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Nowenna przed liturgicznym wspomnieniem Męczeństwa Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy - dzień 8
Błogosławieni Męczennicy Podlascy, których Bóg dał naszym czasom za patronów i orędowników w codziennych naszych potrzebach, przychodzimy do Was, aby
prosić o wstawiennictwo u Boga, którego ukochali bezgranicznie w całym swoim życiu a zwłaszcza w godzinie męczeństwa.
Wy, którzyście własną krwią przypieczętowali przymierze miłości z Chrystusem i Jego Kościołem, uproście nam u Boga łaskę żywej wiary, niegasnącej nadziei i
żarliwej miłości. Niech przykład waszego męstwa w wierze i oddania Chrystusowi i Jego Kościołowi pobudza nas do lepszego życia.
Potężni nasi Orędownicy i Patroni przyjmijcie naszą modlitwę i uproście nam przed Bożym majestatem to, o co sami nie ośmielamy się Boga prosić. Sprawcie
też, abyśmy wpatrzeni w przykład niezłomnej wierności Bogu, rozpalili nasze serce pragnieniem wiernego kroczenia drogą Jego przykazań. Opiekujcie się nami
nie tylko teraz, ale i w godzinie naszej śmierci. Amen.
Błogosławieni Męczennicy Podlascy – módlcie się za nami!
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dokonałeś zbawienia Świata przez Śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. U początku planu zbawienia, rozpoczętego
wcieleniem Jezusa, była obecna Maryja. Ty, najlepszy Ojcze, zechciałeś Ją włączyć w realia Twego planu zbawienia Świata. Ona, obdarowana Twoimi łaskami, w
sposób wolny i wielkodusznie przyjęła Twą propozycję Bożego macierzyństwa. W Niej Duch Święty dokonał cudu wcielenia Syna Bożego.
Panie Jezu Chryste, Ty jesteś prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Byłeś posłuszny swojej Matce. Na Jej prośbę uczyniłeś cud w Kanie Galilejskiej,
rozpoczynając swoją publiczną działalność. Chryste, Twoja Matka, obecna w tajemnicy Kościoła, nie przestaje zabiegać, by ludzie zawsze czynili to, czego Ty
chcesz.
Nasz Zbawicielu Ty w sercach błogosławionych Męczenników z Pratulina rozpaliłeś miłość
i nabożeństwo do Swej Niepokalanej Matki. Oni uciekali się pod Jej opiekę w życiu codziennym, a zwłaszcza w obliczu męczeńskiej śmierci. Wspierani Jej
orędownictwem” przez męczeństwo stali się „widowiskiem dla Aniołów i ludzi” (l Kor 4,9).
Panie, uzdolnij mnie, abym wsłuchany w głos Twojej i naszej Matki czynił wszystko, cokolwiek Ty mi mówisz.
Za Bogurodzicę Maryję, Jezusową i naszą Matkę – dziękujemy Ci, Panie”
Za radosną pobożność maryjną błogosławionych Męczenników z Pratulina – dziękujemy Ci, Panie.
By umiłowanie Świętej Bożej Rodzicielki coraz bardziej otwierało nas na pełnienie woli Chrystusa ”’ prosimy Cię, Panie.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Modlitwa na ósmy dzień nowenny
Błogosławieni Męczennicy Podlascy, którzyście z wiarą przyjęli polecenie Chrystusa Pana: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół dobrze czyńcie tym którzy was
nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli
bierze ci płaszcz nie broń mu i szaty. Daj każdemu kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, kto bierze twoje (Łk 6, 27-30)
Zapatrzeni w wasz przykład wytrwałości w prześladowaniach i męstwa w cierpieniach pokornie prosimy o wasze wstawiennictwo w godzinie naszych życiowych
prób i doświadczeń. Niech złość ludzka i poczucie krzywdy nie rodzi w nas ducha zemsty i odwettu, ale przebaczenia naszym winowajcom.
Uproście nam stałość w wierze, aby wystarczyło jej nam w godzinach cierpienia, by nic nie odłączyło nas od miłości Chrystusowej. Amen. Błogosławieni
Męczennicy Podlascy, stali w cierpieniach i prześladowaniach, wstawiajcie się do Boga za nami. Amen
Litania
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