Modlitwa wspólnoty – 25.02.2021 r
1. Znak Krzyża na rozpoczęcie modlitwy.
2. Modlitwa do Ducha Świętego - Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy.
3. Powierzmy się Matce Bożej – Zdrowaś Maryjo
4. Różaniec - 1 Tajemnica Bolesna – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Powierzmy w tej tajemnicy wszystkie nasze sprawy, módlmy się za naszą Wspólnotę, opiekuna ks. Marcina, za nasze rodziny, w intencjach pogotowia modlitewnego, za naszą Ojczyznę o nawrócenie i zapanowanie Bożego porządku, za kapłanów i osoby konsekrowane, za
zmarłych z naszej wspólnoty i naszych rodzin, za dusze w czyśćcu cierpiące.
5. Modlitwa za Kapłanów
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.
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Amen
6. Wzywajmy Świętych i błogosławionych aby modlili się za nami: Św. Józefie, Św. Faustyno,
Św. Janie Pawle IIA
7. Dzisiaj rozważamy Słowo z Ewangelii Mk 9, 2-10
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką.
Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi
folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak
byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany,
Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko
samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim
Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.
8. Rozważanie Słowa
Jezus wziął ze sobą uczniów osobno na górę. Chce ich wyrwać z przygnębienia, aby nie zamknęli się w swoich negatywnych przeżyciach. W chwilach kryzysu i cierpienia trzeba umieć
„oddalić się” od siebie, wyjść na „górę”, ponad swoje przygnębienie.
Będę kontemplował Jezusa cudownie przemienionego. Zobaczę, jak zmienia się twarz Piotra. Kontemplacja Bóstwa Jezusa przemienia jego stan ducha. Przypomnę sobie moje intymne spotkania z Jezusem, w których doświadczyłem głębokiego pocieszenia. Podziękuję Mu
za te chwile.

Będę adorował Jezusa, powtarzając przez dłuższy czas słowa Piotra: „Rabbi, dobrze, że tu
jesteśmy”. Pomyślę, za co szczególnie chcę Go uwielbić? Czy jestem szczęśliwy, że należę
do Jezusa, że mogę być Jego uczniem?
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. W gorącej modlitwie poproszę, aby te słowa
brzmiały zawsze w moim wnętrzu, zwłaszcza w chwilach strapień. Wyznam moje głębokie
pragnienie, aby Jezus był zawsze moim umiłowanym Mistrzem i Bratem i abym zawsze
chciał Go słuchać.
Zawierzę Jezusowi przyszłe strapienia i kryzysy życia, aby zaowocowały jeszcze większą
wiernością i poświęceniem. Będę powtarzał: „Jezu, moja przyszłość leży w Twoich rękach!”
9. Boże Ojcze, Ty mnie stworzyłeś, i powołałeś do istnienia obdarzają celem moje życie.
Jezu, Ty umarłeś za mnie, i wezwałeś do włączenia się w Twoją misję. Duchu Święty, wspieraj mnie, abym podołał temu, do czego zostałem stworzony i powołany. Amen
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki
wieków.

