
Czwartek i niedziela 

Czytanie z Księgi proroka Micheasza 

 

Tak mówi Pan: 

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z 

ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a 

pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci 

ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci 

Jego powróci do synów Izraela. 

Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, 

Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po 

krańce ziemi. A On będzie pokojem. 

 

Oto słowo Boże. 

 

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

 

Bracia: 

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim 

dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. 

Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, 

by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był Pierworodnym 

między wielu braćmi. 

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – 

tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył 

chwałą. 

 

Oto słowo Boże 

 



MODLITWA WIERNYCH – ODPUST PARAFIALNY 

K: Pełni ufności we wstawiennictwo Maryi w tajemnicy Jej 

Narodzenia, módlmy się Boga w potrzebach Kościoła, naszej 

Ojczyzny, naszej parafii i naszych osobistych: 

1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, 

aby Maryja, Matka Kościoła wspierała ich wysiłki w 

prowadzeniu łodzi Kościoła do portu zbawienia. Ciebie prosimy 

2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby rozwijała się w pokoju i 

wszelkiej pomyślności, nigdy już nie była terenem wojny; a 

Maryja nasza Królowa zawsze była nam przedziwną pomocą i 

obroną, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia. Ciebie prosimy 

3. Módlmy się za nasze rodziny, aby żyły w zgodzie i miłości oraz 

chętnie gromadziły się na nowennę do swojej Patronki. Ciebie 

prosimy 

4. Módlmy się za pracujących na roli i tych, którzy wykonali 

wieńce dożynkowe, aby cieszyli się dobrymi plonami, a 

Opatrzność Boża zachowywała ich domy, pola, ogrody i sady od 

wszelkich nieszczęść, zwłaszcza gwałtownej niepogody. Ciebie 

prosimy 

5. Módlmy się za dzieci i młodzież szkolną, aby tak jak Jezus pod 

opieką Maryi wzrastały w latach, mądrości życiowej i świętości 

oraz były prawdziwą nadzieją Kościoła i pociechą dla swoich 

rodziców. Ciebie prosimy 

6. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin i bliskich naszemu 

sercu oraz polecanych w tej Mszy Śp. NN, aby Bóg poczytał im 

dobro uczynione za życia i w swoim miłosierdziu jak najszybciej 

obdarzył ich radością nieba. Ciebie prosimy 

7. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, i przybyłych na 

odpust zacnych gości, aby Maryja, Siedliska Pani, wypraszała 

nam Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zwłaszcza łaskę 

dobrego zdrowia i wszelką pomyślność w życiu osobistym i 

rodzinnym.  Ciebie prosimy. 



K: Wysłuchaj, Panie, prośby swojego ludu, gdy przez 

wstawiennictwo Maryi, Wspomożycielki Wiernych, swojej 

patronki zwraca się do Ciebie, i udzielaj nam skutecznej 

pomocy w życiu doczesnym i w drodze do życia wiecznego. 

Przez Chrystusa Pana naszego. 

 

 

 


