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ZAPROSZENIE DO MODLITWY
Intencja miesiąca: dziękujemy Jezusowi za dar Jego
miłującego Serca i dar Eucharystii.

Z Pisma św.: W tym przejawia się miłość, że nie my
umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał
Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy
(1 J 4,10)

Z pism św. Augustyna: Kochaj i czyń co chcesz.
Gdy milczysz, milcz z miłością, gdy mówisz, mów
z miłości, gdy karcisz, karć z miłości, gdy przebaczasz,
przebaczaj z miłości. Niechaj tkwi w sercu twoim korzeń
miłości, wyrosnąć może z niego tylko dobro.
(św. Augustyn, Homilie na 1 List św. Jana, 7, 8)

Z Ustaw Zgromadzenia: Głęboki kult Eucharystii
i Najświętszego Serca Jezusa, winien cechować każdą
siostrę, gdyż została powołana do życia w miłości.
W Eucharystii czcimy Chrystusa Pana, którego Serce
złączone nierozdzielnie z Osobą Słowa Bożego, żyje
i płonie miłością. (Konstytucje Zgromadzenia 46)
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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 Eucharystii i do Najświętszego
Serca Pana Jezusa, o co z wiarą i ufnością prosimy.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Propozycja modlitwy: uczestnictwo w procesji
ku czci Bożego Ciała oraz w nabożeństwie
czerwcowym lub wspólne odmawianie w rodzinie
litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
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