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród
nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje Słowo i działali
w Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła
przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. Prosimy
Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich
kapłaństwo ujawniało Twoją obecność w Kościele.
Ponieważ są naczyniami z gliny, modlimy się, aby
Twoja moc przenikała ich słabości. Nie pozwól, by
w swych utrapieniach zostali zmiażdżeni.
Spraw, by w wątpliwościach nigdy nie poddawali się
rozpaczy, nie ulegali pokusom, by w prześladowaniach nie czuli się opuszczeni. Natchnij ich
w modlitwie, aby codziennie żyli tajemnicą Twojej
śmierci i zmartwychwstania. W chwilach słabości
poślij im Twojego Ducha. Pomóż im wychwalać
Twojego Ojca Niebieskiego i modlić się za biednych
grzeszników.
Mocą Ducha Świętego włóż Twoje słowo na ich usta
i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą
Nowinę ubogim, a przygnębionym i zrozpaczonym uzdrowienie. Niech dar Maryi, Twojej Matki, dla
Twojego ucznia, którego umiłowałeś, będzie darem
dla każdego kapłana. Spraw, aby Ta, która
uformowała Ciebie na swój ludzki wizerunek,
uformowała ich na Twoje boskie podobieństwo,
mocą Twojego Ducha, na chwałę Boga Ojca. Amen.

Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród
nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje Słowo i działali
w Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła
przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. Prosimy
Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich
kapłaństwo ujawniało Twoją obecność w Kościele.
Ponieważ są naczyniami z gliny, modlimy się, aby
Twoja moc przenikała ich słabości. Nie pozwól, by
w swych utrapieniach zostali zmiażdżeni.
Spraw, by w wątpliwościach nigdy nie poddawali się
rozpaczy, nie ulegali pokusom, by w prześladowaniach nie czuli się opuszczeni. Natchnij ich
w modlitwie, aby codziennie żyli tajemnicą Twojej
śmierci i zmartwychwstania. W chwilach słabości
poślij im Twojego Ducha. Pomóż im wychwalać
Twojego Ojca Niebieskiego i modlić się za biednych
grzeszników.
Mocą Ducha Świętego włóż Twoje słowo na ich usta
i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą
Nowinę ubogim, a przygnębionym i zrozpaczonym uzdrowienie. Niech dar Maryi, Twojej Matki, dla
Twojego ucznia, którego umiłowałeś, będzie darem
dla każdego kapłana. Spraw, aby Ta, która
uformowała Ciebie na swój ludzki wizerunek,
uformowała ich na Twoje boskie podobieństwo,
mocą Twojego Ducha, na chwałę Boga Ojca. Amen.

