ZAPROSZENIE DO MODLITWY
Intencja miesiąca:
Modlimy się za dzieci i młodzież objętych posługą
Zgromadzenia Sióstr Augustianek.
Z Pisma św.:
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął;
lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus
widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie
dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie
im; do takich bowiem należy królestwo Boże.
Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie
królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie
do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce
i błogosławił je. (Mk 10, 13-16)
Z pism św. Augustyna:
Pycha nie pozwala człowiekowi iść wąską drogą,
ani wejść przez ciasną bramę. Tymczasem dziecko
z łatwością przejdzie przez szparę. A zatem nikt,
kto nie jest dzieckiem, nie wejdzie do Królestwa
niebieskiego. (św. Augustyn, Obj. Ps 112, 1)

Z Konstytucji Zgromadzenia:
Zgromadzenie nasze od początku pragnęło
naśladować Pana Jezusa nauczającego, włączając
się w zbawczą misję Kościoła przez dzieła
apostolskie, związane głównie z wychowaniem
i nauczaniem dzieci i młodzieży. (Konstytucje
Zgromadzenia 76)
Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem
Matki Katarzyny z Kłobucka:
Wszechmogący Boże, Ty wezwałeś Matkę
Katarzynę, aby przez życie we wspólnocie według
Reguły św. Augustyna służyła Tobie i bliźnim.
Spraw, by zapoczątkowane przez nią dzieło
wydawało obfite owoce świętości. Pozwól nam
cieszyć się jej wyniesieniem do chwały ołtarzy
i udziel za jej wstawiennictwem wszystkich
potrzebnych łask dzieciom i młodzieży objętych
posługą Sióstr Augustianek, o które z wiarą
i ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Propozycja modlitwy:
Odmówić dziesiątek różańca. Uczynić znak krzyża
na czole dziecka.
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