5. Jezus przelewa Krew podczas drogi krzyżowej
P:
Przenajdroższa Krwi Jezusa
O:
Wysłuchaj wołania Twojego ludu
Wszyscy:
Kłaniamy Ci się Chryste …
6. Jezus przelewa Krew podczas ukrzyżowania
P:
Przenajdroższa Krwi Jezusa
O:
Wybaw świat od koronawirusa
Wszyscy:
Kłaniamy Ci się Chryste …
7. Jezus przelewa Krew podczas przebicia boku włócznią
P:
Przenajdroższa Krwi Jezusa
O:
Bądź ze wszystkimi pracownikami sanitarnymi
Wszyscy:
Kłaniamy Ci się Chryste …
Modlitwy spontaniczne...
P: W jedności z adoratorkami całego świata w tym czasie kryzysu módlmy
się:
Ojcze nasz…
Módlmy się wspólnie:
Panie Jezu, z wiarą w twoje zasługi bierzemy teraz Twoją drogocenną Krew
i zanurzamy w niej siebie i cały świat. Ulecz tych, którzy cierpią na
koronawirusa, uwolnij nas od strachu i dumy, zła, grzechu, chorób i
wszystkich klęsk żywiołowych oraz pandemii.
Jezu Chrystus, uzdrowicielu wszystkiego, bądź przy nas w czasach niepewności i bólu, bądź blisko lekarzy i pielęgniarek, którzy próbują leczyć i
pomagać osobom dotkniętym i zainfekowanym tym wirusem. Bądź z tymi,
którzy umarli, i z ich rodzinami. Niech zaznają twojego pokoju.
Jezu Chryste, zostań z nami, obdarz nas swoim pokojem, uzdrów nas i
świat mocą Twojej Najdroższej Krwi. Amen.

Błogosławieństwo/Rozesłanie:
Tymi słowami Jezusa zawartymi w Ewangelii św. Jana jesteśmy
pobłogosławieni i posłani, abyśmy tworzyły bezpieczną przestrzeń, w której
inni mogą zamieszkać dzięki mocy Krwi Chrystusa: „Pokój zostawiam
wam,. Pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się
nie trwoży wasze serce ani się nie lęka.”
Śpiew końcowy:

Wszystkie narody

ASC NA MODLITWIE W CZASIE PANDEMII

Wprowadzenie:

Czytanie: Kodeks Życia 22

Zebraliśmy się tutaj, aby modlić się za tych, którzy zostali zarażeni
wirusem COVID 19, za tych, którzy zmarli, za ich rodziny i bliskich.
Pamiętamy o wszystkich, którzy bezinteresownie opiekują się chorymi i
pomagają swoim sąsiadom w trudnej sytuacji, podczas gdy nadal musimy
utrzymywać dystans . Modlimy się za nasz świat, w nieładzie i chaosie, który
żyje w strachu i niepewności, szukając pomocy i pokoju. Robimy to z
nadzieją w Bożą Opatrzność, która daje i podtrzymuje życie, nawet gdy nie
jesteśmy świadomi śmierci na całym świecie. Maria De Mattias zachęca nas
również swoim listem (nr 529), który kieruje do siostry Maddaleny Capone:

Nasz charyzmat, Adoratorek Krwi Chrystusa, jest głęboko zakorzeniony w
misterium śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Stąd nasza tożsamość jest
tożsamością paschalną, naznaczoną Krwią Baranka. Jako Zgromadzenie
jesteśmy wezwane, by w radości i nadziei świadczyć przed światem o żywej
obecności miłości adorującej i odkupieńczej Chrystusa, która nadaje sens
ludzkiemu cierpieniu i czyni je wyzwalającym i ożywiającym.

Najdroższa córko w Jezusie, jestem w Rzymie. Za kilka dni przybędę do
Palombary. Żyjmy z gorliwością i napełniajmy nasze serca Miłością ku czci
Boga Błogosławionego; przyprowadzajmy dusze do boku Jezusa, krew
Jezusa jest naszą nadzieją i naszym dobrem; Krew przelana w takim bólu i z
taką miłością dla naszego wiecznego Zbawienia. Napełnijmy nasze serca
odwagą, nie bojąc się nawet śmierci, aby Zbawiciel był zawsze uwielbiany,
błogosławiony i kochany przez wszystkich! ... Moja droga córko, żyj w
wielkim zaufaniu do Boga i nie lękaj się. Ufajmy także Najświętszej Maryi
Pannie, naszej drogiej matce, i ujrzymy cuda. Niech Bóg błogosławi
wszystkie trzy. Śpieszę się
Rzym 19 lutego 1853

Zanurzona w Panu
Maria De Mattias

Śpiew na początek:
Psalm 91

Iz 26, 20 /Wyj 12, 1-12

Odpowiedź:

milczenie

Dzielenie się

Śpiew: Ci hai redenti…
Wezwania:
Jesteśmy osobami naznaczonymi Krwią Baranka Wielkanocnego. Jesteśmy
powołani do bycia ludźmi, którzy tworzą bezpieczną przestrzeń, w której
inni mogą „być” w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa. Szczególnie
modlimy się za tych, którzy najbardziej potrzebują tej bezpiecznej
przestrzeni w czasach niepewności.
Ojcze nasz
Zdrowaś mario
Chwała Ojcu…
1. Jezus przelewa Krew podczas obrzezania.
P:
Przenajdroższa Krwi Jezusa
O:
Uświęć Kościół
Wszyscy:
Kłaniamy Ci się Chryste i błogosławimy Ciebie,
żeś przez Krew swoją świat odkupić raczył.

(do wyboru)

Czytanie:

Milczące rozważanie na temat obrazu z okładki w świetle tych czytań…

Czytanie
Kiedy niewolnicy gromadzili się w Egipcie w noc uwolnienia, krew
zabitego baranka oznaczała bezpieczne miejsce, w którym oszczędził ich
anioł śmierci. Tej nocy zebrali się w tej uzdrawiającej przestrzeni na posiłek
przed wyjściem i udaniem się na wolność. Kiedy myjemy usta podczas picia
ze szklanki (nawet jeśli nie jest to obecnie możliwe), to tak, jakbyśmy
oznaczali ościeżnice naszego serca Drogocenną Krwią. Powiedzmy, że
jesteśmy gościnnymi, gościnnymi ludźmi, że „inni” mogą znaleźć w naszych
sercach bezpieczne miejsce do kochania i szanowania... Jesteśmy ludźmi
naznaczonymi Krwią Baranka Wielkanocnego. Jesteśmy powołani do bycia
ludźmi, którzy tworzą bezpieczną przestrzeń, w której inni mogą „być” w
atmosferze zaufania i bezpieczeństwa
Barry Fischer, CPPS

2. Jezus przelewa Krew podczas modlitwy w Ogrojcu
P:
Przenajdroższa Krwi Jezusa
O:
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata
Wszyscy:
Kłaniamy Ci się Chryste …
3. Jezus przelewa Krew podczas biczowania
P:
Przenajdroższa Krwi Jezusa
O:
Wybaw wszystkie dusze z czyścca
Wszyscy:
Kłaniamy Ci się Chryste …
4. Jezus przelewa Krew podczas cierniem ukoronowania
P:
Przenajdroższa Krwi Jezusa
O:
Przebacz nam nasze grzechy i nas uzdrów
Wszyscy:
Kłaniamy Ci się Chryste …

