Być człowiekiem sumienia
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Pieśń „Upadnij na kolana”, wystawienie Najświętszego Sakramentu
Gromadzimy się dzisiaj przed Najświętszym Sakramentem we Wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny Królowej. Chcemy przenieść się myślą na Jasną Górę, dokąd podążają tysiące
pielgrzymów. Idą, by stanąć przed Matką Bożą z prawdą o swym życiu, z całą szczerością
i zaufaniem, by wypowiedzieć płynące serca: „jestem, pamiętam, czuwam”.
„Co to znaczy: ‘czuwam’”? „To znaczy – mówił św. Jan Paweł II 16 czerwca 1983 r.
w Częstochowie – że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam
i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie
dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo podstawowa
sprawa, której nigdy nie można pomniejszać, zepchnąć na dalszy plan. Nie. Nie! Ona jest
wszędzie i zawsze pierwszoplanowa. Jest zaś tym ważniejsza, im więcej okoliczności zdaje
się sprzyjać temu, abyśmy tolerowali zło, abyśmy się łatwo z niego rozgrzeszali. Zwłaszcza,
jeżeli tak postępują inni”.
Niech nasza dzisiejsza modlitwa towarzyszy wszystkim, którzy zmagają się z różnymi
zniewoleniami przez nałogi. Powierzmy ich Maryi, ofiarując tajemnicę różańca –
Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi.
Wszyscy odmawiają dziesiątek różańca
12 czerwca 1987 r. podczas Apelu Jasnogórskiego Papież Polak powiedział: „Nie niszcz
siebie! Wszyscy znamy ten nałóg, który tak wiele nam zaszkodził w przeszłości, a który
dzisiaj zdaje się znowu potęgować. Mówię więc do każdego i do każdej: nie niszcz siebie!
Nie wolno ci niszczyć siebie, bo nie żyjesz tylko dla siebie. Kiedy więc degradujesz siebie
przez nałóg, to równocześnie niszczysz drugich. Szkodzisz twojej rodzinie, twoim dzieciom.
Osłabiasz społeczeństwo, które liczy na twoją trzeźwość, zwłaszcza przy pracy. (…) Nie
wolno igrać ze złem! (…) Nie wolno dopuszczać do degradacji człowieka, rodziny,
społeczeństwa, gdy się za nie wzięło odpowiedzialność wobec historii! Maryjo, Królowo
Polski, bądź nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy walczą o trzeźwość swych bliźnich,
o trzeźwość siebie samych. O trzeźwość narodu. Jestem szczególnie wdzięczny tym, którzy
podejmują inicjatywy w tej dziedzinie – zwłaszcza w miesiącu sierpniu. Maryjo, Królowo
Polski, Pani Jasnogórska, bądź natchnieniem polskich sumień. Bądź naszą Matką
i Wychowawczynią!”.
W Litanii do Matki Bożej Miłosierdzia prośmy Maryję o pomoc w osobistym zmaganiu ze
złem, a także o przezwyciężaniu nałogów i zniewoleń, które są zagrożeniem dla naszych
rodzin i naszego narodu.
Litania do Matki Bożej Miłosierdzia
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.

Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie – zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem – zmiłuj się nad nami.
Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.
Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego – usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego – usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego – usłysz nasze błagania.
Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego,
wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym
planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia
Stwórcy z pokolenia na pokolenie,
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas
wszystkich Jego hojnością,
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata
i zgodę na przyjęcie miecza boleści,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie
obecności w sprawach Bożych,
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy
dla potrzebujących,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne
podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej
opieki nad Kościołem i całą ludzkością,
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy
i darów Ducha Świętego,
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga
i pośrednictwem wszelkich łask.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
K.: Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W.: Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.
Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię
pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia – przebacz nasze grzechy, ulecz słabości,
rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj
w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań
i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem
świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na
wieki wieków. Amen.
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