ZAPROSZENIE DO MODLITWY
Intencja miesiąca: Modlimy się za Zmarłych
Braci i Siostry z Zakonu św. Augustyna oraz
za naszych bliskich Zmarłych
Z Pisma św.: Ja jestem Zmartwychwstaniem
i Życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł,
żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie,
nie umrze na wieki. (J 11, 25-26)
Z pism św. Augustyna: Niewątpliwie pomagają
Zmarłym modlitwy Kościoła świętego, zbawcza
Ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, jałmużny
rozdawane za ich dusze, by miłosierdzie Pańskie
przewyższyło ich grzechy. To wszystko praktykuje
cały Kościół i zgodnie z Tradycją Ojców modli się
za tych, którzy zmarli w łączności z Ciałem i Krwią
Chrystusa, wspominając ich
w odpowiednim
miejscu Eucharystycznej Ofiary. (św. Augustyn
Kazanie 172, 1-3)
Z Konstytucji Zgromadzenia: Wspólnie staramy
się towarzyszyć czujną i serdeczną miłością naszym
braciom i siostrom odchodzącym do Pana, w duchu
miłości, która nie kończy się ze śmiercią, ale w Bogu
trwać będzie wiecznie. (Konst. Zgromadzenia 69)
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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 radości oglądania
Bożego Oblicza Zmarłym Braciom i Siostrom
z Zakonu św. Augustyna oraz naszym bliskim
Zmarłym, o co z wiarą i ufnością prosimy.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Propozycja modlitwy: odmówić koronkę za Dusze
w Czyśćcu cierpiące (Na rozpoczęcie koronki: Znak
Krzyża św., Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario. Na dużych
paciorkach: O Jezu, Zbawco świata, któremu tylko
jedna rzecz jest niepodobna, to jest, abyś się nie
ulitował nad nieszczęśliwymi, wysłuchaj nas.
Na małych paciorkach 10 razy wezwanie: O mój
Jezu, miłosierdzia. Zakończyć każdy dziesiątek
modlitwą: Wieczny odpoczynek… Na zakończenie
koronki: Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario.)
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Jeden duch i jedno serce w Bogu

DUCHOWA RODZINA
MATKI KATARZYNY Z KŁOBUCKA
listopad 2018 roku

Siostry Augustianki służą Bogu we Wspólnocie
zakonnej i wśród bliźnich w świecie, podejmując pracę
związaną z nauczaniem i wychowaniem dzieci
i młodzieży w przedszkolach i szkołach oraz włączając
się w pracę katechetyczną, parafialną i duszpasterską.
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