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Znak Krzyża - uczyńmy Go z należytą godnością i czcią.

1.  Rozpoczęcie  modlitwy -  Pamiętając,  że  jest  to  „Najważniejszy  znak  świata”
wykonaj go starannie

2. Zaproś Ducha Świętego, - tak jak umiesz możesz swoimi słowami  - lub korzystając
z wezwania:
„Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca
Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy” 

3.  Poproś  o wstawiennictwo naszych Świętych i  błogosławionych aby  nieustannie
modlili się za nami: [...] Św. Andrzeju Apostole, Św. Janie Pawle II, Św. Faustyno...

4. Różaniec - Tajemnica 3 Światła - Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia
Powierzmy Maryi wszelkie nasze troski i sprawy [wypowiedz w myślach z czym/ z
jakim  pytaniem  stajesz  przed  Panem]  oraz  powierz  naszą  Wspólnotę,  naszego
opiekuna ks. Marcina, intencje pogotowia modlitewnego, nawrócenie zatwardziałych
grzeszników, nasze rodziny, zmarłych z naszych rodzin, dusze w czyśćcu cierpiące,
naszą Ojczyznę

5.   Modlitwa za Kapłan  ów  
Panie Jezu nasz Zbawicielu, wspomagaj kapłanów - robotników winnicy Twojej, 
Otocz ich swoją opieką, daj im siłę do pracy i serce ojcowskie, abyśmy dzięki ich
posłudze:
• Poznali Ciebie Boże i ukochali Twoje prawo
• Żyli Chlebem Słowa Bożego i Chlebem Eucharystycznym
• Aby Duch Święty wciąż na nowo ożywiał nas Ogniem swojej miłości
• Aby panowała w sercach jedność wiary i wielkie przykazanie braterskiej miłości dla
dobra wszystkich ludzi w dążeniu do zbawienia i życia wiecznego.
Amen

6. Rozważanie Słowa - modlitwa o Ducha Św.:
Boże Duchu Św.,  z  Twojego polecenia Objawienie zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce, abym przy tym czytaniu dobrze zrozumiał/a
Twoją prawdę, i abym nauczył/a się goręcej Cię kochać, wierniej Ci służyć. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen 



(J 3,14-21)

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak

potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy,

miał  życie  wieczne.  Tak  bowiem  Bóg  umiłował  świat,  że  Syna  swego

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie

wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił,

ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega

potępieniu;  a  kto  nie  wierzy,  już  został  potępiony,  bo  nie  uwierzył  w  imię

Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat,

lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.

Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się

do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy,

zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”. 

Wielki Post jest czasem, w którym uświadamiamy sobie, że Bóg nas miłuje, że daje
nam najcenniejszy dar -  Swojego Syna,  abyśmy mieli  życie. Bóg pragnie, abyśmy
mocno wierzyli w te prawdę, aby nikt z nas nie zginął. Biedny jest człowiek , który
nie wierzy i odrzuca miłość Boga lub krąży po bezdrożach, bo w jego życiu panują
ciemności,  gubi  się.  Tymczasem  wiara  rozświetla  nasze  drogi,  daje  szczęście,
prawdziwą radość. Wielki Post jest właśnie taką drogą do światła. I my możemy nią
podążać, jeśli staniemy w prawdzie o naszym życiu przed Bogiem i odsłonimy  przed
Nim  nasze  serca  tak  jak  Nikodem.  Bóg  nas  kocha,  więc  pomoże  nam  swoją
obecnością, da światło i życie.

Duchu Święty, dziękuję Ci za Twoje Boskie Słowo. Spraw, by było ono zawsze dla
mnie nauczycielem, przewodnikiem i drogowskazem na drodze do świętości. Daj mi
moc, bym je zachował w dobrym i szczerym sercu oraz aby przyniosło ono obfite
owoce miłości w służbie Tobie i moim bliźnim. Pobłogosław mnie, Boże. Amen.

Podziękuj Jezusowi za rozmowę, za to, że zaprosił cię do siebie. Poproś o łaskę
odwagi świadczenia o Nim w twoim życiu. 

Chwała Ojcu…


