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WST(P

#niwo wprawdzie wielkie, ale robotników ma$o. Pro%cie Pana &niwa, &eby wyprawi$ robotników na swoje &niwo (Mt 9,
37-38). Zaproszenie do modlitwy w intencji powo$a!, wypowiedziane dwadzie%cia wieków temu przez Jezusa
Chrystusa, pozostaje aktualne w ka&dym czasie i przestrzeni. Nie odbieraj'c niczego rozmaitym akcjom, spotkaniom
i dyskusjom po%wieconych problematyce powo$a! nie mo&na zapomnie(, &e sercem duszpasterstwa powo$a! jest
modlitwa. Potrzebna jest rzetelna i nowocze%nie opracowana informacja, dobre o%rodki powo$a!, gorliwi referenci
powo$aniowi, foldery, plakaty itp. Jednak bez modlitwy ca$y ten wysi$ek mo&e przybiera( form) akcji werbunkowej, w
której wszystkie chwyty s' dozwolone, gdy tymczasem duszpasterstwo powo$aniowe ma by( misj' maj'c' na celu
trosk) o rodz'ce si) powo$ania, ich rozeznawanie i towarzyszenie im (PDV 34).

Kolejny zeszyt Franciszka!skich Materia$ów Duszpasterskich zosta$ po%wiecony problematyce powo$aniowej.
Sk$adaj' si) na niego nabo&e!stwa w intencji powo$a! przygotowane na poszczególne miesi'ce roku. Mog' one
by( wykorzystane w pierwsze czwartki miesi'ca, kiedy tradycyjne modlimy si) o nowe i %wi)te powo$ania kap$a!skie
i zakonne, a tak&e podczas rekolekcji, misji, spotka! modlitewnych czy pielgrzymek. Wszystkim, którzy przyczynili
si) do powstania niniejszego zeszytu Franciszka!skich Materia$ów Duszpasterskich serdecznie dzi)kuj),
szczególnie wspólnocie z Jas$a za wsparcie finansowe.

Lublin, wspomnienie %w. o. Maksymiliana Kolbego, 14 sierpnia 2003 r.

Marek Fia$kowski OFMConv

Stycze'
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ABY WYDALI OWOC...

Pierwszoczwartkowa adoracja Naj$wi)tszego Sakramentu w intencji powo#a'

 

Po Mszy %w. celebrowanej z udzia$em m$odzie&y z ca$ej parafii, a szczególnie z duszpasterstw
m$odzie&owych, celebrans przy %piewie prowadzonym przez m$odzie& wystawia Naj%wi)tszy Sakrament.

 

Kap#an:

 

Panie Jezu, wraz z m$odzie&' i ca$' wspólnot' liturgiczn' adoruj'c' Ciebie pod postaci' Eucharystycznego
Chleba oraz ze wszystkimi, którzy dzisiaj przyj%( nie mogli, a których serca s' g$)boko oddane Tobie, stajemy przed
Twoim Majestatem usilnie i pokornie prosz'c, aby z naszej parafii (z naszego duszpasterstwa) znale"li si) m$odzi
ludzie: ch$opcy i dziewcz)ta, którzy odczytuj'c g$os Twego wezwania, odpowiedz' z ufno%ci': Oto jestem, po%lij
mnie, aby wyda( owoc Twojej mi$o%ci.

Ty, który znasz wszystkich z imienia, b$ogos$aw tej m$odzie&y zgromadzonej dzisiaj wokó$ o$tarza i mów do
ich serc. Niech Twoje or)dzie mi$o%ci rozpali w nich %wiadomo%( daru, jaki stanowi' dla swoich najbli&szych, a
przede wszystkim dla wspólnoty Ko%cio$a %wi)tego. Jako proboszcz tej parafii (duszpasterz m$odzie&y) prosz) Ci),
Dawco wszelkiego powo$ania, wejd" w projekty &ycia, które buduj' Ci m$odzi i spraw, aby nie zabrak$o w nich
miejsca dla Ciebie. Nie zabrak$o miejsca dla s$u&by w Twoim imieniu, s$u&by dla dobra Krzewu Winnego  Ko%cio$a,
którego cz)%ci' wszyscy jeste%my.

Panie Jezu, wszystkich m$odych ludzi obecnych w tej %wi'tyni i tych, którzy b$'kaj' si) po drogach %wiata
oddaj) w Twoje posiadanie. Do Ciebie nale&', b'd" dla nich Bratem, Przyjacielem, a przede wszystkim mi$uj'cym
Panem daj'cym si) z $atwo%ci' pozna(. Przyzywaj'c wstawiennictwa %w. o. Maksymiliana Kolbe pragn) z$o&y(
wszystkich m$odych w Twoje obj)cia.

 

Pie$': Niech Twój *wi)ty Duch dzi$ ogarnie mnie.

 

Od tego miejsca adoracj! prowadzi m"odzie#.

 

1 osoba:

 

Jak $ania pragnie wody ze strumieni,

Tak dusza moja pragnie Ciebie, Bo&e!

 (Ps 42,2)

Dlatego s$owami poety modl) si):

 

Chwalcie Pana anielskie zast)py
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ziemia i niebo oddajcie Mu cze%(.

Przed Majestatem wieki przykl)kn',

przed Majestatem sk$oni si) %mier(.

 

W oddechu Boga wi)dn' s$o!ca,

w oddechu Bo&ym rozwija si) kwiat.

Chwal' Pana niebiosa p$on'ce,

chwali Pana z krwi obmyty %wiat.

 

Umr' lata i zwi)dnie ziemia,

w kul) przejrzyst' zwinie si) czas.

I tylko cz$owiek z mi$o%ci' niezmienn'

w wieczno%( przeniesie pami)( swych gwiazd.

 

Przeminie wielko%( ziemskiej ojczyzny,

w nico%ci zga%nie py$ mlecznych dróg.

I tylko cz$owiek powstanie czysty

i nad cz$owiekiem schyli si) Bóg [1] .

 

2 osoba:

 

Jak&e inaczej by$o w betlejemskiej grocie, kiedy to cz$owiek pochyli$ si) nad Dzieci'tkiem. #yjemy jeszcze
wspomnieniem tej chwili, ale Emmanuelu powiedz: Po co narodzi$ si) Bóg-Cz$owiek?

 

Chwila ciszy.

 

3 osoba:

 

Panie Jezu, przez Twoje wcielenie mog) wszystkim powiedzie(, &e mój Bóg ma twarz. Bóg z twarz', to
Bóg na którego mog) patrze(, którego mog) poznawa( i kocha(. To Kto%, z kim mog) wej%( w najg$)bsze

http://www.lublin.franciszkanie.pl/materialy/7.htm#_ftn1
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osobowe relacje i przej%( przez &ycie z nadziej' wiecznego trwania. Przecie& przyszed$e% jako Pierwszy Kochaj'cy
z misj' zaprowadzenia wszystkich do domu mi$uj'cego Ojca.

 

4 osoba:

 

To pi)kne, ale czy ja jestem %lepcem. Wokó$ tylu ubogich, zal)knionych, zagubionych, id'cych przez %wiat
bez sensu &ycia. Tak wi)c powiedz, Emmanuelu: Po co jest cz$owiek?

 

Chwila ciszy.

 

5 osoba:

 

Panie Jezu, przecie& Dobry Ojciec postawi$ nas, ludzi, naprzeciw siebie. By%my mogli wzajemnie zapala(
ogie! nadziei, przemienia( oblicze tej ziemi, pomna&a( wiar), przytuli( w mi$o%ci.

Wiem, &e potrzeba nowej %w. Klary, nowego Franciszka z Asy&u, ojca Maksymiliana, nowych ludzi o
pi)knych twarzach, którzy s$owem i czynem za%wiadcz' o Twojej mi$o%ci. Wiem, &e potrzebujesz mnie, potrzebujesz
mego serca, ust i r'k, mojej woli, która bez granic podda si) Twojej Woli. To wszystko wiem, ale dodaj mi si$ bym
umia$(a) powiedzie(: Oto jestem, po%lij mnie, aby wyda( owoc Twojej mi$o%ci!

 

Pie$': Warto dla jednej mi#o$ci &y+.

 

6 osoba:

 

Pragn) przywo$a( s$owa %w. Maksymiliana, które mówi$ swoim braciom w Niepokalanowie:

 

Dusza, która docenia krzy&e [dnia codziennego] i cieszy si) z nich, nie rado%ci' naturaln', ale nadnaturaln'
 posiada mi$o%(  i to jest dowodem mi$o%ci w praktyce. Przypu%(my, &e jest mi$o%(. Ale je&eli to oddanie trwa tak
d$ugo, dopóki nas nie kosztuje  to jest niewielka mi$o%(. Je&eli za% mi$o%( pomna&a si) naszym kosztem  to wtedy
jest prawdziwa. Gdy si) to usposobienie osi'gnie, to si) osi'gnie szczyty doskona$o%ci. Dusze takie odczuwaj'
rado%( w krzy&u [2] .

 

Chwila ciszy.

7 osoba:
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Umi$owany Panie, Twoja mi$o%( do ka&dego cz$owieka jest tak wielka, &e nie waha$e% si) przyj'( ludzkiego
cia$a, &y( po%ród nas i umrze( na drzewie krzy&a. Naucz nas, m$odych takiej ofiary z &ycia, która przyniesie owoce
%wi)to%ci. Wlej w nasze serca du&o odwagi, by l)k nie zag$uszy$ Twojego zaproszenia. Uczy! z nas anio$ów mi$o%ci,
których po%lesz na ulice miast i op$otki wiosek. Dlatego wspólnie prosimy:

 

8 osoba:

 

Po ka#dym wezwaniu wszyscy zanosz$ wspóln$ pro%b!:

 

Umi$owany Baranku, do Ciebie wznosimy nasz' modlitw)  wys$uchaj nas.

 

-         Panie, Ty przyjmuj'c ludzk' natur) objawi$e% %wiatu chwa$) swego Bóstwa; obdarz nas, m$odych,
$ask' &ycia tylko dla Ciebie.

-         Panie, Ty zgromadzi$e% ludzk' rodzin) w swoim %wi)tym Ko%ciele; spraw, aby m$odzie& swoim
zapa$em i oddaniem budowa$a prawdziwe oblicze Ko%cio$a jutra.

-         Panie, Ty jeste% Dobrym Pasterzem; po%lij robotników spo%ród m$odych naszej wspólnoty parafialnej
(naszego duszpasterstwa), by zanie%li %wiatu ewangeliczno-franciszka!skie or)dzie pokoju i dobra.

-         Panie, w Twoich ramionach zmieszcz' si) wszyscy utrudzeni, zm)czeni, g$odni i spragnieni; spraw,
aby nasze m$ode nogi umia$y wychodzi( naprzeciw potrzebuj'cym, a r)ce dzieli( z nimi chleb.

-         Panie, Ty obdarzy$e% ludzi wolno%ci' dzieci Bo&ych; tak przygotuj serca m$odzie&y, aby umia$a jak
najlepiej korzysta( z daru wolno%ci.

 

Pie$': *wi)temu Bogu oddaj cze$+

 

Modlitwa kap"ana i b"ogos"awie&stwo Naj%wi!tszym Sakramentem.

 

Pie$': Bo jak $mier+ pot)&na jest mi#o$+.

 

 

Bogdan Koca!da OFMConv
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Luty

FRANCISZKA!SKIE NABO,E!STWO POWO"ANIOWE

 

Pozdrowienie:

Kap$an: W imi) Ojca i Syna i Ducha *wi)tego

Wszyscy: Amen

Kap$an: Pokój i dobro niech b)dzie z wami

Wszyscy: I z duchem twoim

 

Komentarz:

Najpi)kniejsz' rzecz', któr' prze&ywa osoba wierz'ca, to %wiadomo%(, &e dobrze realizuje swoje powo$anie.
Wcze%niej bardzo wa&ne jest odkrycie drogi w$asnego powo$ania. To nabo&e!stwo S$owa Bo&ego ma nam pomóc
w duchowym rozeznaniu tej drogi, któr' chcemy wybra( i w realizowaniu tej drogi, któr' ju& kroczymy.

 

Czytanie z Listu $w. Paw#a do Rzymian (12, 1-2)

 

A zatem prosz) was, bracia, przez mi$osierdzie Bo&e, aby%cie dali cia$a swoje na ofiar) &yw', %wi)t', Bogu
przyjemn', jako wyraz waszej rozumnej s$u&by Bo&ej. Nie bierzcie wi)c wzoru z tego %wiata, lecz przemieniajcie si)
przez odnawianie umys$u, aby%cie umieli rozpozna(, jaka jest wola Bo&a: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co
doskona$e.

 

Kap$an: Oto S$owo Bo&e

Wszyscy: Bogu niech b)d' dzi)ki

 

Psalm 131

 

Otwórz me serce na Twe %wiat$o Bo&e

 

Panie moje serce si) nie pyszni

I nie patrz' wynio%le moje oczy.



09-11-04 21:03m7

Strona 7 z 55http://www.lublin.franciszkanie.pl/materialy/7.htm

Nie dbam o rzeczy wielkie

Ani o to, co przerasta me si$y

 

Otwórz me serce na Twe %wiat$o Bo&e

 

Lecz uspokoi$em i uciszy$em moj' dusze

Jak dziecko na $onie swej matki,

Jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.

Izraelu z$ó& nadziej) w Panu teraz i na wieki

 

Otwórz me serce na Twe %wiat$o Bo&e

 

Ewangelia

 

Kap$an: Pan z wami

Wszyscy: I z duchem twoim

Kap$an: S$owa Ewangelii wed$ug %w. Mateusza

Wszyscy: Chwa$a Tobie Chryste

 

Gdy Jezus przyszed$ w okolice Cezarei Filipowej, pyta$ swoich uczniów: za kogo ludzie uwa&aj' Syna
Cz$owieczego?  A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za
jednego z proroków. Jezus zapyta$ ich: A wy za kogo Mnie uwa&acie?  Odpowiedzia$ Szymon Piotr: Ty jeste%
Mesjasz, Syn Boga &ywego. Na to Jezus mu rzek$: B$ogos$awiony jeste%, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie
objawi$y ci tego cia$o i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otó& i Ja tobie powiadam: Ty jeste% Piotr [czyli
Ska$a], i na tej Skale zbuduj) Ko%ció$ mój, a bramy piekielne go nie przemog'. I tobie dam klucze królestwa
niebieskiego; cokolwiek zwi'&esz na ziemi, b)dzie zwi'zane w niebie, a co rozwi'&esz na ziemi, b)dzie rozwi'zane
w niebie . Wtedy surowo zabroni$ uczniom, aby nikomu nie mówili, &e On jest Mesjaszem.

Odt'd zacz'$ Jezus wskazywa( swoim uczniom na to, &e musi i%( do Jerozolimy i wiele cierpie( od
starszych i arcykap$anów, i uczonych w Pi%mie; &e b)dzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wzi'$ Go
na bok i pocz'$ Mu robi( wyrzuty: Panie, nich Ci) Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwróci$ si)
i rzek$ do Piotra: Zejd" Mi z oczu szatanie! Jeste% Mi zawad', bo my%lisz nie na sposób Bo&y, lecz na ludzki. (17,
13-13).

 

Kap$an: Oto S$owo Pa!skie

Wszyscy: Chwa$a Tobie Chryste
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Komentarz

Przytoczony fragment Ewangelii wed$ug %w. Mateusza zawiera bardzo wiele tre%ci. My zwró(my uwag) na
jeden aspekt. Jest nim natchnienie, pod którym mówi Piotr. Sam Jezus za%wiadcza o tym dwa razy. W krótkim
odst)pie czasu Piotr jest pod natchnieniem Bo&ym i pod wp$ywem szatana. Wniosek  trzeba nam bardzo prosi(
Pana Boga, aby rozja%ni$ nasze serca na poznanie Jego woli. Przecie& Piotr nie chcia$ "le dla Jezusa, gdy próbowa$
Go obroni( od %mierci. Wniosek nasuwa si) sam. #ycie chrze%cijanina nie powinno by( tylko zdroworozs'dkowe,
lecz tak&e duchowe. Potrzeba nam %wiat$a Bo&ego na drog) naszego powo$ania.

 

Modlitwa

 

Lektor: Najwy&szy, chwalebny Bo&e,

 Rozja%nij ciemno%ci mego serca

 I daj mi, Panie, prawdziwa wiar),

 niezachwian' nadziej)

 i doskona$' mi$o%(,

 zrozumienie i poznanie,

 abym wype$nia$ Twoje %wi)te

 i prawdziwe pos$annictwo (%w. Franciszek) [3] .

 

Komentarz

W pierwszych tygodniach 1206 r. Franciszek pielgrzymuje do Rzymu i w podcieniach antycznej bazyliki %w.
Piotra przy$'cza si) do &ebraków. Nie jest to kolejny kaprys syna bogatego kupca z Asy&u, ale poszukiwanie woli
Bo&ej.

Staj'c si) &ebrakiem, prosi o chleb. Jednak w g$)bi duszy, w blisko%ci grobu %w. Piotra Aposto$a, prosi nie tyle o
chleb, ile o poznanie woli Bo&ej. Po powrocie do domu, Franciszek bardzo zmieni$ swoje post)powanie. Widoczne
to by$o g$ównie w stosunku do dawnego weso$ego towarzystwa i handlowych zainteresowa! ojca.

Staj'c si) ubogim dla mi$o%ci Chrystusa, po kilku do%( smutnych dniach, Franciszek znalaz$ si) w San
Damiano, gdzie ju& wcze%niej, po powrocie z Rzymu sp)dza$ jaki% czas na modlitwie i w skupieniu. Potrzebowa$
pomocy z zewn'trz. Nie mog'c zwróci( si) do swoich kolegów, a tym bardziej do rodziny, Franciszek, z dala od
ludzi b$'ka si) po okolicy Asy&u. W samotno%ci szuka sensu &ycia.

Kilka miesi)cy pó"niej, modl'c si) przed krzy&em w ko%ciele San Damiano, s$yszy zach)t): Franciszku, id"
napraw mój dom, który, jak widzisz, ca$y idzie w ruin)  [4] . W tych okoliczno%ciach, w ciemno%ciach duchowych,
rodzi si) cytowana wcze%niej modlitwa do Ukrzy&owanego Chrystusa w San Damiano, w której Franciszek prosi,
aby by( rozja%nionym i aby otrzyma( zrozumienie i poznanie w celu realizowania woli Bo&ej.

 

Czas na osobist' medytacj) S$owa Bo&ego

http://www.lublin.franciszkanie.pl/materialy/7.htm#_ftn4
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Modlitwa

K: Najwy&szy, chwalebny Bo&e,

W: Najwy&szy, chwalebny Bo&e

K: Rozja%nij ciemno%ci mego serca

W: Rozja%nij ciemno%ci mego serca

K: I daj mi, Panie, prawdziwa wiar),

W: I daj mi, Panie, prawdziwa wiar),

K: i niezachwian' nadziej)

W: i niezachwian' nadziej)

K: i doskona$' mi$o%(,

W: i doskona$' mi$o%(,

K: zrozumienie i poznanie,

W: zrozumienie i poznanie,

K: abym wype$nia$ Twoje %wi)te i prawdziwe pos$annictwo

W: abym wype$nia$ Twoje %wi)te i prawdziwe pos$annictwo

K: Amen.

W: Amen.

 

Komentarz

Franciszek na pocz'tku swojej drogi powo$ania by$ m$odym cz$owiekiem. By$ w miar) zdrowy i silny. Widzia$
otaczaj'cy go %wiat. Widzia$ ludzi, zwierz)ta, ro%liny; widzia$ niebo i ptaki szybuj'ce w przestworzach. Jednak modli$
si), aby Bóg rozja%ni$ ciemno%ci jego serca. Pod koniec &ycia, gdy prawie o%lep$ i chory oraz opuszczony le&a$ w
chatce z trzciny przy ko%ciele San Damiano, zachowywa$ si) tak jakby mia$ w sobie %wiat$o. W Pie%ni s$onecznej
wewn)trznym wzrokiem duszy widzi  i wychwala Boga za wszystkie stworzenia, za ziemi) i gwiazdy, za s$o!ce i
ksi)&yc, za wiatr i wod), za ogie! i chmury.

W tym samym miejscu, w ko%ciele San Damiano, %w. Franciszek doznaje dwóch przedziwnych sytuacji.
Najpierw widzi ciele%nie ale nie widzi duchowo. Natomiast pod koniec &ycia jest prawie %lepy fizycznie, ale za to
widzi duchowo. Ten ostatni stan duszy jest nazywany poznaniem duchowym. Trzeba wielkiej pokory, aby prosi(
Boga o o%wiecenie serca. Tylko serce pokorne i cierpliwe doznaje $aski rozeznania duchowego.

 

Pie$': Laudato si o mi Signore...

 

K. Ojcze nasz
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Modlitwa

Wszechmog'cy, wiekuisty, sprawiedliwy i mi$osierny Bo&e, daj nam n)dznym czyni( dla Ciebie to, o czym
wiesz, &e tego chcesz i chcie( zawsze tego, co si) Tobie podoba, aby%my wewn)trznie oczyszczeni, wewn)trznie
o%wieceni i rozpaleni ogniem Ducha *wi)tego, mogli i%( %ladami umi$owanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa
Chrystusa i doj%( do Ciebie, najwy&szy, jedynie dzi)ki Twojej $asce, który &yjesz i odbierasz ho$d w doskona$ej
Trójcy i prostej jedno%ci, Bóg wszechmog'cy przez wszystkie wieki wieków [5] .

W: Amen

 

B#ogos#awie'stwo

 

Zbigniew Makuch OFMConv

 

 

 

Marzec

Nabo&e'stwo S#owa: "Odbuduj mój dom..."

 

Nabo#e&stwo skierowane jest g"ównie do m"odzie#y ze szkó" %rednich i wy#szych. Uczestnicy powinni
posiada' Pismo %w. Starego i Nowego Testamentu oraz d"ugopis. W nabo#e&stwie pomagaj$ animatorzy, którzy
przygotowani s$ wcze%niej do prowadzenia medytacji biblijnej w grupach metod$ skrutacji biblijnej. Przed
nabo#e&stwem zebrana m"odzie# dzielona jest na grupy 3-14 osobowe. Ka#da grupa ma wyznaczonego animatora i
miejsce na medytacj! biblijn$. Medytacja biblijna mo#e odbywa' si! ró#nych cz!%ciach ko%cio"a, ale tak, by grupy
nie przeszkadza"y sobie podczas maj$cego nast$pi' po medytacji dzielenia (je#eli jest za ma"o miejsca w ko%ciele,
grupy mog$ dodatkowo zebra' si! w wyznaczonych salkach). Czas trwania nabo#e&stwa jest uzale#niony od
wielko%ci grupy i otwarto%ci osób na dzielenie si! (nale#y zaplanowa' na ca"o%' od 1,5 do 2 godzin).

W centrum ko%cio"a jest ustawiona ikona z San Damiano z zapalonymi wokó" niej %wiecami. Wszyscy
zbieraj$ si! jak najbli#ej Ikony. Nabo#e&stwo rozpoczyna si! %piewem.

 

Pie$': Trójco *wi)ta

(Pie%ni Wspólnoty Mi"o%ci Ukrzy#owanej cz. 2)

Duchu *wi)ty do nas przyjd",

Dotknij w sercach naszych ran

Uzdrów je mi$o%ci' sw'

Pokój w serca nasze wlej (2x)
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Królu &ycia do nas przyjd"

Niech twój krzy& ja%nieje w nas

+ask' swoj' ulecz nas

Ogie! niech zap$onie dzi% (2x)

Ojcze Stwórco %wiata przyjd"

Niech Twój obraz &yje w nas

Przyjd" i ze%lij Ducha nam

Niech umocni &ycie w nas (2x)

 

Przewodnicz%cy:

Gromadzimy si) dzisiaj przy franciszka!skim krzy&u, aby pyta( Pana, jak' drog' chce nas prowadzi(. Jest
to pytanie, które dotyczy powo$ania. Pytanie to, przed nami, zadawa$o wielu chrze%cijan. W%ród nich jest pewien
chrze%cijanin z Asy&u.

Kiedy Franciszek modli$ si) o rozeznanie powo$ania przy ikonie w ko%ció$ku San Damiano us$ysza$ od Pana
s$owa: Franciszku, czy nie widzisz, &e ten dom mój chyli si) ku upadkowi? Id" wi)c i napraw mi go! Pocz'tkowo
Franciszek my%la$, &e Chrystusowi chodzi o odbudow) wpadaj'cego w ruin) ko%ció$ka %w. Damiana. Po wielu latach
zrozumia$, &e domem tym jest prawdziwy Ko%ció$, który istnieje w ludzkich sercach st)sknionych Boga. Poj'$, &e
odbudowa tego Ko%cio$a rozgrywa si) na p$aszczy"nie w$asnego nawrócenia i odnalezienia drogi, na któr' powo$uje
Jezus.

Dzisiaj to pytanie towarzyszy nam, zbieraj'cym si) na modlitwie, aby pyta( Pana: w jaki sposób mam
odbudowywa( mój dom? B)dzie to pytanie o wybór w$asnej drogi. By( mo&e, &e moje powo$anie b)dzie pos$ug',
jak' mam pe$ni( w za$o&onej przez siebie rodzinie; by( mo&e Pan prowadzi mnie, abym s$u&y$ Ko%cio$owi w &yciu
%wieckim naznaczonym samotno%ci'; mo&e by( te& tak, &e Jezus prowadzi mnie, abym przyj'$ od Niego dar &ycia
zakonnego lub odpowiedzia$ na powo$anie do stanu duchownego?

Odpowiedzi' na rodz'ce si) w nas pytania i w'tpliwo%ci niech b)dzie nasze osobiste ws$uchanie si) w
S$owo od Pana. Rozejdziemy si) teraz, aby ze wspólnot' ws$uchiwa( si) w to, co Pan do nas mówi. Pytajmy Go i w
nasze pytania zapraszajmy Ducha *wi)tego, aby pozwoli$ us$ysze( odpowied".

 

Medytacja

Grupy z animatorami rozchodz$ si! do wyznaczonych miejsc. Przynajmniej jedna grupa pozostaje przy
ikonie krzy#a z San Damiano. Osoby z grupy siadaj$ w kr!gu. Animator rozdaje ka#demu z uczestników
przygotowane skrutacje biblijne i wprowadza do medytacji.

Po krótkiej modlitwie przyzywaj$cej Ducha (wi!tego nast!puje 30 minut medytacji. Osoby czytaj$ i
rozwa#aj$ pierwszy fragment, a nast!pnie pierwsze fragmenty z poszczególnych )dróg ) skrutacji. Nast!pnie na tej
podstawie wybieraj$ drog!, która najbardziej ich poci$ga. )Id$) t$ drog$ w spokojnej medytacji. Czytaj$ poszczególne
fragmenty pytaj$c, jak odnosz$ si! do ich w"asnego #ycia. Dobrze jest zapisywa' wa#niejsze s"owa lub w"asne
refleksje na otrzymanych kartkach ze skrutacj$. Pytania zamieszczone pod skrutacj$ maj$ pomóc w aktualizowaniu
S"owa ) mo#na na nie sobie odpowiedzie' w czasie medytacji. Osoby nie musz$ przej%' ca"ej wybranej )drogi ) ) mog$
te#, po uko&czeniu jednej, rozpocz$' medytacj! kolejn$ )drog$). Wa#ne jest tu osobiste spotkanie i rozwa#enie
S"owa. Po up"yni!ciu okre%lonego czasu, animator ko&czy medytacj! krótk$ modlitwa uwielbienia i nast!puje czas
)"amania si! S"owem) (czas na to przeznaczony to ok. 30 minut).
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Animator wprowadza w dzielenie si! S"owem. Prosi, aby dzieli' si! w sposób otwarty, ale i tre%ciwy.
Przypomina, #e dzielenie nie polega na wspólnej spowiedzi. Jest to jednak czas, kiedy daj! wspólnocie to, co dla
mnie jest istotne i wa#ne. Przez moje dzielenie Pan tak#e mo#e przemawia'. Wa#nym w dzieleniu jest u#ywanie
sformu"owa& typu )ja ): )do mnie Pan mówi, )wzywa mnie...), )mi pokazuje...), aby nie dystansowa' si! do s"owa lub nie
wchodzi' na poziom moralizowania: )my powinni%my), )oni musz$)... itp.

Po zako&czeniu dzielenia animator ko&czy spotkanie podzi!kowaniem uczestnikom za )"amanie si!) S"owem.
Zach!ca, aby w odpowiednim czasie dalszej cz!%ci nabo#e&stwa, przynajmniej jedna osoba z grupy podzieli"a si!
ze wszystkimi, tym, co by"o dla niej w tym czasie wa#ne, mo#e S"owem, które us"ysza"a od Pana. Animator ko&czy
spotkanie krótk$ modlitw$ uwielbienia i wszystkie grupy zbieraj$ si! w miejscu rozpocz!cia nabo#e&stwa.

 

Skrutacja: -pos#anie-

 

Mt28, 19-20

Pwt 7,6 Mt 10, 16 Mt 5, 13-15

Jer 1, 4-8 1Kor 4, 9-13 Mt 10, 38-39 Jk 1, 5 Tm 2,1-3

 

+k 9, 57-61 Rz 8, 35-39 Rz 6, 11-12 Mk 10, 21-22

 

  2Tes 3, 1-3 Ap 3, 17-20

 

Pytania:

1.      Co jest moim powo$aniem na dzie! dzisiejszy?

2.      Jak mog) konkretnie dzisiaj odpowiedzie( na S$owo, które s$ysz)?

3.      Ku czemu Pan prowadzi mnie w przysz$o%ci?

 

Modlitwa uwielbienia

Po zebraniu si! wszystkich grup przy ikonie krzy#a z San Damiano Przewodnicz$cy zach!ca do podzielenia
si! ze wszystkimi owocami dzielenia w grupach. Ka#dy, kto jest ch!tny, mo#e podej%' do ikony i w duchu
uwielbienia podzieli' si! s"owem, które by"o dla niego wa#ne.
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Zako'czenie

W odpowiednim czasie Przewodnicz$cy ko&czy nabo#e&stwo podsumowaniem dotycz$cym rozeznawania
powo"ania:

Aby rozpozna( powo$anie potrzeba ci nieustannej wra&liwo%ci na g$os Pana. Trzeba, aby% po prostu ten
g$os s$ysza$. Jezus przemawia do ciebie poprzez Pismo %w., przez g$os Ko%cio$a, poprzez ludzi i wydarzenia.
Wra&liwo%( na Jego g$os powstaje u ciebie dzi)ki nieustannemu dialogowi pomi)dzy tob' a Bogiem. Popatrz,
codzienne sytuacje pokazuj', &e potrafisz rozpozna( g$os tych, z którymi cz)sto przebywasz. Podobnie jest w &yciu
duchowym. Potrzeba wi)c, aby% piel)gnowa$ rozmow) z Chrystusem. W rozeznawaniu wa&nym jest, aby% trwa$ w
%wiecie modlitwy.

To dzisiejsze nasze spotkanie, to jedynie jeden z etapów odczytywania twojej &yciowej drogi. Powo$anie jest
niczym kwiat. Trzeba si) o nie troszczy(, podlewa(, aby zakwit$o i wyda$o owoce. Na czas tej troski przyjmij
b$ogos$awie!stwo wypowiedziane niegdy% przez %w. Franciszka w do jednego ze swoich braci.

 

B#ogos#awie'stwo

Pochyl g$ow) na b$ogos$awie!stwo.

Niech ci) Pan b$ogos$awi i niech ci) strze&e. Amen

Niech ci uka&e oblicze swoje i zmi$uje si) nad tob'. Amen.

Niech zwróci oblicze swoje ku tobie i niech ci) obdarzy pokojem. Amen.

Niech ci) b$ogos$awi Bóg wszechmog'cy: Ojciec i Syn i Duch *wi)ty. Amen.

Id" w pokoju Chrystusa. Bogu niech b)d' dzi)ki.

 

Pie$': Dotyk Ognia

(Pie%ni Wspólnoty Mi$o%ci Ukrzy&owanej cz. 1)

Oto ja po%lij mnie 

Dotknij ogniem moich warg

Powiedz Panie, czego chcesz

A moj' rozkosz' b)dzie by( pos$usznym

Daj mi Twego Ducha, abym móg$ sta( si) chlebem

Abym sta$ si) winem, abym gasi$ Twe pragnienie

Nie chc) Ci ju& mówi( o moich potrzebach

Panie Ty wiesz wszystko, objaw mi Twe pragnienia
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Propozycje:

Dobrze by"oby po nabo#e&stwie zorganizowa' dla ch!tnych )agap!). Zaproszone osoby mog"yby np. przy
herbacie i ciastku poby' ze sob$, nawi$za' kontakty. W tym czasie mo#na rozda' przygotowane informatory na
temat rozeznawania powo"ania, zaproponowa' maj$ce odby' si! rekolekcje dotycz$ce tego tematu, zaproponowa'
udzia" w konkretnych wspólnotach, w których mo#na si! duchowo rozwija'.

 

Piotr Stanis$awczyk OFMConv

Kwiecie'

NABO,E!STWO POWO"ANIOWE

 

Pie$': Serce wielkie nam daj [6] .

 

S#owo wst)pne

 

A kto by chcia$ mi s$u&y(, niech idzie za mn'  (J 12, 26).

W ten sposób &yj'cy Chrystus wzywa wszystkich uczniów do realizowania chrze%cija!skiej s$u&by i do
osobistego pój%cia Jego %ladami. Pos$uga wszystkich wierz'cych w Ko%ciele jest wyrazem mi$o%ci i równocze%nie
stawia ogromne wymagania &yciu, aby to by$o &ycie mi$o%ci ku naszemu Panu, ku wszystkim powierzonym nam
Jego ludziom... Fa$szywe by$oby moje chrze%cija!stwo, gdybym nie by$ gotów s$u&y(, gdybym nie mia$ postawy
Chrystusa S$ugi i postawy diakonijnej, gdybym si) od Niego tego nie nauczy$, &e osoba moja b)dzie si) dope$nia$a
w tym, gdy b)dzie darem (ks. Wojciech Danielski)

 

Liturgia s#owa

 

Czytanie: Rz 14, 7-9

 

Pie%!: Dobry Panie, uczy! z nas narz)dzia Twojego Pokoju

 

Ewangelia: J 15, 13-16

Homilia: -Powo#anie do po$wi)cenia &ycia na s#u&b)-.
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Nikt z nas nie &yje dla siebie... Nale&ymy do Pana.

I w &yciu i w %mierci nale&ymy do Pana, cho(by ta %mier( by$a, jak Aposto$ mówi: umieraniem ka&dego
dnia. Coraz bardziej jako% nas ubywa, si$y nasze s' wydatkowane, pobieramy je, daje nam Pan coraz wi)cej &ycia i
si$y, jednak tak jako% nas ubywa. Tak pod górk) to si) jedzie niebyt d$ugo: do którego roku &ycia? Je&eli psalmista
mówi, &e suma lat naszych jest siedemdziesi't, a gdy mocni jeste%my, to osiemdziesi't (Ps 90), to kto z nas ma
pretensje do tego, &e jest mocny? Tak sobie trzeba powiedzie( patrz'c na swoje &ycie, ile to jest pod górk), a ile
to ju& jest z górki.

Do czego mnie Pan potrzebuje? Po co mi da$ te si$y? Po co mi da$ te zdolno%ci? Po co mnie w takim
%rodowisku umie%ci$, w%ród takich rodziców, w%ród takich ludzi dobrych czy z$ych? Po co? Dlaczego? Ja si) tam nie
pcha$em. Dlaczego takich ludzi spotka$em w &yciu? Po co? Nikt z nas nie &yje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie.
Komu ja jestem potrzebny? I to nie tak, &e cz$owiek inteligentny zrobi wszystko, co mu polec', i w$a%ciwie powinien
sobie poradzi( ze wszystkim. Ka&de zadanie jest dobre. Wsz)dzie mo&na pracowa( dla Pana - powiedz' tak
pobo&ni ludzie, czasami troch) bezmy%lnie. Ale w czym jestem Panu najbardziej potrzebny? - abym nigdy przed
tym nie ucieka$. Mo&e to by( powo$anie &yciowe, wielkie, g$ówne, a mo&e by( tak zwyczajne, ma$e. Do znudzenia
b)d) powraca$ do Jonasza, który mia$ i%( do Niniwy, a on w$a%nie na morze si) uda$... Pan za% potrzebowa$ go w
Niniwie, tam mia$ konkretne zadanie.

Mia$em lat szesna%cie. Kiedy to by$o...? I mówili: syn? teraz? na ksi)dza? Powinien da( utrzymanie pani,
m$odszemu rodze!stwu. Powinien pój%( do pracy. Ja pani za$atwi). On szybko zrobi szko$), b)dzie adwokatem. W
dwa lata po maturze i ju& b)dzie adwokatem. On b)dzie szybko zarabia(... (by$a taka pani).

A ksi)&a powiedzieli (tak, bo si) chodzi$o do m'drych ksi)&y pyta(, bo mo&e rzeczywi%cie?): Nie! Panu
Bogu trzeba odda( szybko to co %wie&e, to co m$ode. Je&eli wida(, &e na ksi)dza - to ju&! Trzeba b)dzie, to
przyjdzie pomoc. Dlatego dzisiaj b)dziemy dzi)kowa( Panu za wszystkie wezwania Pa!skie, które s' przedziwne.

Do pracy misyjnej, dalekiej powo$uje Pan ludzi nieraz s$abych zdrowiem, którzy d$ugo nie wytrzymaj', a
jednak tam pójd', bo wiedz', &e s' tam wezwani i tam maj' swoje &ycie odda(. Wróc' mo&e do kraju ju&
spracowani i nie do wielkiej roboty, ale mo&e te dwa lata by$y najwa&niejsze i cz$owiek &y$ dla tych dwóch lat tam -
w%ród Murzynów.

Tyle powo$a! przedziwnych - do takiego czy innego zakonu, do kontemplacyjnego, do bardzo czynnego.
Tyle powo$a! do s$u&by katechetycznej, wychowawczej. Do ratowania tych wszystkich, którzy ju& s' na marginesie,
cho(by bardzo m$odzi. Ilu potrzeba dzisiaj do ratowania z patologii spo$ecznej - psychologów, pedagogów? Jak tak
dalej pójdzie, to b)dziemy w naszej Ojczy"nie jeszcze wi)cej potrzebowa( takich ludzi, bo jeszcze wi)ksze b)d'
potrzeby.

Gdzie ja w tym wszystkim stoj)? Czy w%ród Dwunastu b)d) chodzi$ jak ten Judasz z Karola Huberta
Rostworowskiego, który chcia$ mie( tylko ma$y sklepik w Galilei i po co to go ten Pan poci'gn'$ w ogóle za sob'.
Takie stabilne, pro%ciutkie &ycie (jak to si) za moich czasów mówi$o: by( sobie pani' z pieskiem i z dzieckiem),
takie sobie byle jakie &ycie, bardzo zwyczajniutkie i ciche. Bo mo&e to jest jaka% wielka przygoda z Panem
Jezusem, która i na mnie czeka? To nie znaczy nic nadzwyczajnego, ale to b)dzie przygoda. Ojciec Maksymilian
mia$ swoj' przygod). To by$a najwa&niejsza, nie niepokalanowska polska ani nie niepokalanowska japo!ska
przygoda - tylko to, co si) mu przydarzy$o w O%wi)cimiu [7] .

 

Pie$' na wystawienie: Zbli&am si) w pokorze [8] .

 

Adoracja w ciszy...

 

Pie$': Panie mój, có& Ci odda+ mog) [9] .
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Wezwanie o uproszenie powo"a& do po%wi!cenia #ycia na s"u#b!:

 

Jezu, który powiedzia$e% swoim uczniom: Nie wy%cie mnie wybrali, ale ja was wybra$em i przeznaczy$em
was na to, aby%cie szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwa$  (J 15, 16) poci'gnij ku sobie gor'ce i szlachetne
serca m$odych ludzi i uczy! ich swoimi na%ladowcami i swoimi s$ugami.

 

Prosimy Ci), Panie!

Niech nie brakuje gorliwych na%ladowców Twoich, którzy oddaj' Ci swoje &ycie.

Niech wzorem dla id'cych za Tob', b)dzie Niepokalana Matka Ko%cio$a.

Niech Duch *wi)ty, b)dzie natchnieniem i moc' dla m$odych serc gotowych s$u&y( tylko Tobie.

Niech Ko%ció$ przez liczne i %wi)te powo$ania, urzeczywistnia &yw' wspólnot) pielgrzymuj'cego ludu Bo&ego.

Niech S$owo Bo&e stanie si) %wiat$em &ycia dla m$odzie&y, otwartej na Twój g$os.

Niech modlitwa Ko%cio$a dotyka tych, którzy l)kaj' si) pój%( za Tob'.

Niech w spotkaniu z Tob' w Eucharystii ludzie m$odzi, odkrywaj' zaszczyt i rado%( ze s$u&by Tobie.

Niech odpowiadaj'cy na g$os powo$ania, b)d' Twoimi %wiadkami.

Niech nowi na%ladowcy Twoi, b)d' budowniczymi cywilizacji mi$o%ci.

 

Pie$': Jezus Chrystus jest moim zbawieniem [10] .

 

B#ogos#awie'stwo.

 

Pie$' uwielbienia: Ojcze chwa#a Tobie [11] .

 

Pie$' na zako'czenie: O Matko z Cz)stochowskiego wizerunku [12] .

 

 

Tadeusz Kula OFMConv
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Maj

nabo&e'stwo Powo#aniowe S#owa Bo&ego

Pie$' na wej$cie: Wiele jest serc, które czekaj% na Ewangeli).

 

Pozdrowienie

C: W imi) Ojca i Syna i Ducha *wi)tego.

W: Amen.

C: Pokój i Dobro od Pana naszego Jezusa Chrystusa niech b)d' z wami wszystkimi.

W: I z duchem twoim.

 

Wprowadzenie

Zgromadzili%my si) jako uczniowie Jezusa Chrystusa, aby w $'czno%ci z naszym Zbawicielem modli( si) o
nowe powo$ania kap$a!skie, zakonne i misyjne. Czynimy to pomni na Jego s$owa: Pro%cie Pana &niwa, aby pos$a$
robotników na &niwo swoje. Troska, aby nie zabrak$o &niwiarzy Pa!skich powinna sta( si) udzia$em ka&dego z nas.
Równocze%nie musimy pami)ta(, &e my wszyscy jako chrze%cijanie, bez wzgl)du na to, czy &yjemy w kap$a!stwie,
wspólnocie zakonnej czy w rodzinie, na mocy sakramentu chrztu %wi)tego jeste%my powo$ani do dawania
%wiadectwa naszym &yciem, &e Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem %wiata.

 

Modlitwa [13]

Najwy&szy, chwalebny Bo&e, rozja%nij ciemno%ci mego serca  i daj mi, Panie, prawdziw' wiar),
niezachwian' nadziej) i doskona$' mi$o%(, zrozumienie i poznanie, * abym wype$nia$ Twoje %wi)te i prawdziwe
pos$annictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tob' &yje i króluje, w jedno%ci Ducha
*wi)tego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Czytania: Jr 1, 4-9

 

Ref. Dobry Panie, uczy! z nas narz)dzia Twojego pokoju!

Spraw, aby%my siali mi$o%(
tam, gdzie panuje nienawi%(.
Dozwól nie%( wybaczenie
tam, gdzie panuje krzywda.

 

Spraw, aby%my siali jedno%(
tam, gdzie panuje zw'tpienie.
Dozwól nie%( nadziej)
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tam, gdzie panuje rozpacz.

Spraw, aby%my nie%li %wiat$o
tam, gdzie panuj' ciemno%ci.
Dozwól wzbudza( rado%(
tam, gdzie panuje smutek.

 

Spraw, aby%my mogli nie tyle szuka( pociechy
co pociech) dawa(.
Nie tyle szuka( zrozumienia, 
co innych rozumie(.

 

Spraw, aby%my mogli nie tyle szuka( mi$o%ci,
co innych mi$owa(.
Albowiem daj'c  otrzymujemy,
wybaczaj'c  zyskujemy przebaczenie.

 

A umieraj'c,
rodzimy si) do wiecznego &ycia.
Przez Jezusa Chrystusa,

Pana naszego.

 

Alleluja: Ja jestem Drog', Prawd' i #yciem; nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie

 

Ewangelia Mk 10, 17-27

 

Homilia

Drodzy Bracia i Siostry!

Wszyscy znamy ten fragment Ewangelii %w. Marka, opisuj'cy spotkanie Jezusa z bogatym m$odzie!cem.
Wspominaj' o nim tak&e %wi)ci Mateusz i +ukasz. Zastanówmy si) przez chwil) jakie znaczenie ma dzisiejsza
Ewangelia dla nas samych.

Na pocz'tek zauwa&amy, &e Jezus zostaje nam przedstawiony jako Mistrz, Nauczyciel. Do Niego, Mistrza,
zwraca si) m$odzieniec z bardzo wa&nym pytaniem: Co mam czyni(, aby osi'gn'( &ycie wieczne? . By( mo&e mia$
nadziej) otrzyma( jak'% nadzwyczajn' rad). Odpowied" Jezusa by$a natomiast bardzo prosta: Zachowuj
przykazania!. Oto najpewniejszy sposób dotarcia do celu, oto droga ka&dego chrze%cijanina do osi'gni)cia
%wi)to%ci. Sposób, który chyba nikomu nie wydaje si) by( nie do wykonania.

Wró(my jednak do tekstu Ewangelii. M$odzieniec odpowiedzia$: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzega$em od
mojej m$odo%ci. Wtedy  jak pisze Ewangelista  Jezus spojrza$ na niego z mi$o%ci'. W$a%nie z mi$o%ci Jezusa
wyp$ywaj' s$owa powo$ania skierowane do m$odzie!ca: Pójd" za mn'!.

Jednak&e Jezus stawia warunki: Je&eli chcesz mie( skarb w niebie, id" sprzedaj wszystko co masz i rozdaj
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ubogim. Stawia warunki ale pozostawia wolno%(. Mówi: Je&eli chcesz. Odpowiedzi' na mi$o%( mo&e by( tylko
mi$o%(, a mi$o%( wymaga ca$kowitego po%wi)cenia. M$odzieniec odpowiedzia$: Nie . Spochmurnia$, poniewa& mia$
wiele posiad$o%ci i odszed$ zasmucony.

Inny m$odzieniec, Francesco Bernardone, dwana%cie wieków pó"niej, mia$ tak&e bardzo wiele dóbr,
jednak&e na Bo&e wezwanie odpowiedzia$: Tak . Ten odszed$ pe$en rado%ci i pokoju w sercu, pomimo &e potem
jeszcze wielokrotnie do%wiadczy$ trudnych chwil, cierpienia i nie raz przysz$o mu prze&ywa( rado%( doskona$'.

A my, Drodzy Bracia i Siostry? My%l), &e wszyscy tutaj mocno wierzymy, &e tak&e my na naszej drodze
spotkali%my Jezusa. Pomimo, &e mo&e nie zawsze doskonale zachowywali%my przykazania, jak ów m$odzieniec z
dzisiejszej Ewangelii, co wi)cej i dzisiaj jest to dla nas bardzo trudne, Jezus spojrza$ na nas z mi$o%ci' i powiedzia$
do ka&dego z nas: Pójd" za mn'. Odpowiedzieli%my: Id) Panie. Id), wype$ni( to powo$anie, które Bóg mi da$: czy to
do &ycia w rodzinie, w kap$a!stwie czy zakonie, a mo&e i w &yciu samotnym.

To jednak dopiero pocz'tek naszej drogi powo$ania. Musimy pami)ta(, jak aktualne s' s$owa: Raz
wybrawszy, codziennie wybiera( musz). Wybiera( pomi)dzy mi$o%ci' i wieloma innymi dobrami w cudzys$owie. A te
dobra s' bardzo ró&ne; nie tylko przywi'zanie do rzeczy materialnych, ale tak&e mój egoizm, nadmierna
uczuciowo%(, wygodnictwo, lenistwo, zazdro%(, brak umiej)tno%ci przebaczania itd. Mo&naby sporz'dzi( bardzo
d$ug' list).

Teraz kto% móg$by zada( pytanie: Jak to mo&liwe, aby zawsze wybiera( s$uszn' drog), skoro jako ludzie jeste%my
tak s$abi i grzeszni? . Odpowiedzi jeszcze raz udziela nam Jezus: Niemo&liwe w oczach ludzi, ale nie dla Boga. W
innym miejscu mówi: Wystarczy ci mojej $aski.

Módlmy si), wi)c do Pana Jezusa, aby nam pomóg$ dokonywa( zawsze s$usznych wyborów, aby%my mieli odwag)
pój%( za drog' powo$ania, aby%my Go na%ladowali na wzór %wi)tego Franciszka, który mówi$: Bracia, póki mamy
czas czy!my dobrze, bowiem do dzi% nic nie uczynili%my, albo bardzo ma$o!.

 

Wyk#ad modlitwy Ojcze nasz $wi)tego Franciszka [14] (podzia# na role)

 

Naj%wi)tszy Ojcze nasz: Stwórco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu nasz.

 

Który jeste$ w niebie:

W anio$ach i %wi)tych. O%wiecasz ich, aby Ci) poznali, bo Ty, Panie, jeste% %wiat$o%ci'. Rozpalasz ich, aby
Ci) kochali, bo Ty, Panie, jeste% mi$o%ci'. Zamieszkujesz w nich i nape$niasz, aby ich uszcz)%liwi(, bo Ty, Panie,
jeste% dobrem najwy&szym, od którego pochodzi wszelkie dobro, bez którego nie ma &adnego dobra.

 

*wi)+ si) imi) Twoje:

Niech zaja%nieje w nas poznanie Ciebie, aby%my poznali, jaka jest szczero%( Twoich dobrodziejstw, d$ugo%(
Twoich obietnic, wysoko%( Twojego majestatu i g$)boko%( s'dów.

 

Przyjd. królestwo Twoje:

Aby% Ty królowa$ w nas przez $ask) i doprowadzi$ nas do Twojego królestwa, gdzie b)dziemy ogl'da( bez
zas$on, mi$owa( doskonale i w radosnym zjednoczeniu cieszy( si) Tob' na wieki.
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B%d. wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi:

Aby%my Ci) kochali z ca$ego serca, zawsze o Tobie my%l'c; z ca$ej duszy, zawsze za Tob' t)skni'c; ca$ym
umys$em, ku Tobie kieruj'c wszystkie nasze intencje, szukaj'c we wszystkim Twojej chwa$y i ze wszystkich si$,
obracaj'c wszystkie nasze si$y i w$adz) duszy i cia$a na s$u&b) Twej mi$o%ci, a nie na co innego; i bli"nich naszych
kochajmy jak samych siebie, wszystkich poci'gaj'c wed$ug si$ do Twojej mi$o%ci, ciesz'c si) z dobra innych jak z
w$asnego i wspó$czuj'c nieszcz)%ciu, i nikomu nie daj'c &adnego zgorszenia.

 

Chleba naszego powszedniego:

Umi$owanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam dzisiaj: na pami'tk) i dla
zrozumienia i uczenia mi$o%ci, któr' nas darzy$, oraz, tego, co dla nas powiedzia$, uczyni$ i wycierpia$.

 

I odpu$+ nam nasze winy:

Przez Twoje niewys$owione mi$osierdzie, przez moc m)ki umi$owanego Syna Twego i przez zas$ugi, i
wstawiennictwo Naj%wi)tszej Dziewicy i wszystkich wybranych Twoich.

 

Jako my odpuszczamy naszym winowajcom:

A czego nie odpuszczamy w pe$ni, Ty Panie, naucz nas w pe$ni odpuszcza(, aby%my dla Ciebie prawdziwie
kochali nieprzyjació$ i modlili si) za nich pobo&nie do Ciebie, nikomu z$em za z$e nie oddaj'c, i by%my starali si) w
Tobie wszystkim s$u&y( z pomoc'.

 

I nie wód. nas na pokuszenie:

Ukryte czy jawne, nag$e czy uporczywe.

 

Ale nas zbaw ode z#ego:

Przesz$ego, obecnego i przysz$ego.

 

Ojcze nasz

 

Modlitwa ko!cowa

 

Bo&e, Ty obdarzasz ludzi $ask' powo$ania,  ze%lij na swój Ko%ció$ dar pobo&no%ci i m)stwa,* aby%my wiernie
kroczyli drog' Twoich przykaza!. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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B$ogos$awie!stwo

 

C: Niech Bóg wszechmog'cy i mi$osierny was b$ogos$awi, * i da wam prawdziw' m'dro%(, która prowadzi do
zbawienia. W: Amen

C:  Niech was poucza s$owami Pisma *wi)tego, * i pomaga wytrwa( w pe$nieniu dobrych uczynków. W: Amen.

C:  Niech wam uka&e drog) pokoju i mi$o%ci, * i dopomo&e wytrwa( na drodze waszego powo$ania. W: Amen.

C:  Niech was b$ogos$awi i strze&e Bóg wszechmog'cy, * Ojciec i Syn  i Duch *wi)ty. W: Amen.

 

Pie%! na zako!czenie: Barka

 

Piotr Bielenin OFMConv

 

Czerwiec

Czerwcowe nabo&e!stwo powo$aniowe

 

Do odprawienia w ramach nabo#e&stw czerwcowych jakie odbywaj$ si! niemal w ka#dym ko%ciele.
Zaproponowane s$ cztery czytanki o tematyce powo"aniowej na kolejne czwartki czerwca.

 

Schemat nabo&e'stwa:

1. Wystawienie Naj%wi)tszego Sakramentu
2. Wprowadzenie do adoracji
3. Litania do Naj%wi)tszego Serca Pana Jezusa
4. Do serca Twojego...
5. Czytanka o tematyce powo$aniowej:

A. Powo$anie w Biblii

B. *w. Franciszek a powo$anie

C.     Powo$anie w &yciu %w. Maksymiliana

D.    Rado%( powo$ania

6. Zako!czenie adoracji
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A. Powo#anie w Biblii [15]

 

Wprowadzenie do adoracji:

Dzi% tak jak w ka&dy czwartek kl)kamy przed Tob' Chryste obecny w%ród nas w Naj%wi)tszym
Sakramencie, aby modli( si) w intencji powo$a! kap$a!skich i zakonnych. Prosimy Ci) Bo&e, udzielaj nieustannie
$aski %wi)tego powo$ania jak najwi)kszej ilo%ci ludzi. Tym natomiast, których ju& powo$a$e%, daj si$) do codziennego
&ycia tym darem.

 

 

 

Czytanka

Tyle razy dzi% powtarza si) s$owo powo$anie. Tak wielu ludzi, zw$aszcza m$odych, zadaje sobie te, czasem
dr)cz'ce i pe$ne niepokoju, pytania: Czy ja mam powo$anie?  Czym jest powo$anie? , Jak rozpozna( powo$anie? .

Odpowiedzi na powy&sze dylematy poszukajmy w Pi%mie *wi)tym. Na kartach Biblii znajdziemy s$owa
Ducha *wi)tego o ludziach powo$anych. Przygl'daj'c si) ich &yciu mo&emy wiele nauczy( si) o powo$aniu, czym
ono jest dla Boga, czym powinno by( dla cz$owieka i jak nale&y na nie odpowiada(. Medytacja biblijnych dialogów
Boga z lud"mi wybranymi mo&e i dzisiaj by( bardzo aktualna dla m$odych, którzy odczuwaj' g$os powo$ania w
swoim sercu.

Abraham

Pierwsz' postaci' biblijn', która mo&e by( mistrzem w dziedzinie rozeznania powo$ania jest Abraham.
Oko$o 2000 lat przed narodzeniem Chrystusa Bóg skierowa$ do niego wezwanie: Wyjd" z twojej ziemi rodzinnej i z
domu twego ojca do kraju, który ci uka&)  (Rodz 12, 1). Abraham odpowiadaj'c na g$os powo$ania rusza w
nieznane. Ta decyzja, podj)ta bez sprzeciwu by$a krokiem w nieznane. Abraham uda$ si) w drog), jak mu Pan
rozkaza$  (Rdz 12, 4)  mówi Biblia. Wie co zostawia, ale nie wie jaka przysz$o%( go czeka. *wiat$em które mu
przy%wieca jest Bo&e przynaglenie jakie s$yszy w sercu do porzucenia wszystkiego, do zaryzykowania mimo
wszystko.

Przed podobnym dylematem staje ten, kogo Pan wzywa powo$aniem do szczególnej swojej s$u&by. M$ody
cz$owiek widzi co zostawia: rodzin), przyjació$, sympati), karier), wygodne &ycie, studia i wiele, wiele spraw którymi
&yje i które s' dla niego cenne i wa&ne. Jednocze%nie s$ysz'c g$os powo$ania czuje si) jakby sta$ na kraw)dzi
przepa%ci, w któr' ma wskoczy( i ufa(, &e Bóg go uchroni, &e postawi go na wspania$ej ziemi mlekiem i miodem
p$yn'cej, której na razie nie widzi. Abraham jest w takiej sytuacji wzorem. Uczy, &e powo$anie domaga si)
bezwarunkowego pos$usze!stwa, domaga si) pój%cia w nieznane. Warunkiem powo$ania jest pokonanie wielu
l)ków, które s' ow' przepa%ci'.

 

Moj&esz, Izajasz i Jeremiasz

Wiele na temat powo$ania mog' nam równie& powiedzie(: Moj&esz, Izajasz i Jeremiasz. Jest co% wspólnego
dla nich wszystkich w odniesieniu do powo$ania. Wszyscy oni na g$os wezwania Bo&ego odpowiedzieli buntem,
niepokojem i wymówkami.

Powo$any przez Jahwe Moj&esz otrzymuje zadanie, które przerasta go do tego stopnia, &e usi$uje si) wr)cz
od niego wymówi( pos$uguj'c si) w d$ugim dialogu niejednym argumentem (por. Wj 3, 1  4, 17). Posun'$ si) w nim
nawet do tego stopnia, &e w ko!cu rozgniewa$ Boga (Wj 4, 15). Spór cz$owieka z wszechpot)&nym Bogiem nigdy
si) nie powiedzie.
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Izajasz w %wi'tyni, widz'c majestat Boga, zaczyna ca$y dr&e( jako cz$owiek o nieczystych wargach (Iz 6, 5).
Gdy jednak nadlecia$ serafin i oczy%ci$ mu splamione wargi roz&arzonym w)glem z o$tarza, na Bo&e pytanie: Kogo
mam pos$a(?   odpowiada: Oto ja, po%lij mnie (Iz 6, 8). Ust'pi$y l)ki, gdy& sam Bóg przygotowa$ swoje narz)dzie.

Jeremiasz nazywa siebie zbyt m$odym do odpowiedzenia na wezwanie jakie kieruje do niego Bóg.
Nieust)pliwie jednak ci'gle s$yszy zapewnienie ze strony Jahwe: pójdziesz, do kogokolwiek ci) po%l), i b)dziesz
mówi$, cokolwiek tobie polec). Nie l)kaj si) [...], bo jestem z tob', by ci) chroni( (Jr 1, 7n). Rzeczywi%cie, prorok,
mimo kryzysów i chwilowych za$ama!, nawet po osobistych kl)skach pozosta$ wierny swemu zadaniu do ko!ca, bo
wierny by$ Pan, który go powo$a$.

Dzi% równie& do rzadko%ci nie nale&y burza w mózgu  wywo$ana odczuciem wezwania Bo&ego. Ile& to walki
wewn)trznej musi prze&y( m$ody cz$owiek rozwa&aj'cy pój%cie za g$osem powo$ania. Próby wymówienia si) na
wzór Moj&esza czy Jeremiasza, oraz Izajaszowe poczucie w$asnej niegodno%ci i grzeszno%ci wobec wielko%ci daru
jaki ofiaruje Bóg  to pierwsze przeszkody jakie nale&y pokona(. Bóg nie pozostaje bierny w takiej sytuacji. Dzia$a
poprzez dar Ducha *wi)tego, który przekonuje, przynagla do dobrego wyboru i wspiera swoj' moc'.

Szymon Piotr

Bóg wkracza z $ask' powo$ania w &ycie cz$owieka zawsze za jego zgod'. Jednak&e czyni to na wiele
ró&nych sposobów.

Zupe$nie oryginalnie Jezus powo$a$ kiedy% Piotra. Spotyka go na brzegu jeziora naprawiaj'cego sieci,
zm)czonego ca$onocn' i bezowocn' prac'. Chrystus spotyka si) z nim na jego w$asnym terenie, przy $odzi: Wyp$y!
na g$)bi) i zarzu(cie sieci na po$ów (+k 5, 4). Bóg zawsze robi pierwszy krok, sam przychodzi do nas tam, gdzie
mo&e powiedzie( do nas s$owo zaproszenia do &ycia powo$aniem. Jego gest domaga si) jednak&e odpowiedzi,
dopiero w niej bowiem ukryte jest g$)bsze i bardziej wyraziste dzia$anie Boga. W &yciu Piotra tak prze&yta przygoda
z powo$uj'cym Bogiem zako!czy$a si) porzuceniem $odzi, sieci, pracy i jednoznaczn' deklaracj' Chrystusa: Odt'd
ludzi b)dziesz $owi$ (+k 5, 10).

Gdy Bóg wkracza w &ycie cz$owieka za jego zgod', dokonuje w nim niebywa$ego przewrotu. Wszyscy ci o
których do tej pory mówili%my doznali na drodze &ycia powo$aniem radykalnej przemiany. Kto by przypuszcza$, &e
nad grobem jakiego% rybaka wzniesie si) kiedy% najokazalsza budowla %wiata? Po ludzku rzecz bior'c nie jeste%my
w stanie tego zrozumie(. Ska$' dla Ko%cio$a na wieki sta$ si) cz$owiek z natury bardziej podobny do lotnego piasku.
Aby wytrwa( na drodze Bo&ego wezwania nie wystarczy$y osobiste deklaracje Piotra. Wszyscy wiemy co sta$o si) w
Wielki Czwartek. Tak naprawd) inna pot)ga stworzy$a Opok)  Piotra, jest ni' sam Chrystus, który wyzna$
Szymonowi: Ja prosi$em za tob', &eby nie usta$a twoja wiara  (+k 23, 32).

W dialogu powo$ania cz$owiek powinien nie tylko odda( wiele, ale musi wr)cz odda( wszystko i to
wielkodusznie, i do ko!ca. Jednak&e w konfrontacji z tym ile udziela Bóg, jest to zaledwie ma$a cz'stka, bez której
jednak&e Bóg obej%( si) nie mo&e.

Pro%my Pana &niwa, aby wyprawi$ robotników do swojej winnicy. Módlmy si) do Boga, aby doda$ odwagi
tym, których powo$uje do swojej szczególnej s$u&by.

 

Marian Go$'b OFMConv

 

B. *w. Franciszek a powo#anie

Wprowadzenie do adoracji

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie si) rado%ci', oblicza wasze nie zap$on' wstydem (Ps 34, 6). To
w$a%nie dzisiaj, w kolejnym dniu naszego &ycia, tu i teraz, stajemy przed Tob' Panie, aby adorowa( Twoje
Naj%wi)tsze Serce. Przychodzisz Jezu do nas, aby w tej Bia$ej Hostii swym ubóstwem i upokorzeniem nas ubogaci(
oraz rozpromieni( nasze szare, nieraz utrudzone &ycie. Po raz kolejny zapraszasz nas do udzia$u w Twojej



09-11-04 21:03m7

Strona 24 z 55http://www.lublin.franciszkanie.pl/materialy/7.htm

*wi)to%ci, a niektórych z nas powo$ujesz do wyj'tkowej s$u&by Bo&ej, do $aski &ycia oddanego tylko dla Ciebie na
wzór %w. Franciszka.

Podczas tej adoracji pragniemy Ci) szczególnie prosi( w intencji powo$a! kap$a!skich i zakonnych. Modl'c
si) litani' do Naj%wi)tszego Twego Serca b$agamy Ci), aby% nape$ni$ odwag' serca tych, których wezwa$e% %wi)tym
swoim powo$aniem

 

Czytanka

Dotar$ a& do Spoleto i tam zachorowa$. Nadal jednak marzy$ o kontynuowaniu podró&y i o tym, aby by(
s$awnym rycerzem u boku hrabiego Gentile. Pewnej nocy pogr'&ony w pó$%nie, us$ysza$ g$os pytaj'cy go: Komu
lepiej s$u&y(? Panu czy s$udze?  Franciszek odpowiedzia$: Panu . Dlaczego wi)c dla s$ugi opuszczasz Pana?  Zapyta$
wi)c: Panie, co chcesz, abym uczyni$?  [16]

W tym modlitewnym spotkaniu Boga z cz$owiekiem odnajdujemy ca$' dyspozycyjno%( %w. Franciszka z
Asy&u na Bo&e wezwanie. Nie jest to jednak moment decyduj'cy o jego powo$aniu, ale ju& tutaj rodzi si) zal'&ek
nadziei otwarcia si) na wol) Boga. Jego serce poddaje si) procesowi przemiany, który jest mo&liwy dzi)ki szeroko
poj)tej modlitwie. Wype$nia go rado%( z przebywania sam na sam z Bogiem. Nie pragnie ju& niczego innego, jak
tylko dostosowania si) do woli Bo&ej, która nakazuje mu wróci( do Asy&u, do domu rodzinnego.

Podobnie ma si) rzecz z powo$anym, którego Pan zaprasza do pój%cia za Nim. Bóg wchodzi w histori) &ycia
powo$anego, by w sposób delikatny przynagla( do opuszczenia swoich planów i recept na szcz)%liwe &ycie. Pan
szanuj'c wolno%( cz$owieka w modlitewnym spotkaniu proponuje i zach)ca do podj)cia ryzyka pozostawienia
wszystkiego i poddania si) Jego Ojcowskim d$oniom. W sercu powo$anego, tak jak u Franciszka, rodzi si) najpierw
rado%( ze szczególnego wybrania, wewn)trzne rozpromienienie z przebywania z Bogiem i ch)( radykalnego pój%cia
w nieznane. Dopiero na dalszym miejscu znajduj' si) niepewno%( i l)k w poddaniu si) Bo&emu g$osowi oraz
przeciwne racje, które maj' za cel odwie%( od s$odkiego zaproszenia do na%ladowania Chrystusa. Tak samo jak u
Biedaczyny z Asy&u, Bóg nie oczekuje od powo$anego nadzwyczajnych rzeczy. I jak Franciszka Pan nawo$uje do
powrotu do domu rodzinnego, zawrócenia z drogi doczesnych pragnie!, podobnie powo$anemu pomaga odnale"(
znaki %wiadcz'ce o Bo&ym wezwaniu i rozwijaniu ich w$a%nie nie gdzie indziej jak w &yciu codziennym, rodzinnym...

Franciszek odk'd spotka$ Chrystusa wraca do Asy&u w pewien sposób przemieniony, staje si) wra&liwszy
na ludzk' bied) i n)dz). Czy dzisiaj nie jest najbiedniejszym i najn)dzniejszym ten, który odwróci$ si) %wiadomie od
Boga lub nie zna Go wcale? Dlatego te& jednym z objawów powo$ania do s$u&by Bo&ej jest ch)( stawania si) jak
naju&yteczniejszym narz)dziem w r)kach Jezusa, po to, by zaszczepia( w innych ewangeliczn' mi$o%( wzgl)dem
Boga i ludzi; aby i inni mieli udzia$ w Bo&ym &yciu.

Gdy wi)c Franciszek [] urz'dza$ konne przeja&d&ki w pobli&u Asy&u spotka$ jakiego% tr)dowatego. Pomimo
tego, &e tr)dowaci zazwyczaj budzili wstr)t w nim, to jednak zadaj'c sobie gwa$t zsiad$ z konia i da$ tr)dowatemu
wsparcie, ca$uj'c go w r)k). Otrzymawszy za% od niego poca$unek pokoju wsiad$ na konia i kontynuowa$ swoj'
przeja&d&k). [] Od tej pory zacz'$ coraz bardziej przezwyci)&a( siebie, a& dzi)ki $asce Bo&ej doszed$ do
doskona$ego zwyci)stwa nad sob'. [] To, co by$o dla niego poprzednio przykre, a mianowicie widzenie i dotykanie
tr)dowatych przemienia$o si) w s$odycz [17] .

Dla Franciszka decyduj'cym do%wiadczeniem zwyci)stwa nad sob' by$o spotkanie z tr)dowatym. By$ to
wi)c moment, w którym da$ Jezusowi jednoznaczny dowód, &e jest gotowy pozna( Jego nieomyln' wol). Chrystus
objawi$ mu si) w ko!cu w najubo&szym cz$owieku %redniowiecznego spo$ecze!stwa. Od tej w$a%nie chwili szed$ na
radosne spotkanie z Nim w braciach chrze%cijanach. Jak&e bardzo lubi$ okre%la( tym popularnym wyra&eniem
zara&onych tr'dem  te &ywe symbole cierpi'cego Pana! To Chrystus wprowadzi$ go mi)dzy tr)dowatych, aby go
nawróci(. Dlatego nikt jeszcze, kto przynajmniej raz rzeczywi%cie spotka$ Jezusa na swojej drodze &ycia, nie
odszed$ od Niego nieprzemienionym. 

Droga, jak' $aska dotar$a do Franciszka w procesie jego nawrócenia, nie jest czym% wyj'tkowym. Wyj%cie
na spotkanie brata, a zw$aszcza brata najmniejszego, jest kroczeniem ku Bogu. Chrystus czeka na mnie i na ciebie
w ka&dym cz$owieku, który nas potrzebuje [18] .

Wyszed$szy którego% dnia za miasto, aby w%ród pól odda( si) rozmy%laniu, przechodzi$ ko$o ko%ció$ka %w.
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Damiana, chyl'cego si) z powodu staro%ci ku ruinie i gdy pod wp$ywem Ducha *wi)tego wszed$ do wn)trza, aby si)
pomodli(, upad$ na twarz przed wizerunkiem Ukrzy&owanego i dozna$ w czasie modlitwy ogromnej pociechy ducha.
Gdy oczyma nape$nionymi $zami, wpatrywa$ si) w Krzy& Pa!ski, wyra"nie us$ysza$ dochodz'cy do niego z Krzy&a
g$os mówi'cy trzykrotnie: Franciszku, id", napraw mój dom, który, jak widzisz, ca$y ulega zniszczeniu [19] .

Zbawiciel rzeczywi%cie objawi$ si) Franciszkowi w cz$owieku ubogim i cierpi'cym. W ten sposób móg$
odkry( Pana jako ubogiego i ukrzy&owanego modl'c si) przed krucyfiksem w ko%ciele %w. Damiana. Tu, maj'c
przemienione serce, podj'$ ostateczn' decyzj) porzucenia wszystkiego i zdania si) na Opatrzno%( Bo&'. Jego
droga powo$ania nie by$a pozbawiona trudno%ci, dylematów, samotno%ci, wewn)trznej szamotaniny, cierpienia
Franciszek podj'$ ryzyko rzucenia si) w przepa%( bezinteresownej mi$o%ci Boga; mi$o%ci, która nie powstrzyma$a
Boga Ojca przed ofiarowaniem Swojego Jednorodzonego Syna na okup za wielu (zob. Mt 20, 28).

Zatem i powo$any na pierwszym miejscu do%wiadcza oblubie!czej i niezmierzonej mi$o%ci Boga, która
przejawia si) m. in. w fakcie otrzymania daru &ycia, rozumu i zdolno%ci kochania. W tym odkrywaniu pi)kna
stworzenia, szalonego zakochania si) Boga w cz$owieku, w sercu powo$anego rodzi si) g$)boka ch)( wdzi)czno%ci
za niczym niezas$u&one dary i pragnienie kochania Stworzyciela t' sam' mi$o%ci', jak' On, Wszechmog'cy Bóg,
obdarzy$ swoje stworzenie. I jak Franciszka Chrystus powo$uje, mówi'c mu: Id", napraw mój Dom, tak i wybrany do
s$u&by Bo&ej w g$)bi serca s$yszy subtelne zaproszenie: Pójd" za mn'.

Jako wzór ukochania Stworzyciela i drugiego cz$owieka oraz odpowiedzi na Bo&e powo$anie staje przed
nami ten %redniowieczny bohater wiary. Odkry$ Boga jako wszelkie Dobro, gdy& zrozumia$, &e cz$owiek odci)ty od
swego Stwórcy jest niezdolny do &adnego dobra, zdolny jest natomiast do wszelkiego z$a. Jedynie otwarcie si) na
Zbawiciela, które dokonuje si) zw$aszcza w przyjmowaniu Jego Naj%wi)tszego Cia$a i Krwi oraz w s$uchaniu s$owa
Bo&ego, otworzy$o mu drog) do w$a%ciwego rozeznania powo$ania i dojrza$ej odpowiedzi na to wezwanie; po prostu,
otworzy$o mu drog) do %wi)to%ci [20] .

Wychwalaj'c Pana za Jego wielkie dary, prosz'c Go pokornie, aby wyprawi$ robotników na &niwo swoje
(zob. Mt 9, 38), módlmy si) za %w. Franciszkiem:

Wszechmog'cy, naj%wi)tszy, najwy&szy i najwi)kszy Bo&e, wszelkie dobro, najwi)ksze dobro, ca$e dobro, który sam
jeste% dobry. Tobie pragniemy oddawa( wszelk' s$aw), wszelk' chwa$), wszelk' wdzi)czno%(, wszelk' cze%(,
wszelkie b$ogos$awie!stwo i wszelkie dobra. Niech si) tak stanie. Niech si) stanie. Amen. [21] .

 

 

Piotr D'bek OFMConv

 

 

C. Powo$anie w &yciu %w. Maksymiliania

 

Wprowadzenie do adoracji:

W ten czwartkowy wieczór (czwartkowe popo$udnie) stajemy w obecno%ci Jezusa ukrytego w Naj%wi)tszym
Sakramencie, aby prosi( Jego Naj%wi)tsze Serce o liczne i %wi)te powo$ania kap$a!skie, zakonne i misyjne oraz za
wszystkich powo$anych, aby nie ustawali w gorliwym pe$nieniu woli Bo&ej. W naszej modlitwie niech nam
towarzyszy %w. o. Maksymilian Maria Kolbe i jego rozwa&ania o powo$aniu. 

 

Czytanka

http://www.lublin.franciszkanie.pl/materialy/7.htm#_ftn19
http://www.lublin.franciszkanie.pl/materialy/7.htm#_ftn20
http://www.lublin.franciszkanie.pl/materialy/7.htm#_ftn21


09-11-04 21:03m7

Strona 26 z 55http://www.lublin.franciszkanie.pl/materialy/7.htm

Powo$anie do &ycia zakonnego jest przede wszystkim decyzj' Bo&'. To Pan Bóg wybiera, kogo chce, nie
dlatego, &e jeden jest gorliwy, a drugi nie, lecz dlatego tylko, &e tak si) Jemu podoba. Jak król wybiera na dwór,
kogo chce, bez &adnej zas$ugi powo$anego, tak samo czyni Pan Bóg daj'c komu% $ask) powo$ania zakonnego [22] .
Tak %w. o. Maksymilian Kolbe mówi$ o tej wielkiej $asce jak' go Bóg obdarowa$, $asce &ycia w czysto%ci, ubóstwie i
pos$usze!stwie.

To szczególne Bo&e wybranie by$o widoczne ju& w czasie jego dzieci!stwa. Ju& od najm$odszych lat
wyró&nia$ si) w%ród swoich rówie%ników wielk' pobo&no%ci' i nabo&e!stwem do Naj%wi)tszej Maryi Panny.
Dowodem na to s' %wiadectwa jego matki, a tak&e jego w$asne s$owa Jeszcze pami)tam, &e jako ma$y ch$opiec
kupi$em sobie figurk) Niepokalanej za 5 kopiejek. A w internacie na chórze, gdzie s$uchali%my Mszy %w., z twarz'
na ziemi obieca$em Naj%wi)tszej Maryi Pannie króluj'cej w o$tarzu, &e b)d) walczy$ dla Niej.  Jak  nie wiedzia$em,
ale wyobra&a$em sobie walk) or)&em materialnym... Ju& jako ch$opiec rozumia$, &e skoro Niepokalana go poci'ga,
nale&y zbli&y( si) do Niej przez pokorn' modlitw).

Jak syn ubogiego rzemie%lnika mia$ odziedziczy( po swoim ojcu niewielki, domowy warsztat tkacki.
Jednocze%nie czu$ powo$anie do stanu zakonnego i wiedzia$, &e musi odpowiedzie( na to Bo&e wezwanie. Dlatego
wraz ze swym starszym bratem prosi$ rodziców o zgod) na wst'pienie do Zakonu Franciszkanów. Po pocz'tkowym
wahaniu rodzice si) zgodzili.

Rozpocz)cie nowicjatu poprzedza$a 3 letnia nauka w gimnazjum franciszka!skim, którego alumni mieszkali
w internacie zakonnym. By$ to dla niego czas systematycznej nauki i wzrostu pobo&no%ci maryjnej.

Mimo pocz'tkowej decyzji o oddaniu si) &yciu zakonnemu, tu& przed rozpocz)ciem nowicjatu, nie by$ wcale
pewny czy jest to w$a%ciwa dla niego droga. Prze&ywa$ chwil) ci)&kich zmaga! wewn)trznych. Mia$ w'tpliwo%ci, czy
wytrwa, m$odzie!cza wyobra"nia stawia$a mu przed oczy pi)kn' i bohatersk' drog) s$u&by wojskowej. Pami)ta$ o
swoim przyrzeczeniu, &e b)dzie walczy$ dla Naj%wi)tszej Maryi Panny i my%la$, i& najpi)kniejsz' z walk jest walka
or)&em  jak dawni rycerze  jak to ongi% %ni$ %w. Franciszek z Asy&u [23] . Jednak, z Bo&' pomoc', ostatecznie
postanowi$ wybra( &ycie zakonne.

Nowicjat rozpocz'$ w 1910 r. Z pocz'tku niczym szczególnym si) nie wyró&nia$. Jednak ci'gle wzrasta$o w
nim pragnienie bycia jak najwi)kszym %wi)tym. Wytrwale d'&y$ do realizacji tego celu przez umi$owanie modlitwy,
sumienno%( w obowi'zkach i pos$usze!stwo prze$o&onym. Po kilku latach tak sam pisze o tym okresie: Mimo du&ej
sk$onno%ci do pychy, Niepokalana poci'ga$a mnie silniej. Na kl)czniku w celi mia$em stale obrazek jakiego%
%wi)tego, któremu objawi$a si) Niepokalana i cz)sto modli$em si) do Niej  [24] . Z czasem coraz ja%niej poznawa$, &e
aby autentycznie &y( powo$aniem, którym Pan w swym wielkim mi$osierdziu go obdarzy$, musi coraz doskonalej
wype$nia( wol) Bo&'. Wol) t' objawia$o mu %wi)te pos$usze!stwo Ko%cio$owi i prze$o&onym, dlatego stara$ si)
nawet w najmniejszych rzeczach by( im pos$uszny. Innym sposobem rozeznania Bo&ych zamiarów by$a dla niego
modlitwa, któr' tak&e uwa&a$ za "ród$o dobrych owoców wszelkiej pracy i dzia$alno%ci apostolskiej. To w$a%nie
podczas jednej z medytacji odkry$, &e powinien za$o&y( stowarzyszenie maryjne, którego cz$onkowie przez swoje
ca$kowite oddanie Niepokalanej, przeciwstawi' si) nasilaj'cym si) wówczas dzia$aniom antyko%cielnym. By upewni(
si) czy ta my%l pochodzi od Niepokalanej, zapyta$ swego ówczesnego kierownika duchowego, a otrzymawszy
zapewnienie ze strony %wi)tego pos$usze!stwa, postanowi$ rozpocz'( spraw). [25] W pa"dzierniku 1917 roku wraz
z kilkoma bra(mi zak$ada Rycerstwo Niepokalanej, które sta$o si) dzie$em jego &ycia, jego doskona$' odpowiedzi'
na Bo&' $ask) powo$ania. Stowarzyszenie to przez dziesi'tki lat swego istnienia, przez wiele milionów swoich
cz$onków przyczyni$o si) do nawrócenia niezmierzonej liczby dusz. Dla potrzeb Rycerstwa zaczyna z czasem wyda(
czasopismo: Rycerz Niepokalanej, które po kilku latach osi'gn)$o nak$ad oko$o miliona egzemplarzy.

*w. Maksymilian doskonale wiedzia$, &e dla prowadzenia tak wielkiego dzie$a, potrzebna jest du&a liczba
braci zupe$nie oddanych Niepokalanej, dlatego z du&' troskliwo%ci' dba$ o powo$ania, którymi Niepokalana
obdarza$a swoje dzie$a. W tym celu napisa$ m. in. poni&szy artyku$, który zamie%ci$ w Rycerzu Niepokalanej.
Przedstawia w nim swoje rozumienie powo$ania zakonnego jak równie& wskazuj) na ró&ne przeszkody, które
m$odemu cz$owiekowi utrudniaj' lub wr)cz uniemo&liwiaj' odpowiedzenie na g$os powo$ania. W%ród tych
przeciwno%ci widzia$ oprócz pragnie! tego %wiata, takich jak kariera, s$awa, pieni'dze, tak&e sprzeciw rodziców,
którzy bardzo cz)sto nie pozwalali swym dzieciom wst'pi( do zakonu.

Powo$anie zakonne. Niejedni rodzice, us$yszawszy ten tytu$, pomy%l' zaraz: pi)kne to, wznios$e, szczytne,
wielkie, %wi)te  byleby tylko które z naszych dzieci tym si) ... nie przej)$o i o klasztorze  bro! Bo&e  nie zacz)$o na
serio my%le(. A dlaczego? Jak&e&!? Zakopa( si) w ponurych, wilgotnych, ciemnych, grubych murach... w istnym
grobie i to &ywcem, g$odzi( si), umartwieniami dr)czy(, i d$ugie odprawia( modlitwy!? itd. Itd. Sam s$ysza$em takie
zdanie: tam ci je%( nie dadz' i ka&' si) modli(, a mo&e i ci)&ko pracowa(.
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Wi)kszo%( jednak nie wyobra&a sobie klasztoru jako tak znowu okrutnego wi)zienia, ale przecie&  mówi 
mojemu synowi, córce u%miecha si) %wietna kariera, zdolno%ci nie przeci)tne, obej%cie mi$e, zdrowie  Bogu dzi)ki 
a mo&e spore zasobno%ci rodzinne przynios' temu dziecku wymarzone prze rodziców: zaszczyty, dobrobyt,
szcz)%cie  jak&e wi)c dopuszcza( do g$owy my%li o klasztorze?!

Inni znów pragn' swoje ukochane dziecko jak najd$u&ej mie( przy sobie, b)d'c przekonaniu, &e tylko w
ognisku rodzinnym mo&e si) czu( szcz)%liwy. Jeszcze inni przechodz' my%l' lata w których tyle kosztów ponie%li
dla dziecka, tyle si) napracowali i natrudzili i decyduj': czy& nie s$uszna rzecz, by teraz ten syn, ta córka pracowali i
oddawali rodzicom to, co na nich zosta$o wy$o&one?!

S' i tacy, co ch)tnie z$o&yli by ofiar) Bogu z dziecka swojego, ale &eby przecie& one zosta$o [kim%], wi)c
niech by ju& posz$o i do seminarium, niechby si) uczy$o na ksi)dza! Zostanie wikariuszem, proboszczem,
kanonikiem, no... i biskupi te& nie s' wieczni  a nó& ? Ale &eby to dziecko mia$o wyrzec si) %wiata i to naprawd)
zupe$nie, i dla mi$o%ci Bo&ej, dla mi$o%ci Niepokalanej sta$o si) a& ostatnim mo&e z braciszków w takim np.
Niepokalanowie! I &eby mu tam przysz$o ponosi( wzgard), przepracowywa( si) i cierpie( ze wzrokiem utkwionym w
Niepokalan', a mo&e i pojecha( gdzie% w kraje poga!skie i tam wyniszcza( si) w trudach lub nawet i krew przela(
za wiar), za Jezusa  %mier(  to ju& nie mo&e pomie%ci( si) w g$owie niektórym rodzicom, nieraz pobo&nych i
uczciwych sk'din'd. To za wielka ofiara  mówi'. To te& wyrywaj'cemu si) do &ycia zakonnego dziecku
przeszkadzaj' jak mog', prosz', gro&', zaklinaj', a czasem i bij' je, niepomni w swoim za%lepieniu, &e w tym
grzesz' ju& ci)&ko. Zapominaj', &e Pan Bóg jest ich i dziecka Panem, &e tak ich jak i dziecko on wywiód$ z nico%ci i
w ka&dej chwili istnienie daje, &e On, je&eli tak mu si) podoba, mo&e da( dziecku t) wielk', nadzwyczajn' $ask)
powo$ania zakonnego. Je&eli za% On sprawia ten najwy&szy zaszczyt rodzinie, a rodzice go nie doceniaj', obra&aj'
Jego majestat, bo jakby mówi': nie Ty o Bo&e, ale my potrafimy da( naszemu dziecku szcz)%cie [26] .

*w. o. Maksymilian do ko!ca by$ wierny swemu powo$aniu  nieograniczonej s$u&by Bogu i bli"nim. W obozie
koncentracyjnym w O%wi)cimiu widz'c wielk' rozpacz wspó$wi)"nia skazanego na %mier(, zg$osi$ si) za niego do
bunkra g$odowego. I nawet tam w obliczu %mierci nie zapomnia$ do czego powo$a$ go Bóg, przygotowuj'c na %mier(
tych, którzy z nim byli w bunkrze. Jednaj'c ich z Bogiem na pewno dodawa$ im otuchy, opowiadaj'c o tym, w co
przez ca$e &ycie mocno wierzy$  o niebie w którym czeka na nich Bóg i Niepokalana. Sam na %mier( czeka$ z
rado%ci', gdy& wiedzia$, &e wype$ni$ swoje &yciowe powo$anie i &e dopiero w niebie zobaczy wszystkie jego owoce 
rzesze dusz, które dzi)ki jego Rycerstwu Niepokalanej pozna$y i pokocha$y Boga.

 

Modlitwa na zako!czenie adoracji

Panie Jezu ukryty w Naj%wi)tszym Sakramencie b'd" uwielbiony za Twojego s$ug) %w. o. Maksymilian,
którego nam da$e% jako wzór w odkrywaniu i realizacji naszego powo$ania. Prosimy Ci), pomó& nam na%ladowa(
jego umi$owanie modlitwy, pos$usze!stwo Twej woli i ofiarno%( w jej wype$nianiu, aby%my z Twoj' pomoc' wytrwale
d'&yli do osi'gni)cia niebieskiej chwa$y, któr' dla nas przygotowa$e%. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Mariusz Jakubowski OFMConv

 

D. Rado$+ powo#ania

 

Wprowadzenie do adoracji

Pro%cie Pana &niwa, aby wyprawi$ robotników na swoje &niwo (Mt 9, 38).

Panie Jezu Chryste ukryty w Naj%wi)tszym Sakramencie stajemy przed Tob', aby trwa( razem na modlitwie
o powo$ania do stanu kap$a!skiego i zakonnego. Pragniemy prosi( ciebie aby% w sercach m$odych ludzi wzbudzi$
ch)( i pragnienie kroczenia za Tob'. Prosimy Ci) tak&e za kap$anów, zakonników i zakonnice, aby odwa&nie
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podejmowali codzienny trud i z rado%ci' przekazywali Dobr' Nowin) ludziom. Miej w opiece tak&e papie&a
wszystkich biskupów, niech kieruj' Ko%cio$em zgodnie z Twoim Duchem.

 

Czytanka

  Kogo mam pos#a+? Kto by nam poszed#? - (Iz 6, 8)

Ka&dy z nas powinien uzmys$owi( sobie podstawow' prawd): ty i ja jeste%my wyj'tkowi i niepowtarzalni,
dlatego zosta$o nam przygotowane wyj'tkowe i niepowtarzalne miejsce w dziele zbawienia. Bóg wzywa nas po
imieniu oczekuj'c, &e w wolno%ci serca odpowiemy na jego zaproszenie, w$'czaj'c si) przez to w zbawienie %wiata.
Tylko &ycie wed$ug planu Boga mo&e da( pokój serca i pewno%(, &e w dniu spotkania z Panem us$yszymy: Dobrze
s$ugo dobry [] wejd" do rado%ci pana (Mt 25, 23) [27] .

Powo$anie jako odpowied" na mi$o%( Boga

W czwartek, dzie! modlitw o powo$ania, zwró(my uwag) na szczególny dar jakim Bóg obdarza ludzi w
Ko%ciele: na &ycie kap$a!skie i zakonne. Ujmuj'ce jest na pewno stwierdzenie jednego z zakonników: Nie &a$uj), &e
jestem kap$anem, &e jestem zakonnikiem. Radosne odpowiedzenie na wezwanie Bo&e i &ycie wed$ug tego do czego
zostali%my przeznaczeni wzbudza w sercu zawsze wdzi)czno%( i okrzyk: Nie &a$uj)...

Aby odpowiedzie( na Bo&y g$os powo$ania, m$ody cz$owiek wpierw spotyka si) ze wzrokiem mi$uj'cego Ojca
mówi'cego s$owa: Kogo mam pos$a(? Kto by nam poszed$?  (Iz 6, 8). S$owo Boga zawsze jest s$owem mi$o%ci,
dlatego jedyn' i najwa&niejsz' pobudk' jak' powinien kierowa( si) m$ody cz$owiek jest mi$o%(. Jan Pawe$ II w
adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis tak mówi o powo$aniu: Ten wybór %wiadczy o mi$o%ci. W$a%nie ta mi$o%(
jak ka&da inna mi$o%( jeszcze usilniej domaga si) wzajemno%ci. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus zadaje Piotrowi
podstawowe pytanie o mi$o%(. Jezus zanim powierzy mu swoj' owczarni) i aby móc to uczyni(, pyta Piotra, czy Go
mi$uje. (PDV 25). W innym miejscu dodaje: Przygotowuj'c si) do kap$a!stwa, musimy te& nauczy( si) dawania
osobistej odpowiedzi na podstawowe pytanie Chrystusa: czy Mnie mi$ujesz? Odpowiedzi' przysz$ego kap$ana mo&e
by( tylko ca$kowity dar z w$asnego &ycia (PDV 42).

Us$yszenie tak delikatnego g$osu w duszy dziewczyny czy ch$opaka wzywaj'cego go do oddania si) Bogu
na drodze &ycia zakonnego mo&e by( trudne do odczytania i us$yszenia, ale nie niemo&liwe, dlatego &e Bóg
przychodzi z pomoc' wtedy gdy naprawd) Go szukamy. Wielu m$odych ludzi prze&ywa problemy z odczytaniem
drogi &ycia kap$a!skiego lub zakonnego. Najwa&niejsze w tym jest ch)( szukania. Przyk$adem mo&e by( list
jednego z ch$opców :

Od kilku miesi)cy w mej g$owie wci'& pi)trzy si), narasta i k$)bi my%l Seneki: cokolwiek czynisz pami)taj,
&e musisz odej%(. W$a%nie. Kiedy% opuszcz) ten %wiat, stan) przed tronem Boga i zapyta mnie: Synu, co dobrego
uczyni$e% dla mego imienia? I co wtedy? Prawdopodobnie widzi si) wówczas klatka po klatce swe &ycie, cz)sto
puste zmarnowane, bezowocne. Ja tak nie chc), nie chc) straci(, zmarnowa( swego &ycia? Co uczyni(, by kiedy%
tam, u Ojca nie odpowiedzie(: przepraszam Panie, nie zrobi$em dla Twego imienia nic, nic. W$a%nie. Jak i%( za nim
i wype$ni(, uczyni( to, czego ode mnie oczekuje. Jak rozpozna( swoje powo$anie? Dzi% nie wiem co zrobi(? Gdzie
pój%(, co wybra(? Kim by( w &yciu? Jak to zrobi(, by w$a%nie wybra( t) drog), t) odpowiedni'. Nie wiem... [28] .

Rozpoznanie i troska o powo$anie

Aby rozpozna( swoje powo$anie nale&y spotka( si) z Bogiem na modlitwie. Wytrwa$a rozmowa z Panem
jest bardzo cenna. I przydatna wtedy gdy stoimy na rozdro&u nie wiedz'c dok'd pój%(, co zrobi( z &yciem. Kiedy
Bóg zach)ca ch$opaka lub dziewczyn) do oddania si) ca$kowicie w pos$udze zakonnej lub kap$a!skiej wzywa do
piel)gnacji daru tak subtelnego, delikatnego i wra&liwego. Mo&emy porówna( go do delikatnej ro%linki, je%li
b)dziemy dba( o ni' wtedy wyro%nie na pi)kn' ro%lin), lecz gdy czego% zabraknie lub b)dzie za du&o, wtedy ta
ro%lina choruj) i marniej). W adhortacji Vita consecrata  czytamy: Odpowiedzie( tak na Bo&e powo$anie i osobi%cie
troszczy( si) o rozwój w$asnego powo$ania, to niezb)dna powinno%( ka&dego powo$anego, który musi otworzy(
przestrze! swojego &ycia na dzia$anie Ducha *wi)tego i ofiarnie zaanga&owa( si) w proces formacyjny przyjmuj'c
wiern' pomoc ludzi, których daje mu Bóg i Ko%ció$ (VC 65).

Warto zainwestowa( w siebie i swoje &ycie. Bardzo pomocna b)dzie tutaj np. rozmowa z kap$anem lub
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osob' zakonn'. Je%li  czujesz, &e Bóg wzywa ciebie do swojej s$u&by, albo jeszcze nie wiesz, ale chcesz o tym
porozmawia( Jezus zach)ca ci) do takiego spotkania.

Warto wiedzie(, &e przyj)cie drogi powo$ania kap$a!skiego i zakonnego wi'&e si) ze skokiem w wiar) . Jest
to tak, jakby postawi( stop) na nieznanej ziemi i nie wiedzie( co si) prze&yje. Czym% normalnym jest l)k, obawa
wtedy gdy m$ody cz$owiek dostrze&e wezwanie. Dlatego wa&na w tym wszystkim jest ufno%( Bogu [29] . On daj
mo&liwo%( kochania tego do czego wzywa. Je%li  to wezwanie pocz'tkowo b)dzie zaskoczeniem, dobrze by$oby
wiedzie(, &e jest ono przeznaczone dla naszego szcz)%cia, bo wierno%( otrzymanemu powo$aniu kap$a!skiemu i
zakonnemu otwiera na rado%( i satysfakcj), a tak&e zobowi'zuj) by by( bli&ej Jezusa. Tak patrzy$a na pocz'tki
swojego powo$ania jedna z sióstr gdy pisa$a do swoich rodziców:

5 lipca o godzinie 16. ksi'dz proboszcz z parafii MB po%wi)ci$ nasze habity, koronki, szkaplerze i paski,
odby$a si) Msza %w. i od tego czasu %wi)ty habit sta$ si) naszym sta$ym strojem. Ob$óczyny by$y chyba dla mnie
wi)kszym prze&yciem ni& b)d' %luby. Tu& przed przyj)ciem %wi)tego habitu czu$am si), jakby spe$ni( mia$o si) co%
na co czeka$o si) ca$e &ycie. Ostatecznie konkretne podj)cie decyzji i podpisanie gotowo%ci z$o&enie %lubów
sprawi$o, &e wszelki l)k i niepewno%ci min)$y, mo&e nie bezpowrotnie, ale z pomoc' takiego Oblubie!ca wszelkie
trudno%ci $atwiej b)dzie zwalcza(. Cieszcie si) i wy kochani rodzice. Strój, który odró&nia nas od innych ludzi i
oznacza wy$'czn' przynale&no%( do Chrystusa, jest mi tak bliski od pierwszego dnia jakbym nigdy wcze%niej nie
nosi$a nic innego. *wi)ty habit cho( to tylko strój, ale spojrzenie na niego mobilizuje &eby zrezygnowa( z jakiego%
z$a, &eby czyni( dobro, przyj)ty habit nie pozwala osi'%( na laurach i mie( %wi)ty spokój. Nie jestem w stanie
opisa( swego obecnego stanu. Nigdy nie by$am tak szcz)%liwa i spokojna. Z t)sknot' czekam na dzie! za%lubin z
Panem [30] .

Rado%( wybrania

Rado%( i szcz)%cie p$yn'ce z powo$ania zakonnego i kap$a!skiego powinno zach)ca( i mobilizowa(
m$odych do zastanowienia si), czy przypadkiem Bóg nie wzywa ich do swojej s$u&by. Niech z ochot' odpowiedz'
na s$owa Jezusa: chod"cie a zobaczycie...

 

Tomasz Desput OFMConv

Lipiec

Nabo&e'stwo w intencji odnalezienia

&yciowego powo#ania

 

Pie$': Barka.

 

Obrz)dy wst)pne:

K: W imi) Ojca i Syna i Ducha *wi)tego.

W: Amen.

K: Pan z wami.

W: I z duchem twoim.
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Wprowadzenie

Ca$e &ycie cz$owieka zale&y od dwóch lub trzech tak  i dwóch lub trzech nie  wypowiedzianych w m$odo%ci.
To w$a%nie wtedy snuje si) plany i buduje przysz$o%(... a jak&e trudno naprawi( co%, co zosta$o wówczas
zniszczone!  powiada Paul Claudel.

Po co &yje? To pytanie znane jest w ka&dym miejscu na ziemi, istnieje tak d$ugo jak ludzko%(. Tobie, który
zadajesz sobie pytanie o sens &ycia wychodzi na spotkanie Jezus Chrystus. To On mówi ci, &e Twoje &ycie
otrzyma$e% od Boga, jako dar mi$o%ci. Musisz je prze&y( jako dar mi$o%ci do Niego, ludzi, którzy s' twoimi siostrami i
bra(mi. #ycie jest darem mi$o%ci. #yjesz, aby poznawa( i kocha( Boga i ludzi.

Powiedzie( tak , powiedzie( nie ... No w$a%nie, je&eli powiedzia$e% tak  Chrystusowi, b'd" pewny  twoje &ycie
jest i b)dzie pi)kniejsze ni& cud. W czasie tego nabo&e!stwa módlmy si) o rozeznanie swego &ycia i powo$ania;
pytajmy jak mamy je prze&y(, co wybra(, komu si) ofiarowa(.

 

 

 

Modlitwa

Módlmy si) s$owami %w. Franciszka, który maj'c 19 lat sta$ tak&e na rozdro&u swego &ycia:

Najwy&szy, chwalebny Bo&e,

 Rozja%nij ciemno%ci mego serca

 I daj mi, Panie, prawdziw' wiar),

 niezachwian' nadziej)

 i doskona$' mi$o%(,

 zrozumienie i poznanie,

 abym wype$nia$ Twoje %wi)te

 i prawdziwe pos$annictwo (%w. Franciszek) [31] .

 

Czytanie

Czytanie z Ksi)gi proroka Jeremiasza

Pan skierowa$ do mnie nast)puj'ce s$owo: Zanim ukszta$towa$em ci) w $onie matki, zna$em ci), nim
przyszed$e% na %wiat, po%wi)ci$em ci), prorokiem dla narodów ustanowi$em ci). I rzek$em: Ach, Panie Bo&e,
przecie& nie umiem mówi(, bo jestem m$odzie!cem! Pan za% odpowiedzia$ mi: Nie mów <Jestem m$odzie!cem>,
gdy& pójdziesz, do kogokolwiek ci) po%le, i b)dziesz mówi$, cokolwiek tobie polec). Nie l)kaj si) ich, bo jestem z
tob', by ci) chroni(  wyrocznia Pana. I wyci'gn'$ r)k), dotkn'$ Pan moich ust i rzek$ mi: Oto k$ad) moje s$owo w
twoje usta. Spójrz, daje ci dzisiaj w$adze nad narodami i nad królestwami, by% wyrywa$ i obala$, by% niszczy$ i
burzy$, by% budowa$ i sadzi$

Oto S$owo Bo&e.
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Psalm

Pami)taj o nas mi$osierny Panie

 

Daj mi pozna( twoje drogi, Panie,

Naucz mnie chodzi( Twoimi %cie&kami.

Prowad" mnie w prawdzie wed$ug Twych poucze!,

Bo&e i zbawco, w Tobie mam nadziej).

 

Pami)taj o nas mi$osierny Panie

 

Wspomnij Panie na swoje mi$osierdzie,

Na swoj' mi$o%(, która trwa od wieków.

Lecz o mnie pami)taj w swoim mi$osierdziu,

Ze wzgl)du na dobro( Twa Panie.

 

Pami)taj o nas mi$osierny Panie

 

Dobry jest Pan i prawy

Dlatego wskazuje drog) grzesznikom.

Pomaga pokornym czyni( dobrze

Uczy pokornych dróg swoich.

 

Pami)taj o nas mi$osierny Panie

 

Czytanie

Czytanie z Listu %w. Paw$a Aposto$a do Koryntian

Ró&ne s' dary $aski, lecz ten sam Duch; ró&ne te& s' rodzaje pos$ugiwania, ale jeden Pan; ró&ne s'
wreszcie dzia$ania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkim. Wszystkim za% objawia si) Duch dla
[wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar m'dro%ci s$owa, drugiemu umiej)tno%( poznawania wed$ug
tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tym&e Duchu, innemu $aska uzdrawiania w jednym Duchu,
innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar j)zyków i wreszcie
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innemu $aska t$umaczenia j)zyków. Wszystko za% sprawia jeden i ten sam Duch, udzielaj'c ka&demu tak, jak chce.

 

Oto S$owo Bo&e!

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Panie Ty wszystko wiesz,

Ty wiesz, &e Ci) kocham

Alleluja, Alleluja, Alleluja

 

Ewangelia

K: Pan z wami.

W: I z duchem twoim.

K: S$owa Ewangelii wed$ug %w. Jana.

W: Chwa$a Tobie Panie.

 

Gdy spo&ywali %niadanie, rzek$ Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy mi$ujesz Mnie wi)cej
ani&eli ci?  Odpowiedzia$ Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, &e Ci) kocham. Rzek$ do niego: Pa% baranki moje! I znowu, po
raz drugi, powiedzia$ do niego: Szymonie, synu Jana, czy mi$ujesz Mnie?  odpar$ Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, &e Ci)
kocham. Rzek$ do niego: Pa% owce moje! Powiedzia$ mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? 
Zasmuci$ si) Piotr, &e mu po raz trzeci powiedzia$: Czy kochasz Mnie?  I rzek$ do Niego: Panie Ty wszystko wiesz,
Ty wiesz, &e Ci) kocham. Rzek$ do niego Jezus: Pa% owce moje! Zaprawd), zaprawd) powiadam ci: gdy by$e%
m$odszy, opasywa$e% si) sam i chodzi$e%, gdzie chcia$e%. Ale gdy si) zestarzejesz, wyci'gniesz r)ce swoje, a inny
ci) opasze i poprowadzi dok'd nie chcesz. To powiedzia$, aby zaznaczy(, jak' %mierci' uwielbi Boga. A
wypowiedziawszy to rzek$ do niego: Pójd" za Mn'!

 

K: Oto S$owo Pa!skie

W: Chwa$a Tobie Chryste

 

Tutaj mo&e nast%pi+ krótka homilia

 

Modlitwa wiernych

Do Boga, Stwórcy %wiata i Dawcy &ycia, zanie%my pokorne modlitwy:
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Ojcze, prosimy za Ko%ció$ Twego Syna, aby zawsze odnajdywa$ swoje miejsce na drogach czasu. Ciebie
prosimy...

Za kieruj'cych naszym krajem, aby troszczyli si) o godziwy rozwój i &ycie ka&dego cz$owieka. Ciebie
prosimy...

Za ludzi zagubionych i zrozpaczonych, aby w pe$nieniu woli Bo&ej i przestrzeganiu Jego praw odnale"li
pokój i si$). Ciebie prosimy...

Za m$odzie&, aby nie l)ka$a si) przysz$o%ci i zada!, jakie przed ni' stawia Bóg. Ciebie prosimy...

O odwag) w podj)ciu powo$ania kap$a!skiego i zakonnego dla wszystkich powo$anych, aby mogli zanie%(
%wiatu Jezusa Chrystusa i Jego mi$o%(. Ciebie prosimy...

Za nas samych, by%my wspó$pracuj'c z Bo&' $ask' zrealizowali nasze &yciowe powo$anie. Ciebie prosimy...

 

Panie, Ty kierujesz dziejami Ko%cio$a, aby Tobie s$u&y$ i wype$nia$ Twoja wole, spraw prosimy, aby%my naszym
&yciem uczestniczyli w dziele Twojej wszechmocy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Ojcze nasz.

 

Wystawienie Naj$wi)tszego Sakramentu

 

Litania do Ducha *wi)tego

 

B#ogos#awie'stwo

 

Pie$': Id.cie na ca#y $wiat...

 

Stanis$aw Glista OFMConv

Sierpie'

Matko, która nas znasz...

Nabo&e!stwo powo$aniowe [32]

 

uwagi
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1.      Nabo#e&stwo mo#na poprowadzi' przed ikon$ Matki Bo#ej.

2.      Modlitwy po rozwa#aniach mog$ odczyta' wyznaczone osoby z ró#nych stanów pozostawiaj$c po
sko&czonej modlitwie zapalon$ %wiec! przed ikon$.

 

Pie$' na wej$cie: Jest zak%tek na tej ziemi.

 

Kap$an:

W imi) Ojca i Syna i Ducha *wi)tego. Amen.

Bóg Ojciec, który pos$a$ swojego Syna Jezusa Chrystusa,

aby obdarzy( nas zbawieniem i zes$a$ Ducha *wi)tego,

aby nas poucza$ na drogach naszej wiary, nadziei i mi$o%ci

niech b)d' z Wami wszystkimi. I z duchem Twoim.

 

Wprowadzenie:

Drodzy Bracia i Siostry.

W $'czno%ci z wszystkimi, którzy pielgrzymuj' lub wyrusz' w najbli&szym czasie na szlaki pieszych
pielgrzymek do ró&nych sanktuariów maryjnych i my zgromadzili%my si) przed ikon' Naszej Matki, by Jej poleca(
nasz' Ojczyzn), parafi), nasze rodziny, dzieci, m$odzie&. Tu, w szkole mi$o%ci chcemy razem uczy( si) otwarto%ci
na %wiat$o Ducha *wi)tego. Tak, by nasze &ycie by$o prze&ywane m'drze i w duchu ewangelicznej prostoty dziecka
Bo&ego, by by$o oparte na prawdziwym %wiadectwie wolno%ci i godno%ci ludzkiej i stawa$o si) widocznym znakiem
umi$owania warto%ci przynosz'cych rozwój osobisty i wspólnotowy.

Maryjo,gromadzimy si) przed Twoj' ikon', aby Ci dzi)kowa( i przez Ciebie prosi( Twojego Syna o nowe i
%wi)te powo$ania kap$a!skie, misyjne i zakonne. Chcemy na nowo popatrze(, w tym miesi'cu sierpniu na Twoje
&ycie, by w nim odkrywa( nasz' drog) codziennego wezwania i powo$ania.

 

I. Maryja - Matka Ko$cio#a i Przybytek Ducha *wi)tego

 

Lektor:

Ikona (gr. eikon). Tym poj)ciem okre%la si) %wi)te wizerunki namalowane na desce, czczone szczególnie
na Wschodzie chrze%cija!skim. Spowite %wiat$em, zawieraj' w sobie iskr) tajemnicy Boskiej. S$usznie zatem nazwa$
je kto% oknami czasu otwartymi na wieczno%(. Tym poj)ciem zwyk$o si) dzi% okre%la( tak&e te sceny biblijne, które
zawieraj' wa&ne or)dzie zbawcze. W%ród tych ikon, pierwszy rozdzia$ Dziejów Apostolskich odnotowuje jedn' o
nadzwyczajnym blasku. Czytamy tam, &e aposto$owie po wniebowst'pieniu Jezusa, w oczekiwaniu na Ducha
*wi)tego, weszli do sali na górze i przebywali w niej (Dz 1,13). I z nimi by$a tak&e Maryja, Matka Jezusa. Jest to
ostatnia sekwencja biblijna, w której pojawia si) Madonna. Ona ostatecznie wymyka si) %wiat$om sceny. Z
wy&szego pi)tra, jakby z górnej cz)%ci domu, jak gdyby chcia$a wskaza( nam duchowe poziomy, na których winno
rozwija( si) &ycie ka&dego chrze%cijanina, ka&dej matki i ojca, dziecka i dorastaj'cego cz$owieka, osoby powo$anej
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do ma$&e!stwa czy &ycia zakonnego, do ka&dego powo$ania, do którego cz$owiek zosta$ wezwany.

Ca$e &ycie Maryi by$o przepe$nione ogromn' tajemnic' w której codzienno%( przeplata$a si) z nadzwyczajn'
obecno%ci' Ducha *wi)tego. Mimo to, nie gardzi$a mieszkaniem ubogiego ludu. Przeciwnie. Maryja, cho( %wiadoma
swojego nadludzkiego przeznaczenia, nigdy nie chcia$a &y( w presti&owych dzielnicach. Nigdy nie budowa$a sobie
piedesta$ów chwa$y. I zawsze odrzuca$a nisze, które by mog$y odebra( Jej rado%( &ycia na parterze. Jednak&e
zarezerwowa$a sobie najwy&sze obserwatorium, z którego by mog$a kontemplowa( nie tylko ostateczny sens swoich
ludzkich losów, ale tak&e pi)kne tajemnice mi$o%ci Boga do cz$owieka.

 

Osoba zanosz'ca pro%by np. kap$an:

Pochwalony b%d. Panie w Maryi, wspania#ej Ikonie Ko$cio#a. Ona jako pierwsza prze&y$a swoje
osobiste Zielone *wi'tki w zwiastowaniu anio$a, gdy zst'pi$ na Ni' Duch *wi)ty. Prosimy aby Jego moc i dary
przenika$y ca$' wspólnot) Ludu Bo&ego i prowadzi$y j' drogami prawdy, nadziei i mi$o%ci.

Pochwalony b%d. Panie w Maryi, Mistrzyni powo#a' kap#a'skich i zakonnych. Ty która% pierwsza
wyrzek$a swoje radosne fiat , wspomagaj papie&a i pasterzy Ko%cio$a, wszystkie osoby konsekrowane i prze&ywaj'ce
czas formacji, by stawali si) prorokami i drogowskazami dla wspó$czesnego %wiata.

Pochwalony b%d. Panie w Maryi, Nauczycielce &ycia duchowego. Spraw, by%my razem z Ni'
rozwa&aj'c tajemnice radosne i bolesne, chwalebne i tajemnice %wiat$a, uczyli si) w codzienno%ci odkrywa(, dzieli( i
przyjmowa( dary: &ycia i %mierci, zwyci)stwa i pozornej pora&ki, zdrowia i choroby, bólu i szcz)%cia. By%my jako
pasterze, czuwali z ca$ym Ko%cio$em, z wszystkimi ojcami duchownymi, rektorami i profesorami odpowiedzialnymi za
formacje osób powo$anych. Wiemy &e gdy b)dziemy razem z Tob', $atwiej obejmie nas %wie&y powiew Ducha z
Jego siedmiorakimi darami. Dni b)d' rozpoczyna$y si) m'dro%ci' i wyczujemy, gdzie prowadz' %cie&ki &ycia,
przyjmiemy ka&d' dobr' rad) i z moc' b)dziemy pokonywa( wszelkie trudno%ci, u%wiadomimy sobie zasadzki, jakie
na nas czyhaj' i spostrze&emy blisko%( Boga przy tych, którzy staj' na naszej drodze. I przyspieszymy w ten
sposób pe$nie Królestwa Bo&ego na ziemi.

 

Pie$': Matko, która nas znasz [33] .

Ref.Matko, która nas znasz, z dzie(mi swymi b'd".

Na drogach nam nadziej' %wie(, 

z Synem Twym, z nami id". 

1.Z wszystkich niewiast wybrana - przyjd" i drog) wska&. 

Córko ludu Bo&ego - do Syna Twego nas prowad". 

7S$u&ebnico pokorna - pokój %wiatu daj. 

 

2. Królowo ognisk rodzinnych

Dziewico, wzorze prostoty

Oblubienico cie%li
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II. Maryja - Matka pielgrzymuj%cych i Królowa Wyznawców

 

Lektor:

Czasami mówi' o Tobie, &e jeste% Kobiet' w Drodze. Gdyby postacie z Ewangelii mia$y przy sobie jaki%
rodzaj licznika kilometrów, my%l), &e Ty odnios$aby% zwyci)stwo w klasyfikacji najbardziej niezmordowanych
w)drowców. Oczywi%cie, nie licz'c Jezusa. Wiadomo przecie&, &e On a& do tego stopnia uto&sami$ si) z drog', i&
pewnego dnia zwierzy$ si) uczniom, których zach)ci$, by szli za Nim: Ja jestem drog'. Drog', a nie w)drowcem!

Zawsze widzimy Ci) w drodze  jak w)drujesz z jednego miejsca Palestyny na drugie, przekraczasz nawet
granic) kraju. Tak wielu z nas pielgrzymuje w tym miesi'cu do miejsc, które Ty szczególnie wybra$a%. Wiemy, &e
ca$e nasze &ycie jest pielgrzymowaniem.

Ty robi$a% to cz)sto z wielkim po%piechem, kiedy bieg$a% do swojej krewnej El&biety, by jej s$u&y(; gdy z
Józefem udawa$a% si) do Betlejem, by tam porodzi( Jezusa, a pó"niej podró& do %wi'tyni w Jerozolimie, by
przedstawi( Bogu Dzieci). Tajemnicza ucieczka do Egiptu. Ostro&ny powrót do Judei z dokumentem podró&nym
wystawionym przez anio$a Pa!skiego, a potem znowu do Nazaretu. Pielgrzymka do Jerozolimy ze zni&k' grupow'
we wspólnej w)drówce z krewnymi i powtórzenie trasy w poszukiwaniu Jezusa w mie%cie. Widzimy Ci) w%ród
t$umów, gdy pragniesz spotka( Jezusa w)druj'cego po wioskach Galilei. Wreszcie na %cie&kach Kalwarii, u stóp
krzy&a, gdzie zatrzyma$a% si) z Janem umi$owanym uczniem Twojego Syna. I jakby jeszcze by$o tego ma$o
pow)drujesz do Wieczernika, by trwa( na modlitwie z uczniami, a potem wyruszy( w dalsz' drog) z Ko%cio$em.

 

Osoba zanosz'ca pro%by np. siostra zakonna lub katechetka:

Pochwalony b%d. Panie w Maryi, Ikonie w)drówki. Spraw aby%my na naszej drodze &ycia duchowego
nigdy nie ustali i nie zagubili prawdziwych drogowskazów wskazuj'cych na Chrystusa. Dopomó&, aby drogi
w)drówki Ko%cio$a naszych czasów, wspólnot parafialnych i zakonnych, rodzin, rodziców i dzieci zawsze by$y
skierowane na %cie&ki ewangelicznego pokoju i dobra na ca$ym %wiecie.

Pochwalony b%d. Panie w Maryi, Matce Ludu Pielgrzymuj%cego. Polecamy Ci wszystkich obecnych
pielgrzymów prze&ywaj'cych czas rekolekcji w drodze; %wi)ty czas rozeznawania powo$ania jakim obdarzy$ ich
najlepszy Mistrz Drogi. Polecamy Ci wszystkich rekolekcjonistów, którzy s' drogowskazami w drodze, pozwól im
by( narz)dziami Pokoju i Dobra.

Pochwalony b%d. Panie w Maryi, Królowej Wyznawców i *wiadków Drogi. Prosimy Ci) daj ludziom
m$odym odkrywa( smak &ycia: w)drówki i zatrzymania, si$y i zm)czenia, cierpliwo%ci i samotno%ci, wiary i
zw'tpienia. Wnie% w ich serca odwag) radosnego odpowiedzenia na dar powo$ania do wiary, nadziei i mi$o%ci w
duchu b$ogos$awie!stw.

 

Pie$':

3. Królowo narodu naszego
Uci%nionych nadziejo
*wiat$o $akn'cych prawdy

4. Pociecho ludu biednego
Pani wszelkiej rado%ci
Matko tkliwego serca 

III. Maryja - Kobieta Chleba i Arka Przymierza
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Lektor:

W Tobie Matko jak w najpi)kniejszej monstrancji - Arce Przymierza, Jezus zamieszka$ w pierwszych
chwilach swojego &ycia. Ty Go pierwsza adorowa$a% nie w pi)knym ko%ciele w%ród %piewów i modlitw, ale w ciszy
swojego serca i pokornej s$u&bie innym. Nie zatrzyma$a% Go nigdy dla siebie, ale od razu podarowa$a% tym którzy
przybiegli w betlejemska noc do &$óbka, a pó"niej s$uchali jak naucza$ i widzieli jak uzdrawia$. Ciebie Bóg uczyni$
narz)dziem, przez które zosta$ wypieczony najpi)kniejszy Chleb #ycia i Pokarm dla ca$ego %wiata. Jezus powiedzia$:
Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest Cia$o moje, które za was b)dzie wydane.

Mo&emy Ciebie nazywa( Domem Chleba i to nie tylko duchowego, bo przecie& do Niego wo$a$a% w Kanie
Galilejskiej, gdy zabrak$o wina codziennej rado%ci, a wi)c jeste% Matk' codziennego chleba duchowego i fizycznego.
Ty naprawd) martwi$a% si) o chleb powszedni. I gdy czasami nie uda$o si) go zdoby(, by( mo&e potajemnie
p$aka$a%, podobnie jak inna Maria, uboga kobieta, która mieszka w suterenie, z gromadk' dzieci i z bezrobotnym
m)&em, i z powodu niewyp$acalno%ci nie dostaje niczego na kredyt, nawet w sklepie spo&ywczym. Jezus na pewno
dostrzega$ Twoj' trosk) o chleb, gdy go brakowa$o, i rado%( z zapachu %wie&ego bochenka, który kruszy$o si) na
obrusie. St'd w Ewangelii tyle& rado%ci z chleba, który przy $amaniu si) pomna&a, a przechodz'c z r)ki do r)ki
zaspokaja g$ód ubogich, siedz'cych na trawie, i p)cznieje w u$omkach a& do dwunastu koszów. W centrum
modlitwy do Ojca Niebieskiego modli si) prosz'c o chleb powszedni.

 

Osoba zanosz'ca pro%by np. rodzice:

Pochwalony b%d. Panie w Maryi, Matce Pi)knej Mi#o$ci. Pomó&, aby nasze rodziny stawa$y si) domami i
szko$ami modlitwy, gdzie nigdy nie braknie mi$o%ci i przebaczenia, pracy i chleba, s$u&by i odpowiedzialno%ci, tak
by%my wspólnie potrafili poznawa( Chrystusa, mi$owa( Go i na%ladowa(.

Pochwalony b%d. Panie w Maryi, Przybytku Ducha *wi)tego i Stolicy M%dro$ci. Wezwij wszystkich
odpowiedzialnych za rozwój rodziny: pasterzy, polityków i pracodawców, doradców i lekarzy, aby otwarci na Ducha
*wi)tego i zatroskani o rodzin), stawali si) wspó$autorami &ycia narodowego, spo$ecznego i religijnego w naszej
Ojczy"nie.

Pochwalony b%d. Panie w Maryi, Arce Nowego Przymierza. Daj rado%( i wnie% pokój do wszystkich
rodzin gdzie zrodzi$o si) powo$anie do szczególnej misji w Ko%ciele. Polecamy Ci rodziny powo$anych z naszej
parafii i prosimy aby% otoczy$a je p$aszczem swej matczynej opieki, a zmar$ych wprowadzi$a do nieba.

Pochwalony b%d. Panie w Maryi, Kobiecie Chleba i Matce ,ycia. Prosimy, aby%my wychowuj'c nowe
pokolenia wraz z kap$anami, wychowawcami i katechetami, byli zawsze otwarci na cywilizacje &ycia, czuwaj'c nad
jego godno%ci' i szacunkiem od chwili pocz)cia a& do naturalnej %mierci, pami)taj'c ze ka&dy cz$owiek jest darem
Boga wezwanym do celebracji &ycia.

 

Pie$':

5. Dziewico, Matko Chrystusa
Dziewico, Matko Ko%cio$a
Dziewico, Matko ludzi

6. Matko przez Syna nam dana
Matko, która nas s$uchasz
Ty nas zawsze rozumiesz

IV. Maryja - Kobieta Go$cinna, Gwiazda Nowej Ewangelizacji

 

Lektor:
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Jeste% z nami Matko w tylu obliczach Twego pos$annictwa. Jeste% Ró&a!cow' i Szkaplerzn',
Cz)stochowsk' i Ostrobramsk', Trzykro( Przedziwn' i Bolesn', Królow' Pokoju i Matk' z cudownego medalika.
Mo&na powiedzie(, &e jeste% dla nas Matk' znaku i samym znakiem. Ale mo&emy Ci ofiarowa( tytu$ Matki
Go%cinno%ci i Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Sta$a% si) uczennic' i Matk' S$owa. Uczennic', bo w milczeniu i
uwadze ws$uchiwa$a% si) w S$owo i zawsze przechowywa$a% Je w sercu. Matk' i Gwiazd', bo swoje $ono
ofiarowa$a% S$owu i strzeg$a% je jak najcenniejszy skarb, Gwiazd) przynosz'c' %wiat$o ca$emu %wiatu. Sta$a% si)
&ywym symbolem najbardziej bezinteresownej go%cinno%ci. Wiedzia$a%, &e Mi$o%( potrzebuje wi)cej milczenia ni&
mówienia, wi)cej odleg$o%ci ni& blisko%ci, wreszcie wi)cej ofiary ni& przyjemno%ci.

W swoich my%lach uczyni$a% miejsce dla my%li Boga, z rado%ci' odst'pi$a% Mu najbardziej nienaruszalny
teren swego &ycia wewn)trznego, nie pomniejszaj'c przestrzeni swojej wolno%ci. Da$a% sta$e zamieszkanie Panu w
najbardziej tajemnych pokojach swojej duszy, nie oceniaj'c tej obecno%ci za naruszenie spokoju domowego. Z
odwag' przystosowa$a% swoje tempo &ycia do rytmu &ycia Go%cia. Zmieni$a% swoje przyzwyczajenia, by wype$ni(
zadanie, które powierzy$ Ci Najwy&szy. Po%wi)ci$a% swoje dni Osobie, która bynajmniej nie pomniejszy Twych trosk
i trudów. Ta podstawowa go%cinno%( wp$yn)$a na styl &ycia Maryi, na tysi'czne inne go%cinno%ci, o których nie
mówi Ewangelia, ale mo&emy je sobie wyobrazi(. Nikogo nie odepchn)$a. Wszyscy znajdowali os$on) pod Jej
cieniem i wszystkich stara$a si) Nim obdarowa( i zanie%( im Zbawiciela.

 

Osoba zanosz'ca pro%by np. przedstawiciele grup duszpasterskich:

Pochwalony b%d. Panie w Maryi, Matce Go$cinno$ci. Pomó&, aby ca$a wspólnota Ko%cio$a, dzia$aj'ce w
niej zakony i zgromadzenia, instytuty &ycia konsekrowanego i wspólnoty duszpasterskie odwa&nie otworzy$y si) na
dar nowej ewangelizacji, by$y &ywymi "ród$ami &ycia ewangelicznego, gdzie ka&dy mo&e odnale"( swoje miejsce
osobistego rozwoju i powo$ania do którego Bóg go wezwa$.

Pochwalony b%d. Panie w Maryi, Matce Milczenia i Zas#uchania. Pozwól, aby Dobra Nowina niesiona w
prawdzie i sprawiedliwo%ci, mi$o%ci i wolno%ci by$a fundamentem naszego powo$ania do &ycia ewangelizacyjnego,
wspólnotowego i misyjnego. Daj, aby zas$uchanie w S$owo Bo&e przynosi$o przemian) naszych serc i uzdolni$o nas
do s$u&by w mi$o%ci, modlitwy w cicho%ci i rado%ci g$oszenia %mierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Pochwalony b%d. Panie w Maryi, Wychowawczyni powo#a' kap#a'skich, zakonnych i misyjnych. Daj
aby nasze wspólnoty by$y &ywymi laboratoriami odkrywania i wzrostu chrze%cija!skiego powo$ania, gdzie wyzwoleni
i umocnieni $ask' oraz bratersk' mi$o%ci', z odwag' serca m$odzi ludzie znajd' znaki nadziei i powo$ania do s$u&by
w Ko%ciele na wzór Aposto$ów.

 

Pie$':

7. Dziewico z nami id'ca
Historii %wiata promieniu
Po%redniczko najlepsza

8. Matko ludzi bezdomnych
Matko prze%ladowanych
Matko ludzi wzgardzonych

 

V. Maryja  Kobieta Misyjna, Królowa Aposto$ów

 

Lektor:

Maryja, maj'c pojawi( si) na scenie historii zbawienia, postanowi$a zadebiutowa( wraz z wielkim
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Misjonarzem - Jezusem, jakby chcia$a zaznaczy(, &e podstawow' cech' Jej matczynej mi$o%ci jest misyjno%(? W
Ewangelii znajduje si) wiele tekstów, które konkretniej ukazuj' misyjn' rol) Maryi. Jezus - Aposto$ Ojca od razu
powo$uje najbli&sz' mu osob), aby sz$a z Nim. Nie za Nim, ale z Nim w rado%ci Kany Galilejskiej i ofiarowaniu na
Krzy&u. Czasem daleko od najbli&szych, a tak blisko z nowo spotkanym cz$owiekiem w pokorze i modlitwie,
rozwa&aj'c i kontempluj'c postaw) Swego Syna. Pierwsza Procesja Bo&ego Cia$a to Jej przedsi)wzi)cie i
inwestycja na wieki. Obecno%( obok tych, którzy si) raduj' i smuc' - to Jej rzeczywisto%( codziennego &ycia. Nie
trwa$a w pozornych zabezpieczeniach i pewno%ciach, nie urz'dza$a sobie wygodnych miejsc pobytu, ale sz$a
g$osz'c Jego.

Pozosta$a z Ko%cio$em na jego pielgrzymim szlaku, zabierana przez ludzi emigruj'cych w dalekie kraje.
Matka Pielgrzymuj'cych w poszukiwaniu chleba wolno%ci i godno%ci. Jest z tymi, którzy bardziej od innych poddali
si) czarowi tej ikony, która przedstawia Ci) obok Chrystusa, specjalnego Wys$annika Ojca, by zrezygnowali ze
swoich najdro&szych uczu( rodzinnych i przepowiadali Ewangeli) w odleg$ych krainach. To Jej opieka sprawia, &e s'
prawdziwymi narz)dziami pokoju i ewangelicznego entuzjazmu. Przytula ich do matczynego serca w chwilach
osamotnienia i trudno%ci. Matka, Królowa Cz$owieka Pos$anego na wszystkie d$ugo%ci i szeroko%ci geograficznego
%wiata Ewangelii.

 

Osoba zanosz'ca pro%by np. m$odzie& i dzieci:

Pochwalony b%d. Panie w Maryi, Kobiecie Ewangelicznego Pos#ania. Spraw, aby Ko%ció$ z jego
pasterzami i misjonarzami, nigdy nie zatrzyma$ si) na drogach nowej ewangelizacji, a prze$amuj'c wszelkie
trudno%ci, by$ &ywym %wiadectwem pielgrzymuj'cego Ko%cio$a.

Pochwalony b%d. Panie w Maryi, Kobiecie Misyjnych Szlaków Dobrej Nowiny. Daj wszystkim ludziom
m$odym $ask) wytrwania, by byli sol' ziemi i %wiat$o%ci' %wiata. Aby%my na%laduj'c %w. Franciszka: siali mi$o%( tam,
gdzie panuje nienawi%(; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; wiar) tam, gdzie panuje zw'tpienie; nadziej) tam,
gdzie panuje rozpacz; %wiat$o tam, gdzie panuje mrok i rado%( tam, gdzie panuje smutek.

Pochwalony b%d. Panie w Maryi, Królowej Aposto#ów. Wspieraj swym wstawiennictwem wszystkie
rodziny misjonarzy, wszystkie osoby podejmuj'ce trud pomocy misjom we wspó$czesnym %wiecie, a szczególnie
tych, którzy w duchu misyjnym Ko%cio$a aposto$uj' w swoich %rodowiskach pracy i nauki, w szpitalach i zak$adach
pracy. Daj im si$y i wypraszaj b$ogos$awie!stwo.

Pochwalony b%d. Panie w Maryi, Doskona#ym Narz)dziu Twego Pokoju i Mi#o$ci. Spraw, aby%my w
codzienno%ci naszego &ycia, odpowiadaj'c na dary Twego powo$ania do &ycia w rodzinie, ma$&e!stwie czy &yciu
konsekrowanym na wzór %w. Franciszka i %w. Klary mogli nie tyle szuka( pociechy, co pociech) dawa(; nie tyle
szuka( zrozumienia, co rozumie(; nie tyle szuka( mi$o%ci, co kocha(; albowiem daj'c  otrzymujemy, wybaczaj'c 
zyskujemy przebaczenie, a umieraj'c rodzimy si) do wiecznego &ycia.

 

Pie$':

9. Matko ludzi cierpi'cych
Matko z sercem przeszytym
U stóp krzy&a stoj'ca

10. Matko p$acz'ca nad nami
Matko przed kar' chroni'ca
Matko nas przyjmuj'ca

 

Kap#an

Drodzy Bracia i Siostry - Ojciec *wi)ty Jan Pawe$ II zawierzy$ [34] Matce Bo&ej ca$y %wiat chc'c, by Ona -

http://www.lublin.franciszkanie.pl/materialy/7.htm#_ftn34
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Matka Ko%cio$a przy%wieca$a ca$emu Ludowi Bo&emu na drogach wiary, nadziei i mi$o%ci. Prosz) was, aby%my to
dzi% uczynili na nowo, powierzaj'c naszej najlepszej Matce nasze sprawy osobiste, rodzinne, zawodowe, aby%my
we wspólnej modlitwie ofiarowali Jej ka&dy nasz dzie!, ka&d' nasza chwil). Pozostawmy Jej nasze troski, problemy
i rado%ci. Niech Ona to wszystko odda swemu Synowi, a naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Powierzmy Jej ca$y
%wiat, który tworzy rodzin) ludzk', do której my nale&ymy.

O Matko ludzi i ludów, Ty, która znasz "wszystkie ich cierpienia i nadzieje", Ty, która czujesz po
macierzy!sku wszystkie zmagania pomi)dzy dobrem a z$em, pomi)dzy %wiat$o%ci' i ciemno%ci', jakie wstrz'saj'
wspó$czesnym %wiatem - przyjmij nasze wo$anie skierowane w Ducha Przenaj%wi)tszym wprost do Twojego Serca i
ogarnij mi$o%ci' Matki i S$u&ebnicy ten nasz ludzki %wiat, który Ci zawierzamy i po%wi)camy, pe$ni niepokoju o
doczesny i wieczny los ludzi i ludów. Niech&e b)d' b$ogos$awione wszystkie dusze, które s' pos$uszne wezwaniu
Odwiecznej mi$o%ci. Niech b)d' b$ogos$awieni wszyscy ci, którzy dzie! po dniu, z niewyczerpan' hojno%ci',
przyjmuj' Twoje wezwanie, o Matko, do czynienia tego, co powie Twój Syn, Jezus, daj'c Ko%cio$owi i %wiatu
radosne %wiadectwo &ycia natchnionego Ewangeli'.

B'd" b$ogos$awiona Ty nade wszystko, S$u&ebnico Pa!ska, która najpe$niej pos$uszna jeste% temu Bo&emu
wezwaniu! B'd" pozdrowiona Ty, która jeste% ca$a zjednoczona z odkupie!czym po%wi)ceniem Twojego Syna!

Matko Ko%cio$a! Przy%wiecaj Ludowi Bo&emu na drogach wiary, nadziei i mi$o%ci! Pomó& nam &y( ca$'
prawd' Chrystusowego po%wi)cenia za ca$' Rodzin) ludzk' w %wiecie wspó$czesnym. Zawierzaj'c Ci, o Matko,
%wiat, wszystkich ludzi i wszystkie ludy zawierzamy Ci tak&e to po%wi)cenie nasze, sk$adaj'c je w Twym
macierzy!skim Sercu. O serce Niepokalane! Pomó& nam przezwyci)&y( groz) z$a, które tak $atwo zakorzenia si) w
sercach wspó$czesnych ludzi - z$a, które w swych niewymiernych skutkach ci'&y ju& nad nasz' wspó$czesno%ci' i
zdaje si) zamyka( drogi ku przysz$o%ci!

Przyjmij o Matko Chrystusa, to wo$anie nabrzmia$e cierpieniem wszystkich ludzi. Niech jeszcze raz objawi
si) w dziejach %wiata niesko!czona pot)ga mi$o%ci mi$osiernej. Niech powstrzyma z$o! Niech przetworzy sumienia!
Niech w Sercu Niepokalanym ods$oni si) dla nas wszystkich %wiat$o nadziei!

Wierzymy &e jeste% Matk' Chrystusa, Boga, który sta$ si) cz$owiekiem, i Matk' uczniów Jezusa. Mamy
nadziej), &e wraz z Tob' osi'gniemy wieczn' szcz)%liwo%(, której poprzez swe chwalebne Wniebowzi)cie jest
gwarancj' i zapowiedzi'. Kochamy Ci), jeste% bowiem Matk' mi$osiern', zawsze wspó$czuj'c' $askaw', pe$n'
lito%ci.

B$ogos$aw rodzinom, aby by$y ogniskami chrze%cija!skimi, gdzie szanuje si) rodz'ce si) &ycie, wierno%(
ma$&e!sk', pe$ne wychowanie dzieci, otwarte na po%wi)cenie si) Bogu. Odnawiaj'c nasze pe$ne mi$o%ci oddanie si)
Tobie, o Matko i Wzorze Mi$o%ci, pragniemy zaanga&owa( si) tak jak Ty w Wierno%( S$owu, które daje &ycie.

Matko $askawa i dobrotliwa, Ty, która jeste% Przyczyn' Nadziei i Pociechy, b'd" z nami na tej drodze,
by%my razem osi'gn)li prawdziw' wolno%( w Duchu, który okry$ Ci) Swoim cieniem; w Chrystusie, który narodzi$
si) z Twego macierzy!skiego $ona; w Ojcu, który Ci) umi$owa$ i wybra$ jako pierwsz' zapowied" nowej ludzko%ci.

O Maryjo, która% wiedzia$a, w Kanie Galilejskiej, &e wina nie maj', o Maryjo przecie& wiesz o wszystkim
czego nam brak! O wszystkim co nas boli. Ty znasz nasze cierpienia, nasze przewinienia i nasze d'&enia.

Powiedz Synowi! Powiedz Synowi o naszym trudnym "dzi%". Powiedz o naszym trudnym" dzi%" Temu
Chrystusowi, którego przyszli%my zaprosi( w ca$' nasz' przysz$o%(. Ta przysz$o%( zaczyna si) dzi% i zale&y od
tego, jakie b)dzie nasze "dzi%". Ty spraw, aby%my w naszym trudnym "dzi%" Twojego Syna s$uchali. #eby%my Go
s$uchali dzie! po dniu. I uczynek po uczynku. #eby%my Go s$uchali tak&e wówczas, gdy wypowiada rzeczy trudne i
wymagaj'ce. Do kogó& pójdziemy? On ma s$owa &ycia wiecznego.

O Matko Chrystusa, pociesz i dodaj si$ tym wszystkim, którzy cierpi': ubogim, samotnym chorym,
niekochanym, ciemi)&onym, zapomnianym. B'd" z nami! Dopomó& nam przezwyci)&a( zw'tpienie - wiar', egoizm -
s$u&b', dum) - pokor', nienawi%( - mi$o%ci'. Dopomó& nam prze&ywa( Ewangeli) z "szale!stwem" Krzy&a, daj'c
%wiadectwo Jezusowi, który umar$ na nim, by%my mogli zmartwychwsta( z Twoim Synem do prawdziwego &ycia z
Ojcem w jedno%ci z Duchem *wi)tym.

B$ogos$aw nam! Amen
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Pie$': Pod Twoj% obron).

 

Kap$an

Zako!czmy nasze modlitewne czuwanie s$owami modlitwy, któr' nauczy$ nas wszystkich Jezus Chrystus.- Ojcze
nasz.

 

Módlmy si)

Bo&e Dawco wszelkiego powo$ania prosimy Ci) daj naszym czasom $ask) otwarto%ci serca i umys$u
rodzicom i wychowawcom, aby m$odzi ludzie tej ziemi nauczyli si) pozwoli( kocha( Temu, który ich uczyni$ na
podobie!stwo Swojego Syna i aby, pozwalaj'c si) kocha( mieli odwag) realizowa( to podobie!stwo.

Uczy! ich mocnymi i hojnymi, zdolnymi do podj)cia ryzyka dla Twojego wezwania, wolnymi, by unosi( si)
wysoko, zafascynowani pi)knem Twojej drogi. Wezwij w%ród nich g$osicieli Twojej Ewangelii: prezbiterów i
%wieckich, misjonarzy i misjonarki, zakonników i zakonnice, którzy swoim &yciem potrafi' powo$ywa( i proponowa(
drog) wiary, prawdy i mi$o%ci. Przez Chrystusa Pana naszego [35] . Amen.

 

B$ogos$awie!stwo

 

Pan z wami

- I z duchem twoim.

 

Niech Bóg was b$ogos$awi i strze&e. Amen.

Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoj' $ask'. Amen.

Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Amen.

Niech was b$ogos$awi Bóg wszechmog'cy, Ojciec i Syn + i Duch *wi)ty. Amen.

Id"cie w pokoju Chrystusa. 

Bogu niech b)d' dzi)ki

 

Pie$': Wiele jest serc.

 

 

 

 Pawe$ Dybka OFMConv
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Wrzesie'

Nabo&e'stwo powo#aniowe

 

Pie$': O najwy&szy Bo&e nasz.

 

*wiat$o%ci %wiata, dzi% chcemy Ci szczególnie podzi)kowa( za %wiat$o, którym nas o%wiecasz przez p$omie!
serafickiej mi$o%ci naszego brata %wi)tego Franciszka.

O mój Jezu, Franciszek raz rozpalony p$omieniem mi$o%ci zawsze strzeg$ tylko tego jednego  by nigdy p$omie! ten
nie wygas$, i &eby si) rozpala$ czym dalej tym wi)cej. Prosz) Ci), rozpalaj na nowo w duszy naszej ten p$omie!
Twojej mi$o%ci. Wypal w duszy naszej, w naszym sercu i na ciele takie niezmazalne znaki, by%my we wszystkim
widzieli i we wszystkim kochali tylko Ciebie, Dobroci niesko!czona, Najwy&sze i jedyne Dobro, który sam jeste%
Dobry, który jeste% #ywotem dusz naszych. Daj nam t' szczer' prostot) z jak' Franciszek szed$ nawraca(
muzu$ma!skiego su$tana, z jak' pragn'$ %mierci m)cze!skiej i z jak' si) w prostocie do Ciebie modli$.

Panie winnicy i &niwa, wiemy, &e bez Ciebie nic uczyni( nie mo&emy. Wspieraj nas swoj' $ask', by%my
zawsze trwali w Tobie i potrafili trzyma( si) Ciebie tak uparcie, jak nam to przekaza$ nasz brat, %wi)ty Franciszek:
Naucz nas prawdziwie kocha(  by%my kochali swych nieprzyjació$  i nie boleli nad doznawan' krzywd', lecz dla
mi$o%ci Twojej smucili si) grzechem ich dusz i czynem okazywali im mi$o%(.

Panie winnicy i &niwa, prosimy Ci), po%lij robotników do swego &niwa, bo ca$a ziemia i wszelkie stworzenie
wzdycha i pragnie Ciebie, Mi$o%ci &yciodajna, pragnie ludzi przynosz'cych Twoj' $ask), którzy potrafi' we
wszystkich stworzeniach widzie( i kocha( Ciebie, Pocz'tku i Celu wszystkiego istnienia.

 

Pie$': Dobry Panie.

 

Oddaj'c cze%( Jezusowi utajonemu w Naj%wi)tszym Sakramencie, wraz ze %w. Franciszkiem, który w
swoim &yciu w sposób doskona$y wype$nia$ wymagania Ewangelii %wi)tej, z pokornym i szczerym sercem
przedstawmy nasze pro%by:

 

Panie Jezu, Ty si) troszczysz o swój lud i wzbudzasz mu pasterzy i g$osicieli Twojej Ewangelii, prosimy Ci), dawaj
nam zawsze %wi)tych i gorliwych kap$anów.

Wys#uchaj nas Panie

 

Panie Jezu, Ty wszystkich wierz'cych zapraszasz do doskona$ej mi$o%ci a niektórych powo$ujesz do szczególnego
na%ladowania Ciebie. Prosimy Ci), wzbudzaj nowe powo$ania do m)skich i &e!skich zakonów w Ko%ciele.

Wys#uchaj nas Panie
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Panie Jezu, prosimy Ci) o liczne i %wi)te powo$ania do franciszka!skich rodzin zakonnych, aby poprzez modlitw) i
ewangeliczn' prostot), które piel)gnuj' w duchu %wi)tego Franciszka, pomna&a$y królestwo Bo&e na Ziemi.

Wys#uchaj nas Panie

 

Panie Jezu, prosimy Ci) za nas samych tutaj zgromadzonych, aby%my wzbogaceni Twoimi $askami potrafili wiernie
Ci) na%ladowa( i otwiera( serca na g$os Twego powo$ania.

Wys#uchaj nas Panie

 

Pie%!: Pan, kiedy% stan'$ nad brzegiem.

 

Dzi)kujemy Ci, Panie Jezu Chryste utajony w Naj%wi)tszym Sakramencie, za wszystkie Twoje dary. Przede
wszystkim za Twoj' obecno%( w%ród nas, dzi)kujemy Ci za dar kap$a!stwa dzi)ki któremu mo&emy Ci) teraz
ogl'da( w postaci Eucharystycznej. Dzi)kujemy Ci za %w. Ojca Franciszka którego wezwa$e% do Twej s$u&by oraz
za osoby które s' i b)d' przez Ciebie powo$ane do &ycia radami ewangelicznymi. +'cz'c si) we wspólnym
dzi)kczynieniu z wszystkimi %wi)tymi w niebie oraz z dzie$ami które% Ty stworzy$, wo$amy wraz z *w. Franciszkiem:
Wszechmog'cy, naj%wi)tszy, najwy&szy i najwi)kszy Bo&e, wszelkie dobro, najwi)ksze dobro, ca$e dobro, który sam
jeste% dobry ( por. +k. 18, 19 ), Tobie pragniemy oddawa( wszelk' s$aw), wszelk' chwa$), wszelk' wdzi)czno%(,
wszelk' cze%(, wszelkie b$ogos$awie!stwo i wszelkie dobra. Niech si) stanie. Niech si) stanie. Amen.

 

Pie$': Pokój i Dobro.

 

 

Wies$aw Grabski OFMConv

z Bra(mi Juniorystami z Radomska

 

 

Pa.dziernik

Nabo&e'stwo powo#aniowe

 

Pie$': Barka

 

Panie Bo&e, ka&dego dnia miliony osób korzystaj' z pos$ugi osób duchownych i osób konsekrowanych.
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Do%wiadczaj' Twojej mi$o%ci, oraz ludzkiej troski, &yczliwo%ci, ciep$a, delikatno%ci i wyrozumia$o%ci. Wyra&a si) to
przez ich dobre s$owo, szczery u%miech, bezinteresown' pomoc oraz r)ce z$o&one do modlitwy. Czyni' to wszystko
w Twoim Imieniu i wzmacniani Twoimi si$ami.

Dlatego wdzi)czni za dar ich obecno%ci po%ród nas, pragniemy modli( si) w ich intencji. Robimy to cz)sto,
a w szczególny sposób w ka&dy czwartek.

Z tego powodu kl)kamy wraz ze %w. Franciszkiem z Asy&u i (patronem lub patronk' miejscowego ko%cio$a) i
prosimy Ciebie Mi$osierny i Dobry Bo&e o dar %wi)tych i licznych powo$a! kap$a!skich, zakonnych i misyjnych.
Czynimy to z wielkim zaufaniem i trosk', ufni w s$owa Twojego Syna naszego Pana Jezusa Chrystusa: #niwo
wprawdzie wielkie, ale robotników ma$o; pro%cie wi)c, Pana &niwa, &eby wyprawi$ robotników na swoje &niwo. (+k
10,2).

Rozpoczniemy od modlitwy, która towarzyszy$a %w. Franciszkowi, gdy modli$ si) przed bizantyjskim krzy&em
w ko%ciele %w. Damiana w Asy&u:

Najwy&szy, chwalebny Bo&e, rozja%nij ciemno%ci mego serca i daj mi Panie, prawdziw' wiar), niezachwian'
nadziej) i doskona$' mi$o%(, zrozumienie i poznanie, abym wype$nia$ Twoje %wi)te i prawdziwe pos$annictwo [36] .

Nasz' modlitw' chcemy ogarn'( wszystkich, którzy pe$ni' ju& pos$ug) kap$a!sk' lub z$o&yli swoj' wieczyst'
profesj) zakonn', &yj'c w zakonach, zgromadzeniach lub instytutach &ycia konsekrowanego.

Pro%my o $aski im potrzebne:

 

Módlmy si), aby wytrwali na drodze po której krocz', a w czasie ró&norakich burz, trudno%ci i przeciwno%ci,
kierowali swój wzrok i serca do Ciebie Panie Jezu.

Zachowaj w Twej #asce, wszystkich powo#anych

 

Módlmy si), aby piel)gnowali w sobie ziarno powo$ania, które odkryli w swoich sercach i dbali o jego wzrost przez
przyjmowanie Naj%wi)tszego Cia$a i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Zachowaj w Twej #asce, wszystkich powo#anych

 

Módlmy si), aby po ca$ej ziemi rozsiewali Pokój i Dobro, a w chwilach kiedy do%wiadcz' niesprawiedliwo%ci i
krzywdy, pami)tali o ewangelicznej postawie przebaczenia i umocnieniu p$yn'cym z prze&ywania wspólnoty.

Zachowaj w Twej #asce, wszystkich powo#anych

 

Módlmy si), aby spotkanie z nimi nape$nia$o wszystkich rado%ci', mi$o%ci', zaufaniem, dobroci', przebaczeniem,
skruch', pokojem..., Bogiem, którego nosz' w swoim sercu, umy%le, oczach oraz na swoich ustach i d$oniach.

Zachowaj w Twej #asce, wszystkich powo#anych

 

Módlmy si), aby w chorobie i cierpieniu zwracali swój wzrok i serca do Chrystusa Ukrzy&owanego, a przez to
w$'czyli si) w Jego dzie$o odkupienia %wiata.

Zachowaj w Twej #asce, wszystkich powo#anych
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Módlmy si), aby w codziennym &yciu dawali autentyczne %wiadectwo swojej przynale&no%ci do grupy uczniów
Chrystusa, a przez to byli &ywymi i poci'gaj'cymi przyk$adami do na%ladowania.

Zachowaj w Twej #asce, wszystkich powo#anych

 

Pie$': Wiele jest serc.

 

Nie zapominajmy tak&e o naszych m$odych, zarówno dziewcz)tach, jak i ch$opcach, którzy pragn'
po%wi)ci( swoje &ycie Bogu. Otoczmy ich szczególn' trosk' i b'd"my dla nich wsparciem:

 

Módlmy si), aby m$odzi ludzie s$ysz'cy Bo&e wezwanie nie bali si) odwa&nie na nie odpowiedzie(, a dzi)ki temu
kroczy( drog', któr' przygotowa$ dla nich sam Bóg. Niech spogl'daj' na Dobrego Pasterza, który dla zbawienia
swych owiec wycierpia$ m)k) krzy&ow'. Owce Pana posz$y za Nim w ucisku i prze%ladowaniu, w upokorzeniu i
g$odzie, w chorobie i do%wiadczeniu, i we wszystkich innych trudno%ciach, i w zamian za to otrzyma$y od Pana &ycie
wieczne [37] .

Zachowaj w Twej #asce, wszystkich powo#anych

 

Módlmy si), aby m$odzi ludzie umacniali swoj' wi)" i przyja"! z Jezusem Chrystusem, przez cz)ste przyjmowanie
Go do swego serca i rozmy%lanie nad Jego dzia$aniem w ich &yciu, bo On codziennie przychodzi do nas w pokornej
postaci. Co dzie! zst)puje z $ona Ojca na o$tarz w r)kach kap$ana. I jak ukaza$ si) %wi)tym Aposto$om w
rzeczywistym ciele, tak i teraz ukazuje si) nam w %wi)tym Chlebie [38] .

Zachowaj w Twej #asce, wszystkich powo#anych

 

Módlmy si), aby w miejscach i sytuacjach w których zostan' postawieni, spogl'dali na Jezusa i na%ladowali Go w
sposobie rozwi'zywania problemów jakie napotkaj' w szkole, w pracy, w domu, na ulicy, w %rodowisku swego
&ycia. Stosuj'c si) do s$ów %w. Franciszka: Radz) za% [...] upominam i zach)cam, aby id'c przez %wiat nie
wszczynali k$ótni, ani nie spierali si) s$owami i nie s'dzi innych. Lecz niech b)d' cisi, spokojni i skromni, $agodni i
pokorni, rozmawiaj'c uczciwie ze wszystkimi, jak nale&y [39] .

Zachowaj w Twej #asce, wszystkich powo#anych

 

Módlmy si), aby ju& teraz kszta$towali w sobie postaw) pokornego s$ugi Boga, który nie uwa&a si) za lepszego, gdy
go ludzie chwal' i wywy&szaj', ni& wówczas, gdy go uwa&aj' za s$abego, prostego i godnego pogardy; poniewa&
cz$owiek jest tym tylko, czym jest w oczach Boga i niczym wi)cej [40] .

Zachowaj w Twej #asce, wszystkich powo#anych

 

Modlitwa: Ojcze nasz, Zdrowa$ Maryjo, Chwa#a Ojcu... lub Tajemnica Ró&a'ca $w.
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Pie$': O Pani ufno$+ nasza.

 

Na zako!czenie pole(my Matce Bo&ej - Matce, Opiekunce i Or)downiczce wszystkich powo$anych - spraw)
powo$a! w naszej parafii, ojczy"nie, w Europie i na %wiecie. Uczynimy to korzystaj'c ze s$ów modlitwy %w.
Franciszka z Asy&u, który przez wstawiennictwo Matki Bo&ej modli$ si) do Ojca nast)puj'cymi s$owami:

)*wi)ta Maryjo, Dziewico, w%ród niewiast na %wiecie nie urodzi$a si) podobna Tobie, Córko i S$u&ebnico
Najwy&szego Króla, Ojca niebieskiego, Matko Naj%wi)tszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha
*wi)tego; módl si) za nami wraz ze %w. Micha$em Archanio$em i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi %wi)tymi
do Twego Naj%wi)tszego, Umi$owanego Syna, Pana i Mistrza. Chwa$a Ojcu.. [41] .

Amen.

 

Pie$': Id.cie na ca#y $wiat.

 

Rafa$ Lotawiec OFMConv

wraz z Bra(mi z sekcji powo$aniowej

WSD OO. Franciszkanów w Krakowie

 

 

Listopad

NABO,E!STWO: "Oto ja, po$lij mnie"

 

Przed rozpocz!ciem warto zrobi' krótkie przedstawienie ca"o%ci i techniczne wprowadzenie niektórych
elementów Nabo#e&stwa. Mo#na te# ju# na wst!pie rozda' karteczki i roz"o#y' d"ugopisy. Je#eli s$ takie mo#liwo%ci
to zrobi' te# %piewniki i prze%piewa' pie%ni.

 

Pie!" na wej!cie:

Duchu *wi)ty do nas przyjd",

Dotknij w sercach naszych ran

Uzdrów je mi$o%ci' sw'

Pokój w serca nasze wlej (2x)

Królu &ycia do nas przyjd"
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Niech twój krzy& ja%nieje w nas

+ask' swoj' ulecz nas

Ogie! niech zap$onie dzi% (2x)

Ojcze Stwórco %wiata przyjd"

Niech Twój obraz &yje w nas

Przyjd" i ze%lij Ducha nam

 Niech umocni &ycie w nas (2x)

 

Wprowadzenie

Przedstawienie obecnej sytuacji udr!czonego %wiata (migawki - mo#na zastosowa' ró#ne formy, np.: slajdy
z komentarzem lub nagraniem audio z wiadomo%ci; video; forma collage w tle za o"tarzem, na którym b!dzie
wystawiony Naj%wi!tszy Sakrament)

 

Narrator: Tak mówi Pan: "Dosy+ napatrzy#em si) na udr)k) mojego ludu..."

 

Krótka Katecheza - podejmuj$ca temat mi"o%ci Boga i naszego powo"ania do budowania Królestwa Bo#ego w
kontek%cie sytuacji udr!czonego %wiata.

 

Narrator: "Dosy+ napatrzy#em si) na udr)k) mojego ludu... Zst%pi#em, aby go wyzwoli+"

 

Uroczyste wniesienie Naj$wi)tszego Sakramentu

Mo#e by' przez %rodek ko%cio"a w asy%cie %wiec, osób nios$cych kwiaty...

  

#piew

O Jezu Bo&e utajony, Serce moje Ci) czuje

Cho( kryj' Ciebie zas$ony,

Ty wiesz, &e Ci) kocham (jeste% moj' Mi$o%ci' /x)

Mi$osierdzie Pana chc) %piewa( na wieki

Wy%piewywa( je b)d) przed wszystkim ludem

Bo ono jest najwi)kszym przymiotem Boga

Jest nieustannym cudem
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Wytryskujesz z Troisto%ci Bo&ej

Lecz z jednego mi$osnego $ona

Ze "ród$a mi$osierdzia Twego p$ynie wszelkie szcz)%cie

I &ycie

Przez otwarte serce ukrzy&owanego Syna

,ród$a mi$osierdzia Boga otwarte s' dla nas

Nie dla Anio$ów, Cherubinów, Serafinów

Lecz dla cz$owieka grzesznego

 

Czytane S#owo Bo&e - Iz 61,1- 2a

 

Medytacja

Poni#szy tekst mo#e by' czytany medytacyjnie na delikatnym podk"adzie muzycznym

Narrator

"Mój Duch jest nad tob', wylewam Go w obfito%ci na twoje serce. Je%li  tylko Go pragniesz i przyzywasz -
On przychodzi, zst)puje z moc', by uczyni( ci) %wiadkiem Mojej mi$o%ci...Wybra$em ci) od wieczno%ci,
przeznaczy$em dla Siebie, wezwa$em po imieniu, by% niós$ Moj' Mi$o%( %wiatu, wsz)dzie tam gdzie ci) po%l)... by
Moje Królestwo rozszerza$o si) na ka&de serce...

Potrzebuj) ci), pragn)... cho( jestem twoim Stworzycielem i Odkupicielem - ukocha$em ci) odwieczn'
mi$o%ci' - jeste% moim, nale&ysz do Mnie... nie wiesz nawet jak bardzo... Moje spojrzenie stale spoczywa na tobie,
pragn) by i Mój Duch stale na tobie spoczywa$. Pragn) twojego serca, by kocha( nim Mojego Ojca, by ono
promieniowa$o Jego mi$o%ci' na wszystkich braci, tak by poznali i uwierzyli mi$o%ci jak' mam dla nich...

Nie bój si) swojej s$abo%ci - daj) ci Mojego Ducha, przyjmij Jego moc... On w tobie i przez ciebie chce
dzia$a(... pozwól Mu by tob' zaw$adn'$ tak abym Ja Sam królowa$ w tobie i przez ciebie... 

Chc), aby wszystko, co jest we Mnie, &y$o i panowa$o w tobie; Mój Duch w twoim duchu, Moje Serce w
twoim sercu... aby Moje #ycie objawi$o si) w twoim &yciu...

Otwórz si) na przyj)cie darów i owoców Mojego Ducha... Oto wk$adam Moje S$owo w twoje usta, a ty
zanie% je swoim braciom, posy$am ci)... id" i g$o%: &e Ja #yj) i Jestem z wami przez wszystkie dni a& do sko!czenia
%wiata..., &e czas si) wype$ni$ i bliskie jest Królestwo Boga... Nawracajcie si) i wierzcie w Dobr' Nowin)...

Id'c na ca$y %wiat czy!cie uczniami wszystkie narody...

Id" ! Nie bój si) JA JESTEM z tob'! 

 

*wiadectwa

2, 3 osób, które podziel$ si!, jak na to wezwanie odpowiedzia"y - mo#e by' to misjonarz, siostra zakonna, jaka%
%wiecka osoba #yj$ca w ma"#e&stwie, kto% z m"odych zaanga#owanych w misj! g"oszenia Dobrej Nowiny, osoba
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chora ofiarowuj$ca swoje cierpienia za dzie"o ewangelizacji itp.

 

Zach)ta do odpowiedzi na wezwanie Chrystusa

Najwi)kszym dzie$em Ducha *wi)tego by$o to, &e da$ Jezusowi Chrystusowi nowe Cia$o - Ko%ció$. To wy
jeste%cie d$o!mi Chrystusa, wy jeste%cie sercem, jeste%cie Jego stopami, a misja Jezusa sta$a si) wasz' misj'.
Wszyscy, wszyscy! Zostali%my powo$ani, by g$osi(, przepowiada( i %wiadczy( o Jezusie Chrystusie, który zbawia i
ocala nasze &ycie.

Ka&dy w taki sposób i tam, gdzie Pan go powo$uje. Teraz jest moment, by ka&dy z was móg$ wyrazi( przed
Jezusem pragnienie wej%cia w Jego misj), odpowiedzie( na Jego wezwanie, z ufno%ci' wyrazi( swoj' gotowo%(.
Twoja odpowied" mo&e by( bardzo prosta: "Jezu - mo&esz na mnie liczy("; "Jestem gotowa przyj'( wszystko, co
b)dziesz mi objawia$"; mo&e dla kogo% b)dzie to odpowied" jeszcze bardziej skonkretyzowana, dotycz'ca
konkretnej rzeczywisto%ci, konkretnego wymiaru &ycia, np. %rodowiska na uczelni... Wa&ne, by to by$a wasza
odpowied" i prawdziwa, wasza gotowo%( Jemu wyra&ona.

 

Mo#na zrobi' jeszcze ma"e uwagi techniczne (przypomnie' o karteczkach, które otrzymali w tym celu, by
mogli zapisa' swoj$ odpowied*, o atmosferze modlitwy... Gdy sko&cz$, zach!ci' by podchodzili do kap"anów z
obja%nieniem jak ma si! to dokonywa' - karteczki, na których wyrazili swoj$ gotowo%' podj!cia misji sk"adaj$ w
koszykach ustawionych przy kap"anach. Ci za%, nak"adaj$c na podchodz$ce osoby r!ce, modl$ si! za nich i
b"ogos"awi$ im na ich misj!; prosz$ dla nich o moc Ducha (wi!tego, wierno%', wytrwa"o%', odwag!, ufno%' w
przeciwno%ciach...)

Podczas zapisywania na karteczkach odpowiedzi mo#e by' cichy podk"ad muzyczny: "Nie bój si!, wyp"y&
na g"!bi!"

 

Wyra&enie gotowo$ci przez m#odych - podchodz$ do kap"anów.

  

Podczas tej modlitwy $piewane s% pie$ni

 

Nie bój si) wyp$y! na g$)bi), jest przy Tobie Chrystus.

 

Inne propozycje pie!ni:

"Zaufaj Panu",

"Ty tylko mnie poprowad*"...

 

Zako'czenie nabo&e'stwa uroczystym b#ogos#awie'stwem

Pie%&
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Oto ja po%lij mnie

Dotknij ogniem moich warg

Powiedz Panie, czego chcesz

A moj' rozkosz' b)dzie by( pos$usznym

Daj mi Twego Ducha, abym móg$ sta( si) chlebem

Abym sta$ si) winem, abym gasi$ Twe pragnienie

Nie chc) Ci ju& mówi( o moich potrzebach

Panie Ty wiesz wszystko, objaw mi Twe pragnienia

 

 

Joanna Lipowska FMM

Grudzie'

NABO,E!STWO POWO"ANIOWE

 

1.      Pie$': B%d.&e pozdrowiona

 

2.      Wystawienie Naj$wi)tszego Sakramentu

 

3.      Wprowadzenie:

Uwielbiony b'd" Panie Jezu Chryste w Naj%wi)tszym Sakramencie! B$agamy Ci), aby% pos$a$ do serc
naszych Ducha *wi)tego. Niech przed nami ods$oni co zakryte, niech obdarza nas $ask' modlitwy i godnego
uwielbienia Ciebie. Panie Jezu pragniemy trwa( podczas tej adoracji razem z Twoj' i nasz' Matk' - Maryj'.
Przyjmij Odkupicielu nasz' modlitw) w intencji powo$a! kap$a!skich, zakonnych i misyjnych. Utwierd" nas w wierze i
naszym &yciowym powo$aniu.

 

Pie$': Wielbi+ Pana Chc), radosn% $piewa+ pie$'.

 Wielbi+ Pana Chc), On .ród#em &ycia jest.

 

4.      Ewangelia wg. %w. +ukasza (1, 26-38)

W szóstym miesi'cu pos$a$ Bóg anio$a Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy po%lubionej
m)&owi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy by$o na imi) Maryja. Anio$ wszed$ do Niej i rzek$: B'd"
pozdrowiona, pe$na $aski, Pan z Tob', b$ogos$awiona jeste% mi)dzy niewiastami. Ona zmiesza$a si) na te s$owa i
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rozwa&a$a, co mia$oby znaczy( to pozdrowienie. Lecz anio$ rzek$ do Niej: Nie bój si), Maryjo, znalaz$a% bowiem
$ask) u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imi) Jezus. B)dzie On wielki i b)dzie nazwany
Synem Najwy&szego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. B)dzie panowa$ nad domem Jakuba na wieki, a
Jego panowaniu nie b)dzie ko!ca. Na to Maryja rzek$a do anio$a: Jak&e si) to stanie, skoro nie znam m)&a?  Anio$
Jej odpowiedzia$: Duch *wi)ty zst'pi na Ciebie i moc Najwy&szego os$oni Ci). Dlatego te& *wi)te, które si) narodzi,
b)dzie nazwane Synem Bo&ym. A oto równie& krewna Twoja, El&bieta, pocz)$a w swej staro%ci syna i jest ju& w
szóstym miesi'cu ta, która uchodzi za niep$odn'. Dla Boga bowiem nie ma nic niemo&liwego. Na to rzek$a Maryja:
Oto Ja s$u&ebnica Pa!ska, niech Mi si) stanie wed$ug twego s$owa! Wtedy odszed$ od Niej anio$.

 

5.      Rozwa&anie:

 

Dla Boga nie ma nic niemo&liwego. Maryja  Pokorna S$u&ebnica Pa!ska jest nasz' Nauczycielk'. Uczy nas
bowiem ws$uchania si) w Bo&e S$owo, uczy jak przyjmowa( Bo&e plany, wreszcie, jak wype$ni( zamiary
Najwy&szego. Bóg zechcia$ obdarzy( Maryj) szczególn' $ask', wyj'tkowym powo$aniem. Obdarza równie& ka&dego
cz$owieka pe$ni' mi$o%ci i ma dla ka&dego wspania$y plan &ycia. W%ród ró&norodnych powo$a! istnieje i to, które
zach)ca aby pój%( za Tob' Chryste na drodze &ycia kap$a!skiego, zakonnego i misyjnego. Naj%wi)tsza Panno,
pouczaj m$odych jak maj' odpowiada( na zaproszenie Boga skierowane do nich. Niech za Twym wstawiennictwem
wielu rozpozna ten niezwyk$y dar i tajemnic)  jak' jest Bo&e powo$anie

 

6.      Tajemnica ró&a'cowa - ZWIASTOWANIE

 

7.      Chwila adoracji w ciszy

 

8.      Modlitwa wstawiennicza:

 

Pokornie prosimy Ci) Panie Jezu Chryste za tych, których wezwa$e% do Twojej szczególnej s$u&by i za tych, których
ci'gle powo$ujesz.

 

Panie Jezu, wys#uchaj nas

 

Módlmy si), aby przez pos$ug) Ko%cio$a wszyscy ludzie mogli pozna( Ciebie Jezu  Jedyne ,ród$o Mi$o%ci.

 

Panie Jezu, wys$uchaj nas

 

Za biskupów, prezbiterów i diakonów, by %wiadomi swej konsekracji, przez pos$ug) S$owa i Sakramentów wype$niali
zlecon' im misj).
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Panie Jezu, wys#uchaj nas

 

Za zakonników i siostry zakonne oraz osoby &yj'ce w %wieckich instytutach &ycia konsekrowanego, aby wytrwale
kroczyli drog' rad ewangelicznych.

 

Panie Jezu, wys#uchaj nas

 

Za wszystkich m$odych, do których kierowany jest g$os Bo&ego powo$ania, aby jak Maryja, odwa&nie i ufnie
odpowiedzieli na wezwanie Najwy&szego.

 

Panie Jezu, wys#uchaj nas

 

Za wszystkie rodziny, aby ich &ycie by$o %wiadectwem chrze%cija!skim w codzienno%ci.

 

Panie Jezu, wys#uchaj nas

 

O wype$nienie &yciowego powo$ania dla wszystkich, zgromadzonych tutaj na wspólnej modlitwie.

 

Panie Jezu, wys#uchaj nas

 

9.       Modlitwa o powo#ania

 

Nasze nabo&e!stwo zako!czmy modlitw' u$o&on' przez Jan Paw$a II na XXXIX Tydzie! Modlitw o
Powo$ania:

 

Ojcze *wi)ty, popatrz na nasz' ludzko%(,

Która stawia pierwsze kroki w trzecim tysi'cleciu.

Jej &ycie mocno dotkni)te jest jeszcze

Nienawi%ci', przemoc' i uciskiem,
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Ale g$ód sprawiedliwo%ci, prawdy i $aski

Nadal znajduje miejsce w sercach wielu,

Którzy oczekuj' %wiadków zbawienia,

Dokonanego przez Ciebie w Twoim Synu Jezusie.

 

Potrzeba odwa&nych g$osicieli Ewangelii,

Ofiarnych s$ug cierpi'cej ludzko%ci.

 

B$agamy Ciebie, aby% pos$a$ Twemu Ko%cio$owi

*wi)tych kap$anów, którzy mog' u%wi)ca( Twój lud

Narz)dziami Twojej $aski.

Po%lij licznych zakonników, siostry zakonne,

Którzy mog' ukaza( Twoj' %wi)to%( po%ród %wiata.

Po%lij do Twojej winnicy %wi)tych robotników,

Którzy pracuj'c z &arliwo%ci' mi$o%ci

I prowadzeni Twoim Duchem

Zanios' zbawienie Chrystusa

A& na kra!ce %wiata. Amen.

 

 

10.  Pie$' na b#ogos#awie'stwo

 

11.  B#ogos#awie'stwo Naj$wi)tszym Sakramentem

 

12.  Uwielbienie: Ojcze Chwa#a Tobie (Exultate Deo, s.112)

 

13.  *piew na zako'czenie: Marana tha! lub B%d. pozdrowiona, #aski pe#na
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Jerzy Marusia OFMConv
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Oprac. S. Cie%lak, Niepokalanów 1994 s. 174.

[2]  Konferencje %w. Maksymiliana Marii Kolbego. Oprac. J. A. Ksi'&ek [i in.] Niepokalanów 1983 s. 102.

[3]  Modlitwa odmówiona przed krucyfiksem. W: Pisma %w. Franciszka i %w. Klary. Warszawa 1992 s. 152.
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[25]  Tam&e s. 192.

[26]  Tam&e s. 12-15.
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