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MODLITWA WSTAWIENNICZA
„A w swych modlitwach za was okazują wam miłość z powodu przebogatej w was łaski  
Boga.” /2 Kor 9, 14/
Modlitwa wstawiennicza to prośba skierowana do Boga, mająca na względzie potrzeby innych ludzi. Źródłem  
takiej modlitwy jest  miłość, pragnienie dobra dla danej  osoby,  ludzi.  To, jak zaleca Święty Paweł,  nie tylko  
błagania i prośby, ale też dziękczynienie. Łączy się też ze wspominaniem, przypominaniem sobie osób  przez,  
które doświadczyliśmy Bożej  łaski  i  Bożego działania.  Kiedy obecnie  żyjemy w oddaleniu i  w ograniczonym  
kontakcie, to może właśnie jest to czas na wspominanie z wdzięcznością i radością. To też buduje wspólnotę.
Możemy  modlić  się  wspólnie,  możemy  indywidualnie.  Czasami  modlimy  się  o  konkretną  pomoc,  czasami  
po prostu oddajemy Bożej opiece ludzi, miejsca, sytuacje. Zawsze jednak jest to wyraz naszej miłości,  tego,  
że zależy nam na drugim człowieku, że nie jest on nam obojętny. 
Modlitwa wstawiennicza to modlitwa cierpliwa, wymaga zaangażowania. „Jest to modlitwa, jaką prawdziwi  
wierzący pielęgnują w swoim życiu duchowym. Nawet jeśli doświadczają niedociągnięć osób oraz ich oddalenia  
od Boga, ci ludzie modlitwy ich nie potępiają, nie odrzucają ich. Postawa wstawiennictwa jest właściwością  
świętych, którzy naśladując Jezusa, są „mostami” między Bogiem a Jego ludem.” Papież Franciszek 

1. Modlitwa do Ducha Świętego
2. Wprowadzenie w temat spotkania - „Miłosne” prezenty

Modlitwa  za  innych  jest  jednym  z  piękniejszych  sposobów  wyrażenia  miłości  -  jest  najpiękniejszym  
prezentem. Na co dzień możemy wyrazić to, że nam na kimś zależy, że jest dla nas ważny również poprzez  
konkretne podarunki. Lubimy też dostawać prezenty :) Takie „od serca”. Ale jak wybrać dobry prezent?

Jakie prezenty są najlepsze, jakie cieszą? Jaki prezent sprawił mi szczególną radość?

3. Dzielenie się Słowem Bożym 
3.1. Czytanie Słowa Bożego oraz historia z życia
Z Pisma Świętego:
➢ „Dziękuję  Bogu  mojemu,  ilekroć  was  wspominam  - zawsze  w  każdej  modlitwie,  zanosząc  ją 

z radością za was wszystkich.” /Flp 1,3-4/
➢ „Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez  

zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.” /1 Tes 5,23/ 
➢ „Zalecam  więc  przede  wszystkim,  by  prośby,  modlitwy,  wspólne  błagania,  dziękczynienia 

odprawiane były  za  wszystkich ludzi:  za  królów i  za  wszystkich sprawujących władze,  abyśmy 
mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.” /1 Tm 2,1-2/

➢ Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych 
próśb  zgodnych  z  Jego  wolą.  Jeśli  wiemy,  że  wysłuchuje  wszystkich  naszych  próśb,  
pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.” /1J 5,14-15/

Z życia: Święta Monika - cierpliwa i wytrwała modlitwa za syna - Świętego Augustyna
W „Wyznaniach” św. Augustyn pisał: 
➢ „Matka powiedziała mi - z największym spokojem, z taką pogodą, jaką daje zupełna ufność - iż  

wierzy, że zanim odejdzie z tego świata, ujrzy mnie wierzącym katolikiem. Tyle do mnie rzekła. 
Do Ciebie zaś, który zdrojem jesteś miłosierdzia, jeszcze goręcej się modliła, płacząc, prosiła, abyś 
jak najrychlej wspomógł mnie i rozświetlił moje ciemności Twoim światłem”

➢ „Nie potrafię wyrazić słowami, jak bardzo mnie kochała”
➢ „Czy mogłeś wzgardzić jej łzami, czy mogłeś nie wysłuchać jej modlitw, w których błagała Cię nie  

o srebro i złoto, nie o jakiekolwiek dobra zmienne i przemijające, lecz o zbawienie duszy swego 
syna? Z Twojej przecież łaski była taka, jaka była. Nie mogłeś jej, Panie, odmówić pomocy” 

3.2. Chwila refleksji Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i pozostałe teksty oraz zastanowić się nad tym,  
jak te słowa odnoszą się do mojego życia, postępowania. 

3.3. Dzielenie  Krótkie wypowiedzi uczestników spotkania dotyczące przemyśleń i refleksji, które wzbudziło  
w nich usłyszane Słowo Boże i pozostałe teksty. Wypowiedzi zwykle zaczynamy od przytoczenia jednego  
z wersetów, którego dotyczy ta refleksja. 
Prosimy o wybranie jednego fragmentu z cytowanych powyżej z Pisma św. i odpowiedź na pytanie :  

Kiedy modlę się w za inne osoby i w ich potrzebach? Co mi pomaga wytrwać w modlitwie?

4. Modlitwa na zakończenie spotkania -  Litania do Wszystkich Świętych


