Modlitwa wiernych: IV N Wielkanocna - 26.04.2015 (Dobrego Pasterza i Dzień Modlitw za Kierowców)
K. - Wpatrując się we wzór Chrystusa, Dobrego Pasterza, z ufną wiarą przedstawmy Bogu Ojcu
potrzeby i intencje Kościoła, świata i wszystkich zgromadzonych:
 Ojcze, prosimy Cię, uzdalniaj papieża Franciszka, biskupów i kapłanów do ofiarnej służby
Twojemu ludowi według wzoru Jezusa Chrystusa, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby
służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Ciebie prosimy…
 Ojcze, prosimy Cię, wzbudzaj w Twoim Kościele liczne, nowe powołania do kapłaństwa i życia
zakonnego oraz powołania misyjne, bo żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Ciebie
prosimy…
 Ojcze, prosimy Cię, otaczaj chrześcijańskie rodziny swoją miłością, aby żyły w zgodzie,
wzajemnej miłości i pokoju. Ciebie prosimy…
 Ojcze, przygarnij do swego serca błądzących z dala od Ciebie, ukaż im swoje miłosierdzie i ulecz
ich rany. Ciebie prosimy…
 Ojcze, prosimy Cię, aby kierujący pojazdami odnawiali się na duchu i potrafili rzetelnie
troszczyć się o bezpieczne poruszanie się po drogach. Ciebie prosimy…
 Ojcze, polecamy Ci cierpiących z powodu wypadków drogowych. Bądź im źródłem
odnawiającej nadziei, a zmarłym daj radość wieczną. Ciebie prosimy…
 Ojcze, udziel nam odwagi i siły do życia według Ewangelii. Ciebie prosimy…
K. - Dobry i miłosierny Boże, Ty dałeś nam swego Syna, aby stał się źródłem nowego życia dla
wszystkich, którzy słuchają Jego głosu. Wysłuchaj nasze prośby, abyśmy dzięki Twojej łasce mogli
dojść do wiecznej radości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
- W Niedzielę Modlitwą za Kierowców, MIVA Polska zaprasza po raz drugi do udziału w akcji uCZYNek
Wiary - rowery dla katechistów w Afryce.
Akcja ta jest odpowiedzią na prośby od wielu polskich misjonarzy i misjonarek, informujących nas o
gorliwej pracy katechistów na misjach – świeckich pomocników w dziele ewangelizacji, ale także o ich
podstawowych potrzebach w codziennej służbie Bogu i Kościołowi. Dużym problemem jest brak transportu
i trudności w docieraniu do ludzi mieszkających w afrykańskich wioskach i osiedlach. Stąd też prośby do
MIVA Polska o pomoc.
W roku 2014 dzięki tej akcji zostało zakupionych 245 rowerów, 4 motorowery i 3 motocykl dla katechistów
na misjach. Bóg zapłać tym, którzy pomogli! Na tegoroczną pomoc czeka wielu misjonarzy i ich
pomocników – katechistów (więcej informacji w biurze MIVA Polska: biuro@miva.pl tel. 22 678 59 83.
Niech ofiarowana w tym roku pomoc będzie pięknym owocem naszej modlitewnej troski o bezpieczeństwo
na drogach, wypływającej z odnowionego serca.
Zebrane fundusze przekazane będą polskim misjonarzom w Afryce na pomoc w zakupie rowerów dla ich
pomocników - katechistów.(dane do wpłaty: Komisja Episkopatu Polski ds. Misji ul. Byszewska 1; skr.
poczt 112; 03-729 Warszawa 4.nr konta: 69 1240 1037 1111 0000 0691 6802; tytuł przelewu: MIVA
Polska - uCZYNek WIARY - rowery dla katechistów)
Do udziału w akcji pragniemy zaprosić wspólnoty parafialne, grupy parafialne i sodalicje, katechetów i
katechizowanych. Zwracamy się też do rowerzystów i wszystkich miłośników tych ekologicznych jednośladów, grupy
rowerowe oraz uczestników pielgrzymek rowerowych. Na prośbę wysyłamy specjalne skarbonki przeznaczone do tej
akcji. Średni koszt jednego roweru dla katechisty w Afryce to 500 zł. Wszystkim ofiarodawcom indywidualnym i
grupowym wysyłamy podziękowania.
Każdy rower dla katechisty zakupiony dzięki tej akcji, jest znakiem ludzkiej życzliwości i dobrego serca naszych
rodaków oraz udziałem w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom ziemi.

