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ZAPROSZENIE DO MODLITWY
Intencja miesiąca:
Modlimy się za osoby chore i cierpiące
Z Pisma św.: Tak Jezus obchodził wszystkie miasta
i wioski. (…) głosił Ewangelię królestwa i leczył
wszystkie choroby i wszystkie słabości. Mt. 9, 35
Z pism św. Augustyna: Wzywaj mnie w dniu
utrapienia swego, mówi Pan. Utrapienia wszyscy
znają. Wystarczająco dużo jest go w rodzaju
ludzkim. Opłakują je wszyscy i cierpią z tego
powodu. Pośród utrapień wzywaj Boga, który może
nauczyć jak znosić utrapienia, albo jak je zmienić,
ponieważ jest potężny. (Obj. Ps 49,22)
Z Ustaw Zgromadzenia: W łączności z cierpiącym
Zbawicielem i członkami Jego Kościoła, siostry
pośpieszą ochotnie z pomocą cierpiącemu
Chrystusowi w Jego bezradnych, opuszczonych,
głodnych, chorych i konających członkach, kierując
się słowami św. Pawła: w moim ciele dopełniam
braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym
jest Kościół. (Konstytucje Zgromadzenia 58)

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 łaski zdrowia,
umocnienia i pocieszenia osobom chorym
i cierpiącym, o co z wiarą i ufnością prosimy.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Propozycja
modlitwy Ojca św. Franciszka
za chorych i cierpiących: Maryjo, nasza Matko,
która w Chrystusie przygarniasz każdego z nas jako
dziecko, podtrzymuj ufne oczekiwanie naszych serc,
spiesz nam z pomocą w naszych chorobach
i cierpieniach, prowadź nas do Chrystusa, Twojego
Syna a naszego brata, i pomóż nam powierzyć się
Ojcu, który dokonuje wielkich rzeczy. Amen.
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