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1. Znak Krzyża na rozpoczęcie modlitwy. Pamiętaj że jest to „Najważniejszy znak świata”
wykonaj Go z należytą godnością i czcią.
2. Zaproś Ducha Świętego, aby nas prowadził i oświecał - Przyjdź Duchu Święty, przyjdź
przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy.
3. Powierz się Matce Bożej – Maryjo Niepokalanie Poczęta, razem z Tobą uwielbiam
miłosiernego Boga, który od pierwszej chwili Twojego istnienia zachował Cię od grzechu
pierworodnego i obdarzył pełnią łaski.
Niech Święty Początek Twojego życia będzie dla mnie znakiem darmowej miłości Boga
i zwycięstwa dobra nad złem. Maryjo Jutrzenko zbawienia, wspieraj mnie w dążeniu do
świętości. Pomagaj mi otwierać się na działanie Ducha Świętego. Ucz mnie bezgranicznego
zaufania w moc Chrystusowego Odkupienia.
Niech każdego dnia pociąga mnie przykład Twojego pięknego życia, abym coraz bardziej
stawał się święty i nieskalany przed Obliczem Pana. Amen.
4. Różaniec - 1 Tajemnica Chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Powierz w tej tajemnicy wszystkie sprawy, naszą Wspólnotę, opiekuna ks. Marcina,
nawrócenie zatwardziałych grzeszników, nasze rodziny, intencje pogotowia modlitewnego,
naszą Ojczyznę o nawrócenie i zapanowanie Bożego porządku, kleryków, kapłanów ,osoby
konsekrowane i Bogu poświęcone, zmarłych ze wspólnoty i naszych rodzin, 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.
Amen
6. Proś Świętych i błogosławionych aby wstawiali się za nami: Święty Józefie, Św.
Stanisławie Papczyński, Św. Janie Pawle II, Św. FaustynoF
7. Dzisiaj rozważ Słowo z Ewangelii: J 10, 11-18
Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.
Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc
nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik
ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie
moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę
przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie
zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać.
Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

8. Rozważ Słowo.
O co proszę? O dogłębne przeżycie radości w Duchu, że Jezus i Ojciec opiekują się
mną.
„Ja jestem dobrym pasterzem” Będę kontemplował dobroć i czułość Jezusa. Przypomnę
sobie minione wydarzenia, w których bardzo silnie poczułem Jego dobroć. Kiedy to było i w
jakich okolicznościach?
Zauważę, że Jezus aż pięciokrotnie wspomina o oddawaniu życia za swoje owce – za mnie!
Wejdę na chwilę w kontemplację męki i śmierci Jezusa. Zbliżę się do Niego, obejmę Go i
trwając w takim stanie ducha, uświadomię sobie, że On umiera za mnie.
Zapytam siebie szczerze, czy wierzę, że Jezus umarł za mnie i że codziennie umiera za
mnie podczas Mszy świętej? Czy nie czuję się mniej kochany od innych?
Czy pamiętam chwile, w których byłem bardzo zagubiony? Czy przeżyłem ból rozczarowania
drugą osobą, która okazała się „najemnikiem” i zostawiła mnie samego w biedzie? Kto
okazał mi wówczas serce i podał pomocną dłoń? Za co chciałbym podziękować Jezusowi?
„Znam owce moje...” Ilekroć staję do modlitwy z Jezusem, tylekroć mogę być pewny, że On
wie o mnie wszystko. Czy jest coś, czego nie mówię o sobie? Czy czuję się przy Nim
bezpieczny?
Jezus kilkakrotnie mówi mi o swoim Ojcu i Jego miłości do mnie. Wszystko, co czyni dla
mnie, czyni dlatego, że taki nakaz otrzymał od Ojca. Dla Ojca strzeże mnie jak źrenicy oka.
Uświadomię sobie, że to Ojciec każdego dnia posyła do mnie Jezusa, aby się mną
opiekował i umierał za mnie. W serdecznej rozmowie z Ojcem uwielbię Go za Jego miłość,
powtarzając: „Ojcze, dziękuję Ci za Twoją troskę o mnie!”.
9. 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
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki
wieków. Amen

