Święta Matko Boga

Święta Matko Boga, W milczeniu i pokoju nosiłaś pod sercem i
wydałaś na świat Tego, który wszystko dźwiga na Swoich
barkach. Bądź naszą Przewodniczką na drodze do Bożego
Narodzenia, aby czas, w którym będziemy świętować narodziny
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Naszego Zbawiciela, napełnił
nasze serca radością i Nadzieją. Amen

Modlitwa do Chrystusa Króla

Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla całego świata. Wszystko,
cokolwiek zostało stworzone, dla Ciebie jest stworzone.
Wykonuj nade mną wszelkie prawa swoje. Staję dziś przed Tobą i
odnawiam moje przyrzeczenia złożone na chrzcie, wyrzekając się
szatana i spraw jego, a przyrzekam żyć jak przystało na
dobrego chrześcijanina. Zobowiązuję się na miarę sił swoich
pracować dla zwycięstwa Bożego prawa i Twego Kościoła. Królu
mój i Panie, ofiaruję Ci nieudolne uczynki moje w tej
intencji, aby wszystkie serca ludzkie uznały Twoje królestwo
święte. Niech w ten sposób królestwo Twego pokoju utwierdzi
się na całym świecie. Amen

Modlitwa do Ducha Świętego

O Duchu Święty, źródło światła i pokoju, którego kocham
z całej duszy mojej – uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj
mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję
poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć
wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź, mój
Pocieszycielu. Przyjdź, moja radości. Przyjdź, moja
światłości. Przyjdź, Dawco pokoju. Duchu Święty, powierzam się
Tobie. Amen.

Modlitwa za Kościół

O, Matko Kościoła! Spraw, ażeby Kościół cieszył się wolnością
i pokojem w spełnianiu swojej misji. Niech się w tym celu
stanie dojrzały nową dojrzałością wiary i wewnętrznej
jedności. Pomóż nam przemóc opory, trudności i słabości. Pomóż
nam ujrzeć na nowo całą prostotę i godność chrześcijańskiego
powołania. Spraw, aby nie brakowało „robotników w winnicy
Pańskiej”. Uświęcaj rodziny. Czuwaj nad duszą młodzieży i
sercem dzieci. Pomóż w przezwyciężaniu wielkich zagrożeń
moralnych, które w różnych narodach godzą w podstawowe
środowiska życia i miłości. Daj nam odradzać się wciąż pięknem
świadectwa dawanego Krzyżowi i zmartwychwstaniu Twojego Syna.
Amen. Św. Jan Paweł II

Modlitwa za zmarłych

Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi, także tych,
których śmierć zabrała z tej ziemi. Pokornie prosimy, przez
nieskończone miłosierdzie Twoje, przez mękę i śmierć Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela i Odkupiciela,
zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które muszą
odpokutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej chwały.
Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił światłem
i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego miłosierdzia. Racz
je wprowadzić do królestwa Twojej chwały za przyczyną
Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych, jak
również przez modlitwy Twego świętego Kościoła i nas
wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich o
Twe zmiłowanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa

do

Świętego

Judy

Tadeusza

Św. Judo Tadeuszu, spokrewniony z Jezusem Chrystusem i Matką
Najświętszą, wybrany do godności apostolskiej, proszę cię
przez te przywileje i przez chwałę Twoją, jaką otrzymałeś za
trudy apostolskie i męczeństwa, uproś mi u Boga łaskę, której
tak gorąco pragnę… Tobie Bóg oddaje w opiekę wszystkich
zostających w beznadziejnym położeniu, abyś im przez swe
orędownictwo przychodził z pomocą. Wejrzyj przeto i na mnie,
uproś mi zmiłowanie Boże, bym wielbił zawsze miłosierdzie
Pańskie nade mną, bym w swej nadziei nie był zawstydzony. Św.
Judo Tadeuszu, orędowniku w sprawach beznadziejnych. Uproś mi
zmiłowanie Boże. Amen.

Modlitwa do Błogosławionego
Karola Acutisa

Ojcze, który dałeś nam gorliwe świadectwo młodego Karola
Acutisa, który z Eucharystii uczynił centrum swojego życia i
siłę w codziennych obowiązkach, tak, aby również inni mogli
pokochać Cię ponad wszystko, spraw, aby mógł rychło zostać
zaliczony do grona Świętych Twojego Kościoła. Potwierdź moją
wiarę, ożyw moją nadzieję, odnów we mnie pragnienie czynienia
miłosierdzia na wzór młodego Karola, który, wzrastając w tych
cnotach, teraz żyje z Tobą. Udziel mi łaski, której tak bardzo
potrzebuję…. Ufam Tobie, Ojcze, i Twojemu ukochanemu Synowi
Jezusowi, Najświętszej Maryi Pannie, naszej najsłodszej Matce
i wstawiennictwu Błogosławionego Karola Acutisa. Ojcze Nasz…
Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…

Modlitwa wdzięczności

O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i
dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego
będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże. Każda
kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie, Panie; dusza moja –
to jeden hymn uwielbienia miłosierdzia Twego. Kocham Cię,
Boże, dla Ciebie samego. Trójco Święta, jedyny Boże, niepojęty
w wielkości miłosierdzia ku stworzeniom, a szczególnie ku
biednym grzesznikom. Okazałeś swoją przepaść miłosierdzia
niepojętą i nigdy nie zgłębioną przez żaden rozum, ani ludzki,
ani anielski. Nicość i nędza nasza toną w wielkości Twojej; o
Dobroci nieskończona, kto Cię godnie uwielbi – czy znajdzie
się dusza, która Ciebie rozumie w miłości?

Św. Faustyna

Dziękczynienie za plony

Umiłowany Panie mój, dziękuję za wszystko, co posiadam. Jestem
Ci szczególnie wdzięczny za moją pracę, która napełnia moje
serce radością i wdzięcznością Tobie, że Twoje dzieła są
piękne
i najdoskonalsze. Panie Jezu, dziękuję za tegoroczne plony, że
nie doświadczyłeś nas żadnymi klęskami, że wszystkie swoje
obowiązki spełniłem w odpowiednim i dogodnym czasie. I choć Ty
sam wiesz, że byłem niekiedy bardzo zmęczony, to jednak widok
cudownej przyrody rekompensował mi trud pracy. Dziękując za
urodzaj, nie zapominam o tych wszystkich, którzy pomagali mi
przy tegorocznym żniwach, wykopkach. Gdyby nie ich pomoc i
zaangażowanie, sam na pewno nie zrobiłbym aż tyle. Za ich
życie, za ich pomoc Tobie, Panie, bardzo dziękuję. Amen.

Racz pozostać ze mną, Jezu

Racz pozostać ze mną, Jezu, ponieważ ta noc życia jest tak
bardzo pełna niebezpieczeństw i ja tak bardzo potrzebuję
Ciebie. Racz udzielić mi tej łaski, abym, jak Twoi uczniowie –
mógł Cię poznać „przy łamaniu chleba”. Racz sprawić, by to
zjednoczenie eucharystyczne mogło być światłem, które
rozproszy ciemności, siłą podtrzymującą mnie i uświęcającą
moją duszę. Racz pozostać ze mną, Panie, bym, gdy śmierć
nadejdzie jeśli nie będę mógł być z Tobą rzeczywiście
zjednoczony w Komunii świętej pragnął wówczas pozostawać w
zjednoczeniu z Tobą przynajmniej przez łaskę i miłość. Racz
pozostać ze mną Jezu! Nie proszę Cię o Boskie pocieszenie,
ponieważ nie zasługuję na nie, ale żebrzę Ciebie całą moją
mocą o dar Twej najświętszej obecności. Racz pozostawać ze
mną, Panie – Ciebie jedynie błagam o miłość, o łaskę, o silną
wolę, o serce, o ducha, abym Cię kochał. Ciebie nad wszystko
kocham! Dozwól mi błagać Cię nie o jakąś nagrodę, lecz jedynie
o wzrost tej miłości, aby była prawdziwa i mocna w codziennym
moim życiu. Nie proszę Cię o nic więcej, tylko o to, abym Cię
kochał na ziemi całym sercem i trwał z Tobą w najdoskonalszej

miłości przez całą wieczność! Św. Ojciec Pio.

