Modlitwa ludzi cierpiących
Ukrzyżowany Chryste!
Proszę Cię, utwierdź mnie swoim błogosławieństwem na mojej drodze zbawienia. Naucz
mnie brać co dzień krzyż mojego cierpienia bez
szemrania. Niech ożywia mnie nadzieja, że
cierpień czasu obecnego nie można stawiać na
równi z chwałą, która się w nas objawi, gdy
przyjdziesz w chwale, aby sądzić żywych
i umarłych.
Daj, mi o Panie, odwagę i wytrwałość świętych męczenników. Uzupełnij me braki w cierpieniu świętością Twego Kościoła, czystością
dusz Tobie oddanych i miłością męczenników.
Proszę Cię, Jezu, dopomóż mi w mojej drodze krzyżowej. A kiedy
nadejdzie godzina rozstania się z tym światem, niech razem z Tobą oddam ducha mojego w ręce najlepszego Ojca w niebie.
Panie i Boże mój! W cierpieniach moich uznaję, uwielbiam i miłuję
zrządzenia Ojcowskiej Twojej Opatrzności i Twoje sprawiedliwe wyroki. Przyjmuję je z pokorą i poddaniem się i ofiaruję w intencji przybliżenia Królestwa Twojego. Spraw, o Jezu, abym przez cierpienia i ja
sam stał się godnym tego Królestwa. Wśród tych cierpień raczyłeś,
Panie, powołać mnie do Apostolstwa chorych. Spraw, abym odpowiedział wezwaniu i godnie to apostolstwo sprawował. Dzieło Odkupienia
i chwały, rozpoczęte przez Ciebie, chcę dalej prowadzić i dopełniać
w mych cierpieniach. Panie Jezu, Ciebie cierpiącego chcę uwielbiać we
mnie, abym i ja cierpiący był uwielbiony w Tobie. Z Tobą razem mówię: „Ojcze, jeśli nie może ten kielich cierpień mnie ominąć, niech się
nie moja, ale Twoja dzieje wola”.
O Boże nieskończonego miłosierdzia, wejrzyj na oblicze Chrystusa,
który we mnie żyje i cierpi, i aż do głębi przeniknij me cierpienia, abym
napełniony Twym miłosierdziem, wzbogacony Twą łaską, mógł łaski
i miłosierdzia dla innych wybłagać, jako prawdziwy apostoł Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen
Maryjo, Matko cierpiących – módl się za nami
Święty Eugeniuszu, opiekunie cierpiących i ubogich – módl się za nami.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
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