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ZAPROSZENIE DO MODLITWY
Intencja miesiąca:
Przez wstawiennictwo Matki Bożej dziękujemy
Panu Bogu za dar życia
Z Pisma św.: Na początku było Słowo, a Słowo było
u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku
u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic
się nie stało, co się stało. W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi, a światłość
w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
J 1, 1-5
Z pism św. Augustyna: Panie, nie wiem skąd
tu przybyłem. Ukształtowałeś mnie, Panie, w czasie,
z ojca i matki, w której łonie przebywałem. A jeszcze
przed tym okresem, jeszcze wcześniej? Czy byłem
już gdziekolwiek? Czy byłem – już wtedy – kimś?
Wyznania I, 6

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 szacunku
dla życia każdego człowieka, o co z wiarą i ufnością
prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Propozycja modlitwy: odmawiając codziennie
modlitwę Anioł Pański, dziękujmy Panu Bogu
za dar życia i za naszych Rodziców. Módlmy się
także o szacunek dla życia każdego człowieka,
za dzieci poczęte i za matki oczekujące dziecka.

Z Ustaw Zgromadzenia: Wpatrzone w Maryję i Jej
pełne oddania „FIAT” prosić będziemy najmilszą
Matkę o łaskę dozgonnej wierności w dobrowolnie
podjętym sposobie życia, przez które (…) dajemy
świadectwo nowemu wiekuistemu życiu zyskanemu
dzięki odkupieniu Chrystusa. K.Z.19
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