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ZAPROSZENIE DO MODLITWY
Intencja miesiąca: dziękujemy Jezusowi, że dał
nam Maryję jako naszą Matkę. Opiece Maryi
Królowej Polski powierzamy naszą Ojczyznę.
Z Pisma św.: Przy krzyżu Jezusa stała Matka Jego
oraz siostra Matki Jego, Maria, [żona] Kleofasa,
i Maria Magdalena. Gdy Jezus zobaczył Matkę
i stojącego obok ucznia, którego miłował, rzekł
do Matki: "Niewiasto, oto syn twój". Z kolei rzekł
do ucznia: "Oto twoja Matka". Od tego więc czasu
uczeń wziął Ją do siebie (J 19,25-27).
Z pism św. Augustyna: Przez Maryję Bóg zstąpił
na ziemię, aby za Jej pomocą również ludzie
zasłużyli, by wejść do nieba. (Kazanie 194).
Z Ustaw Zgromadzenia: Zgromadzenie nasze czci
Bogurodzicę Maryję jako swoja Matkę i szczególną
Opiekunkę i pragnie by siostry rozmiłowane w Niej,
przez Nią i z Nią, Matką pięknej miłości, zdążały
niestrudzenie do Chrystusa, dopóki nie osiągną
miłości doskonałej, do której są powołane.
(Konstytucje Zgromadzenia 45).
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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 łaski szczerej
miłości i czci do Maryi naszej Matki i Królowej
Polski, o co z wiarą i ufnością prosimy. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.
Propozycja
modlitwy: śpiewając codziennie
Litanię Loretańską i Apel Jasnogórski, polecajmy
Matce Najświętszej naszą Ojczyznę i prośmy
Ją o dar wiary, pokoju, jedności i wzajemnej miłości
dla naszego Narodu. Pamiętajmy także o Poległych
w obronie Ojczyzny.
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