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ZAPROSZENIE DO MODLITWY
Intencja miesiąca:
Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla dzieci
i młodzieży w nowym roku szkolnym.
Z Pisma św.: Nauczycielu dobry, co mam czynić,
aby osiągnąć życie wieczne? - Jezus mu rzekł: Czemu
nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko
sam Bóg. Znasz przykazania (…) Mt 10-17-19
Z
pism
św.
Augustyna:
Boże
mój,
czyż Ty nie przemawiałeś do mnie, gdy coraz dalej
odchodziłem od Ciebie.? Czyjeż były słowa, którymi
przez usta matki mojej, mnie przywoływałeś?
Nie wiedziałem, że to były Twoje własne upomnienia.
Ty przez nią przemawiałeś do mnie. Wyznania II, 3.
Z Ustaw Zgromadzenia: Zgromadzenie nasze
od początku pragnęło naśladować Pana Jezusa
nauczającego, włączając się w zbawczą misję
Kościoła przez dzieła apostolskie, związane głównie
z wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży.
Ten rodzaj apostolstwa winniśmy szczególnie cenić
i uważać je za najważniejsze, gdyż ta posługa jest
prawdziwą służbą na rzecz Kościoła i społeczeństwa.
Konstytucje Zgromadzenia 76
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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 Twojego
błogosławieństwa dla dzieci i młodzieży na nowy
rok szkolny, o co z wiarą i ufnością prosimy.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Propozycja modlitwy (wg. św. Augustyna) Bądź
ich siłą Duchu Święty, aby czynili to co święte.
Bądź ich pragnieniem Duchu Święty, aby ukochali
to co święte. Bądź ich mocą Duchu Święty,
aby strzegli tego co święte. Strzeż ich od złego,
Duchu Święty, by nie zatracili tego co święte. Amen.
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