ZAPROSZENIE DO MODLITWY
Intencja miesiąca: Modlimy się za nasze rodziny.
Z Pisma św.: Potem poszedł z nimi i wrócił
do Nazaretu i był im poddany. A Matka Jego
chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym
sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach
i w łasce u Boga i u ludzi. Łk 2, 51-52
Z pism św. Augustyna: Mówcie za milczących,
módlcie się za płaczących. Jeśli nie jesteście
na próżno starszymi, bądźcie opiekunami.
Opiekujcie się tymi, którzy jeszcze nie mogą dbać
o swą sprawę. (św. Augustyn, Kazanie 115, 4)
Z Konstytucji Zgromadzenia: Siostry dbają
o rozwój intelektualny, moralny, duchowy i fizyczny
swych wychowanków poprzez budowanie rodzinnej
atmosfery sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi
(...). Szczególną uwagę poświęcą współpracy
z rodzicami. (Statuty Zgromadzenia 105-106)
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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, błogosławieństwa
naszym rodzinom, o co z wiarą i ufnością prosimy.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Propozycja modlitwy: codzienne zawierzenie
rodzin Matce Bożej Pocieszenia, szczególnie
czczonej w tym tytule w Zakonie Augustiańskim:
Matko Pocieszenia, wejdź w rodziny nasze,
Święty pokój Boży w każde wnieś poddasze.
Wiarę ojców, miłość matek,
I niewinność ratuj dziatek.
Wśród niewiary i zgorszenia
Święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas.
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Jeden duch i jedno serce w Bogu

DUCHOWA RODZINA
MATKI KATARZYNY Z KŁOBUCKA
grudzień 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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