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ZAPROSZENIE DO MODLITWY
Intencja miesiąca:
Dziękujemy Panu Jezusowi za jego Mękę,
Śmierć i Zmartwychwstanie
Z Pisma św.: Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne. (J 3, 16)
Z pism św. Augustyna: Jakże nas umiłowałeś,
dobry Ojcze, który nie oszczędziłeś Syna swojego
jedynego, ale Go wydałeś za nas grzeszników. Jakże
nas umiłowałeś. To za nas Ten, który mając równość
z Bogiem, nie strzegł jej zazdrośnie, stał się
posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa.
W naszej intencji był On wobec Ciebie Zwycięzcą
a zarazem krwawą Ofiarą (…). Słusznie pokładam
w Nim mocną nadzieję, że uleczysz wszystkie moje
słabości przez Niego, który siedzi po Twojej prawicy
i przyczynia się za nami. (Wyznania X,43)

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 Miłosierdzia
dla nas i całego świata o co z wiarą i ufnością
prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Propozycja modlitwy: Koronką do Miłosierdzia
Bożego wypraszajmy dar miłosierdzia dla nas
i calego świata.

Z Ustaw Zgromadzenia: Msza św. jako
uobecnienie Paschalnego Misterium Chrystusa,
centrum życia całej wspólnoty, przeżywana z wiarą
i miłością, powinna skupiać i jednoczyć wszystkie
siostry. (Statuty Zgromadzenia 45)
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