MODLITBA PRED NAJSVÄTEJŠOU
SVIATOSŤOU,
6. 4. 2022
Ježiš, ukrytý v Najsvätejšej sviatosti! Dnes tu stojíme pre Tebou
ako Komunita bratov tešiteľov z Getseman, aby sme v historickom kontexte osláv 100. výročia našej rehoľnej rodiny
- uskutočnili náš akt zasvätenia a obety v duchu zmluvy lásky uzavretú s Tebou v našom
rehoľnom zasvätení. Vedomí si hodnoty povolania v charizme lásky a zmieru, ktorú si
nám zverili prostredníctvom nášho Zakladateľa P. Jozefa Litomiského, sa podieľame na
spásonosnom poslaní Cirkvi v Poľsku, na Slovensku a v Rakúsku. Tebe, Pane Ježišu,
vyjadrujeme našu vďačnosť za bohatstvo požehnania a milosti, ktoré naša Kongregácia
zažíva, napriek našej nedokonalosti a nevernosti vnuknutiam Ducha Svätého.
Rozjímajúc o tajomstve tvojej bolestnej smrti v Getsemany zasväcujeme a zverujeme
Ti našu prítomnosť a budúcnosť. Zverujeme všetky spoločenstvá a spolubratov, ktorí
s radosťou plnia svoje povolanie a obetavo odpovedajú na Tvoj hlas: „Zostaňte tu a bdejte
so mnou“ v duchu našej charizmy. Do Tvojho milosrdenstva zverujeme najstarších
spolubratov unavených chorobou a starobou, tých, ktorí roky formovali identitu našej
Kongregácie, ako aj tých, ktorí majú ťažkosti na ceste svojho zasvätenia alebo kňazského
života.
Zverujeme Ti Pane všetkých, ku ktorým nás posielaš - väzňov, bezdomovcov, zlomených
srdcom, aby sme boli kvasom evanjeliovej radosti pre nich i pre svet. Prosíme Ťa, Pane,
pozri okom svojho milosrdenstva na naše rodiny, duchovných priateľov a dobrodincov
nášho spoločenstva. Zverujeme Ti všetky oblasti našej apoštolskej činnosti. Nech k Tebe
stúpa naša dôverná modlitba za dar nových povolaní, aby na Pánovom poli nikdy
nechýbali apoštoli milosrdní, odpúšťajúci a bdiaci v Getsemanoch moderného sveta.
Ježiš! Urob z nás horlivých pracovníkov v diele novej evanjelizácie zameranej na šírenie
civilizácie lásky. Daj nám milosť vernosti nášmu povolaniu a charizme lásky a zmieru,
ktorá neprestáva byť darom pre Cirkev a pre dnešný svet. Oživuj nás neustále duchom
obety a posvätenia, aby sme boli jasným znamením tvojho Kráľovstva na zemi. Lebo
Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

