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ZAPROSZENIE DO MODLITWY
Intencja miesiąca: dziękujemy Bogu za piękno
świata i za spotykanych ludzi
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: Pomyślcie, jak wielka jest
piękność Boga. Wszystkie rzeczy, które widzicie
i kochacie, Bóg stworzył. Jeśli one są tak piękne
i wielkie, to jak pięknym i wielkim jest Bóg?
(Objaśnienia Psalmów 84, 9)
Z Ustaw Zgromadzenia: Św. Ojciec Augustyn
nazywa modlitwę żarem miłości i pragnieniem serca.
Jeżeli twoje pragnienie jest nieustanne, modlitwa
twoja będzie nieustanna. Cale nasze życie
jest modlitwą, jeżeli jest skierowane całkowicie
ku Bogu. (Konstytucje Zgromadzenia 53)
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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
dziękczynienia, wdzięczności i wielbienia Cię
w każdej chwili naszego życia, o co z wiarą
i ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Propozycja modlitwy: medytacja Kol 3, 15-17
A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy,
do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele.
I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was
przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką
mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie
przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod
wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.
I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem,
wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując
Bogu Ojcu przez Niego.
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