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1. Panie, niech Twój Kościół „wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych” we
współczesnym świecie. Niech Prawda o Tobie – Bogu, który był, jest i nieustannie
przychodzi wnosi światło w mroki ateizmu, osamotnienia i zagubienia człowieka

Ciebie prosimy….

2. „Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz,
przyodziej i nie odwróć się od współziomków”. Prosimy Cię Panie, aby sprawujący władzę pełnili
powierzone sobie obowiązki w duchu służby społeczeństwu, niech dostrzegają potrzeby najuboższych
i spieszą im z pomocą.

3 . „Jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło
zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem”. Powierzamy Ci Panie instytucje
pomocowe, które troszczą się o ubogich, dyskryminowanych, wykorzystanych , aby czerpali siłę z
Twoich obietnic i nie ustawali w podejmowanych wysiłkach.

4.” …nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością, dawać wam świadectwo Boże. Postanowiłem
bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego”
Módlmy się aby ci, którzy nauczają i  głoszą Słowo Boże – kapłani, katecheci i wszyscy ochrzczeni
głosili Chrystusa Słowem i świadectwem własnego życia.

5. Wy jesteście światłem świata. Prosimy Cię, Panie abyśmy nieśli światło Twojej Prawdy wszędzie
tam, gdzie panują ciemności. Powierzamy Ci ofiary handlu ludźmi, którym odebrano prawa do
godnego życia i wolność. Niech Twoje miłosierdzie sprawi, by mogli odzyskać należne ludziom
prawa i ulecz rany ich serc.

6. Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Prosimy Cię, Panie o
odwagę przeciwstawiania się wszelkim formom niesprawiedliwości i wykorzystania drugiego
człowieka. Daj odwagę występowania w obronie tych, którzy doświadczają przemocy i zniewolenia.

7. Niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca
waszego, który jest w niebie” Prosimy Cię Panie za wstawiennictwem św. Józefiny Bakhity o świętość
życia dla nas wszystkich. Niech świadectwo jej życia pozwoli nam bezgranicznie zaufać Bogu, który
wyprowadza z niewoli i prowadzi ku wolności i pełni życia


