Modlitwa powszechna – 1 września, promocja książki Miejsca i Sztuka. Wyskoć
[Emilian Prałat]
Stanisław Chłapowski.
Módlmy się za Kościół, zwłaszcza polski, by nie był głuchy na przesłanie papieża
Franciszka i by z ust ludzi Kościoła nigdy nie padały słowa zaprzeczające przykazaniu
miłości bliźniego i te, które są wbrew nakazowi „nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”.
Ciebie prosimy…
Maria Krawczyk
Módlmy się w intencji mieszkańców Wyskoci, którzy na przestrzeni wieków przybywali
do tutaj wznoszących się świątyń i Bogu powierzali swe troski, dziękczynienia i prośby.
Dla tych, którzy odeszli do wieczności, niech zanoszone niegdyś na tym miejscu modlitwy
staną się niczym naręcza dobrych uczynków, dla tych, którzy przychodzą na to miejsce
współcześnie, niech będzie ono domem spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem.
Ciebie prosimy…
Emilian Prałat
Módlmy się za fundatorów, budowniczych i dobrodziejów wyskockich świątyń, zwłaszcza
za rodzinę Pawłowskich i Chłapowskich, w sposób szczególny za Dezyderego, Antoninę i
Stanisława, jak również za wszystkich parafian, którzy swą pracą i ofiarami przyczynili
się do budowy tego, jak i wcześniejszych kościołów, w których niebo łączy się z ziemią.
Niech ich trud wśród ludzi przetrwa we wdzięcznej pamięci, u Boga zaś niech będzie im
policzony w miejsce czynionych za życia przewin.
Ciebie prosimy…
Jadwiga Chłapowska
Módlmy się za dusze artystów, którzy swym talentem ozdobili ten i wcześniejsze kościoły.
Prośmy o nagrodę życia wiecznego dla Leopolda Nowotnego i Alexisa Langera, którzy w
pięknie sztuki widzieli doskonałość Boga. Zamykając ją w barwach obrazu czy majestacie
architektury, ową doskonałość chcieli uczynić widzialną, by budziła zachwyt i by
porywała dusze ku umiłowaniu rzeczy wyższych. Za ich trud, niech otrzymają
niewiędnący wieniec chwały.
Ciebie prosimy…
Katarzyna Zawada
Dziękujmy Bogu za tych wszystkich, którzy na wielu miejscach uświęconej, wyskockiej
ziemi sprawowali Najświętszą Ofiarę i którzy swą modlitwą dawali świadectwo wiary.
Dziękujmy za 53 proboszczów, wikiariuszy i kanoników wyskockich, za siostry zakonne.
Prośmy by ich posługa była zawsze przykładem życia ewangelią, dowodem wsłuchania
się w potrzeby powierzonego im Ludu Bożego oraz źródłem umocnienia.
Ciebie prosimy…
Maria Prałat
Módlmy się abyśmy w każdym człowieku widzieli bliźniego: głodnego nakarmmy,
spragnionego napójmy, przybysza przyjmijmy, nagiego przyodziejmy, chorych
odwiedzajmy, uwięzionych pocieszajmy. Wszystko co czynimy jednemu z braci naszych

najmniejszych, czyńmy, jak gdybyśmy czynili temu, od którego pochodzi wszelka miłość i
miłosierdzie.
Ciebie prosimy…
Henryk Bartoszewski
Módlmy się o tak potrzebny pokój: na świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach.
Niech konflikty militarne, spory polityczne, rodzinne kłótnie nie staną się treścią naszych
czasów. Prośmy by spełniły się słowa: Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak
świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.” Dzisiejszego
dnia pamiętajmy szczególnie o ofiarach II wojny światowej i prośmy dla nich o dar życia
wiecznego.
Ciebie prosimy…

