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Skrzyknięcie

Pragniemy zaprosić wszystkich, aby postępując zgodnie ze słowami papieża Franciszka zeszli
z kanapy i założyli porządne buty, aby iść z Panem na szczyt. Aby jednak wybrać właściwą drogę,
drogę prawdy i drogę życia, powinniśmy zastanowić się do czego powołuje nas Bóg. To modlitwa
stwarza najlepsze warunki, by każdy mógł odkryć prawdę swego istnienia i by zaczął
współpracować z Bożym planem. Zacznijmy więc od czuwania modlitewnego, w którym
uwielbimy wszechmogącego Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz będziemy prosić
Go o powołanie oraz o Jego łaski. Następnie czyńmy dobro, począwszy od proponowanego
uczynku miłosierdzia. Zapraszamy Was również do wyjścia na ulice i odważnego głoszenia
chwały Pana poprzez śpiewanie na jego cześć.

Część I – Nabożeństwo Eucharystyczne w dzień Ofiarowania Pańskiego
Wieczór uwielbienia wraz z modlitwą o rozeznanie powołania.
Śpiew:
Pan blisko jest, oczekuj Go
Pan blisko jest, w Nim serca moc.
Wprowadzenie
Wszechmogący Bóg pragnie obdarzać nas swoimi łaskami i umacniać nas w kroczeniu po tych
drogach, do których zostaliśmy prze Niego powołani. Bóg powołując nas zawsze ma na uwadze
największe pragnienie ludzkiego serca- potrzebę miłości, chce więc prowadzić nas takimi
ścieżkami, abyśmy w rezultacie mogli doświadczyć Jego bliskości, ponieważ to On jest
największą Miłością. Musimy jednak pamiętać, że to czy odpowiemy na Boże wezwanie zależy
tylko od nas. On jedynie nawołuje nas cichym szeptem, delikatnym niczym powiew wiatru, my
natomiast często w pędzie życia nie potrafimy Go usłyszeć. Pragniemy dziś stanąć przed
Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, uwielbiać Go, wsłuchiwać się w Jego głos,
prosić o rozeznawanie natchnień oraz łaski niezbędne nam w drodze do świętości.
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
Śpiew:
Witaj, Panie dobrze, że jesteś
Witaj Zbawicielu
Czekaliśmy na Ciebie
Dobrze, że przyszedłeś
Dobrze, że przyszedłeś.
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1. Panie, Ty wiesz o nas więcej niż my sami, wiesz o każdej naszej słabości, o każdym naszym
potknięciu, znasz nasze prawdziwe motywacje i pragnienia. Wiesz o tym wszystkim i nas nie
odtrącasz, zawsze dajesz nam kolejną szansę, ciągle cierpliwie nawołujesz nas do nawrócenia,
do podjęcia wyzwania jakim jest powołanie. Wciąż otaczasz nas swoim nieskończonym
miłosierdziem i dajesz nam czerpać Twe życiodajne łaski. Panie, Ty nie czekasz aż staniemy się
idealni, powołujesz nas takimi jakimi jesteśmy i pragniesz udoskonalać nas Twą mocą.
Niech każdy z nas stanie teraz w prawdzie przed sobą samym i Światłością naszego życia,
Jezusem Chrystusem. Pokornie uznajmy swoją grzeszność, aby móc dostrzec i uwielbić ogrom
Bożego miłosierdzia, Jego wielkość i wspaniałość.
Kilka minut ciszy.
Śpiew:
Ty światłość dnia wszedłeś w moje ciemności,
dałeś mi wzrok, abym mógł
widzieć Twą Twarz i Spojrzenie Miłości,
którym roztapiasz mój strach
Ref. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę,
jestem tu, by wyznać: to mój Bóg.
dobry i łaskawy, cały tak wspaniały,
ponad wszystko cenny dla mnie jest. x2
2. Ty czasów Król, wywyższony na wieki,
jaśnieje w Niebie Twój Tron
zszedłeś na Ziemię, by stać się Człowiekiem,
by rajem stał się mój dom
 Bądź uwielbiony Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu święty, przez każde bijące
serce, każdą duszę wielbiącą Ciebie w niebie oraz na ziemi, bądź uwielbiony Panie!
 Panie, Ty jesteś niezmiernie miłosierny względem nas, Twoje miłosierdzie jest niepojętą
tajemnicą, bądź uwielbiony Panie!
 Panie, Ty nas wybierasz i powołujesz do wzięcia udziału w Twych dziełach, bądź uwielbiony
Panie!
 Panie dla każdego z nas masz wyjątkowe plany, które doprowadzą nas
do życia wiecznego, bądź uwielbiony Panie!
 Ty oblewasz nasze spragnione serca strumieniami Twej łaski, ożywiasz nas nią i umacniasz,
bądź uwielbiony Panie!
 Panie bądź uwielbiony we wszystkich podjętych powołaniach, zarówno kapłańskich,
zakonnych i powołaniach do życia w małżeństwie jak i w wezwaniach do konkretnych działań
w czasie naszego życia, bądź uwielbiony Panie!
Kilka minut na spontaniczną modlitwę uwielbienia.
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Śpiew:
Wracałem już z połowu, a sieci chude z głodu,
Ten człowiek stał na brzegu, wypłynąć kazał znów.
Gdy zarzuciłem sieci, wsłuchany w Jego słowa,
Ja nie wiem, w jaki sposób, że ryb tam było w brud.
ref:
Ach, kim ty jesteś człowieku, że mocne są Twe
słowa,
Że moc jest w Twoich dłoniach, że idziesz w
imię Boga. /x2
Poszedłem wtedy za nim, wesele było w Kanie,
Tam z dzbanów pełnych wody dał wino parze
młodej.
Niejeden raz, gdy szliśmy, gdzieś ślepiec o grom
błagał,
On wtedy jednym swoim słowem ślepemu wracał wzrok.

„(…)rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». A Szymon odpowiedział:
«Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro
to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na
wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak
że się prawie zanurzały..” (Łk 5, 4-7)
Zaufajmy Jezusowi jak Piotr, otwórzmy Mu drzwi swego serca, aby mógł w nim rozlewać swoje
łaski i ogarniać nas swoim miłosierdziem. Jeśli prawdziwie mu zaufamy, będziemy gotowi
słuchać tego co do nas mówi i wypełniać Jego słowa, porzucając własne, często grzeszne
pragnienia i zachcianki. Uświadommy sobie, że kiedy powierzymy Jezusowi nasze życie, będzie
to oznaczało, że jesteśmy na drodze do szczęścia i miłości, a na drodze tej nieustannie wpiera
nas sam Bóg.
Z ufnością szukajmy więc znaków Bożego powołania w naszej codzienności oraz Bożych
natchnień w szczególności w czasie modlitwy i nieustannie starajmy się je rozeznawać, i nie
bójmy się powiedzieć Jezusowi „Skoro Ty tak mówisz, zrobię to”.
A teraz z ufnością powtarzajmy:
Jezu ufam Tobie. /x3
Można w także w tym miejscu odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia, prosząc o dar zaufania
Panu Bogu.

Śpiew:
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Wszystko mogę w tym,
który mnie umacnia x4
Jezus, On mnie umacnia x4
Rozlewaj swoją chwałę,
potęgę i moc
Na miasto Twoje święte,
potęgę i moc
Modlitwa:
Ojcze Niebieski, Ty chcesz abym był szczęśliwy, masz względem mnie szczególny plan do
zrealizowania w Kościele i pomiędzy ludźmi. Ty pociągasz mnie swoją miłością, abym Tobie
służył.
Pozwól mi Panie rozeznać Twoją wolę względem mnie. Udziel mi łaski pokory, abym mógł
dostrzec i podjąć to wyzwanie, które przede mną stawiasz.
Ześlij na mnie Twego Ducha, abym poznał Twoją Wolę i potrafił współpracować z Twoją łaską.
Panie, wiem, że w Tobie wszystkiego mogę dokonać - Tyś moją siłą i wytrwałością.
Kilka minut adoracji w ciszy.
Śpiew:
Zakochaj się w Panu
I pozwól by prowadził cię
I chodź czasem trudna droga
Ty nie zniechęcaj się
Bo Pan blisko jest
Wystarczy wyciągnąć do niego rękę
Pan blisko jest i na pewno przyjmie cię.
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Schowanie Najświętszego Sakramentu do tabernakulum
Śpiew:
Jezus dla Jezusa wszystko to, co mam
Kim jestem i kim chciałbym być
Jezus dla Jezusa wszystko to, co mam
Kim jestem i chcę być
Wszystkie me ambicje, plany też
Powierzam Ci, oddaję w ręce Twe
Wszystkie me nadzieje, plany też
Powierzam Ci, oddaję w ręce Twe
Tylko z woli Twej, jestem wolny / 4x
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Część II - Uczynek miłosierdzia- z okazji tłustego czwartku (23.02)

Zachęcamy młodzież w całej Polsce do przeprowadzenia zbiórek pieniędzy na akcję „Wyślij
pączka do Afryki”. Zbiórkę proponujemy zacząć od 19 lutego (niedziela).
Bracia Mniejsi Kapucyni Prowincji Krakowskiej organizują akcję pomocy pod hasłem „Wyślij
pączka do Afryki”.
Podziel się tym, co lubisz!
W Tłusty Czwartek okażcie serce i udzielcie pomocy potrzebującym w Afryce. Można to zrobić
na kilka sposobów.
 Bez wychodzenia z domu – kupując e-pączka za pośrednictwem strony:
www.paczek.kapucyni.pl czyli zamiast zjadać prawdziwe pączki, odmówić sobie tej
przyjemności i złożyć datek.
 Kupić pączki lub samodzielnie upiec jakieś słodkości, a potem poczęstować nimi innych
i zebrać od nich datki, aby wpłacić na konto fundacji.
Pomaganie uszczęśliwia!

Z zebranych środków misjonarze kapucyni zrealizowali wiele projektów:






br. Benedykt Pączka prowadzi Ośrodek Pomocy w Ngaoundaye, gdzie osierocone dzieci,
ofiary wojny domowej i ubodzy mogą otrzymać natychmiastową pomoc (lekarstwa,
żywność i ubrania)
Przypomnijmy, że ta część Afryki nękana jest przez bratobójcze walki. Od kilku lat trwa
tam rebelia, która spowodowała, że wiele rodzin straciło swe domy, a wiele dzieci stało
się sierotami.
br. Robert Wnuk wybudował szkołę podstawową w Kpakali, gdzie już uczy się 230
dzieci,
trwa budowa gimnazjum w Bam dla 200 uczniów, pod kierownictwem br. Artura
Ziarka,
trwa również budowa szkoły podstawowej w Dongue Yoyo dla 120 dzieci, którą kieruje
br. Piotr Michalik.
powstają trzy duże kaplice dla wspólnot w wioskach Bilseme, Monts de Lam i Kowone.
Miejscowe społeczności czynnie włączają się w realizację tych projektów. Do
mieszkańców wiosek należy przygotowanie cegieł, zwiezienie kamieni, piasku i wody
potrzebnych do budowy. Zakonnicy podkreślają, że działania te integrują miejscową
ludność.
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CZĘŚĆ III – ewangelizacja uliczna- śpiewanie na chwałę Pana

Zbierzcie grupę osób i wybierzcie się w jakieś publiczne miejsce, na przykład rynek,
zabierzcie ze sobą instrumenty, możecie wziąć również teksty piosenek, które będziecie
śpiewać. Ustawcie się w takim miejscu, aby przechodnie swobodnie mogli włączać się
w uwielbianie Boga. Zacznijcie od pieśni do Ducha, a następnie módlcie się kolejnymi
piosenkami.
Proponowane piosenki:

Jestem Twój. Amen!
Stoję dziś
Ty tylko mnie poprowadź
Chwalcie Pana niebios
Kocham, więc nie muszę się bać
Nasz Bóg jest potężny w mocy swej
Barka
Krzycz na cześć Pana
Zaufaj Panu już dziś
Jesteś życiem mym
Maryjo Matko mojego wezwania
Duszo ma Pana chwal
Raduje się dusza ma
Nasz Bóg (któż jest jak Ty)
Tobie Chór Aniołów
Zakochaj się w Panu
Siewcy Lednicy - Słuchaj Izraelu
Kim Ty jesteś człowieku
Wszystko, co dziś mamy
Przywołaj mnie Panie
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