Wielki Post 2021 : „Tylko będąc jak orły, zdołacie przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichury i burze.” Kard. S. Wyszyński
Cel: Odnowić wiarę, nadzieję i miłość, aby tu i teraz być w pełni wolnym, ufnym i silnym w Bogu!
Jak? przez modlitwę, post i jałmużnę jako wkłady do kapitału łask w duchu wynagrodzenia i zadośćuczynienia za grzechy nasze i świata…
Ideał, cel
Postanowienie

Odnowienie wiary, nadziei i miłości, aby tu i teraz być w pełni wolnym, ufnym i silnym w Bogu! By rodzina była Bogiem silna! By być jak orły!
Pocieszenie, pomoc, przemilczenie, przebaczenie, uprzejmość, otucha, wysłuchanie, wsparcie materialne, uśmiech, post w jedzeniu i piciu, oglądaniu i klikaniu

Dni Wielkiego Postu
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Przypomnienie celu 3x
Realizacja postanowienia
Lektura Słowa Bożego
Rozmyślanie 15 min.
Modlitwa z rodziną
Modlitwa osobista
Amoris Leticia 10 min
Obowiązki rodzinne
Obowiązki zawodowe
Za odchodzących od Boga

…
TYGODNIOWY PLAN WYNAGRADZANIA JEZUSOWI ZA GRZECHY NASZE I ŚWIATA CAŁEGO - PROPOZYCJA
Dzień Tygodnia
Niedziela, dzień
Trójcy Świętej
Poniedziałek, dzień
Ducha Świętego
Wtorek, dzień
Świętych Aniołów
Środa, dzień Świętego
Józefa
Czwartek, dzień
Eucharystii
Piątek, dzień Serca
Jezusowego
Sobota, dzień
Matki Bożej

Przez moje wkłady do kapitału łask wynagradzam i zadość czynię za:
Za grzechy odrzucenia Boga z życia osobistego i społecznego, za grzechy apostazji, bezbożnictwa i promowania ateizmu, za zaniedbania modlitwy
i lektury Słowa Bożego, katechizmu oraz za ignorowanie katolickich środków społecznego przekazu: czasopism, książek, radia i telewizji.
Za grzechy zaniedbania życia w stanie łaski uświęcającej, - opuszczone Msze Święte i Spowiedzi, - za marnowanie Sakramentu Bierzmowania
za zaniedbania w przyjmowaniu Sakramentu Namaszczenia Chorych… za braki w ustawicznej pracy nad sobą w dążeniu do świętości
Za grzechy przeciwko życiu i czystości, za zaniedbania w promowaniu i wspieraniu życia oraz rodzin wielodzietnych, matek oczekujących
potomstwa, za opowiadających się po stronie kultury śmierci – za czarne marsze, „strajk kobiet”, za decyzje przeciwne kulturze życia
Za grzechy przeciwko jedności autorytetu, jedności rodzinnej, za zaniedbania w świadomym katolickim wychowywaniu dzieci i młodzieży
Za brak szacunku wobec starszych i młodszych, wobec nauczycieli i wychowawców, a szczególnie katechetów
Za grzechy posługujących w Kościele, które sieją zgorszenia i zamęt, za grzechy przeciw nieletnim i przeciw Kościołowi
Za grzechy przeciwko jedności i tożsamości narodowej, za kłamstwa, oszczerstwa, za współpracę z wrogami własnego Narodu i Kościoła
Za grzechy pychy, chciwości, nieczystości, lenistwa, lekkomyślności, nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, marnotrawstwa pożywienia…
dewastacji środowiska naturalnego, wykluczania inaczej myślących, wulgarności języka…
Za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi, za grzechy zaniedbań w szerzeniu czci do Najświętszej Matki, za opieszałość w naśladowaniu
Jej cnót, za ignorancję Ślubów Jasnogórskich, za ośmieszanie Różańca Świętego i innych praktyk pobożności maryjnej…

Papież Franciszek: z orędzia na Wielki Post 2021:
Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas do uroczystości wielkanocnych,
pamiętajmy o Tym, który „uniżył samego siebie, czyniąc się posłusznym aż do śmierci i to
śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę,
zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która
przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. W Noc Paschalną odnowimy przyrzeczenia
naszego Chrztu, aby odrodzić się jako nowi mężczyźni i nowe kobiety, dzięki działaniu
Ducha Świętego. Jednak sama wielkopostna wędrówka, podobnie jak cała chrześcijańska
droga, jest już w całości oświetlona światłem Zmartwychwstania, które ożywia uczucia,
postawy i wybory tych, którzy chcą naśladować Chrystusa. eKAI

WIELKI POST 2021- W ZNAKU ORŁA
ABY RODZINY BYŁY SILNE WIARĄ, NADZIEJĄ I MIŁOŚCIĄ

PROPONOWANW WIELKOPOSTNE LEKTURY:
1.
2.
3.
4.
5.

S. Nailis: Świętość na co dzień strony: UMARTWIENIE s.134
Św. Jan Paweł II, Dekalog dla Polaków
Papież Franciszek, Amoris Letitia
Prof. W. Roszkowski, Bunt Barbarzyńców
Ch. Watkins, Ostrzeżenie

„Grzechy, które wtrącają do piekła największą ilość dusz, to są grzechy nieczystości. Nastaną
mody, które będą bardzo obrażać Zbawiciela. Osoby, które służą Bogu nie powinny ulegać
modom. Kościół nie ma mód. Pan Jezus zawsze jest ten sam. – Grzechy świata są bardzo
wielkie. – Pani powiedziała, że na świecie jest wiele wojen i waśni: Wojny nie są niczym
innym, jak karami za grzechy świata. Pani nie może już powstrzymać ramienia swego
umiłowanego Syna, które unosi On nad światem. – Trzeba pokutować; jeżeli ludzie będą
żałować za grzechy, Zbawiciel jeszcze im przebaczy; ale jeżeli nie odmienią życia, nadejdą
kary. – Jeżeli ludzie będą żałować... Wszystko jest w naszym ręku! – Boże mój, zmiłuj się nad
nami! – Biedna Pani! Tak bardzo mi żal Pani! Tak mi Jej żal. – Gdyby ludzie wiedzieli, co to
jest wieczność, nie cofnęliby się przed niczym, by zmienić życie! Lekarze nie mają światła
potrzebnego, by leczyć chorych, bo nie ma w nich miłości Bożej. – Gdyby rząd pozostawił
Kościół w spokoju i zapewnił wolność świętej religii, Bóg by mu błogosławił. – – – Módlcie
się wiele za grzeszników... za kapłanów... za osoby zakonne... za rządy! – Kapłani powinni
zajmować się tylko sprawami Kościoła i dusz. Kapłani muszą być czyści, bardzo czyści. –
Nieposłuszeństwo kapłanów i osób zakonnych wobec własnych przełożonych i wobec Ojca św.
bardzo nie podoba się Zbawicielowi... Trzeba unikać zbytków, nie poszukiwać bogactw, trzeba
miłować święte ubóstwo i milczenie! – Trzeba mieć wiele miłości również wobec złych! Proszę nie
mówić nic złego o nikim i proszę unikać tych, którzy mówią źle o bliźnich! – Trzeba mieć wiele
cierpliwości, cierpliwość bowiem prowadzi nas do raju. – Umartwienia i ofiary są bardzo miłe
Jezusowi!”… Nie ustawajcie w składaniu Panu modlitw i ofiar jako wynagrodzenie za liczne grzechy,
które Go obrażają, oraz próśb o nawrócenie grzeszników. J. Ketenich, Narzędzie w dłoniach Maryi, s 106n.

„Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły
przelatywać nad graniami, w przyszłość naszej Ojczyzny.
Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy,
wichry i burze nie dając się spętać żadną niewolą.” Kard. S. Wyszyński
Niech temu hartowaniu ducha służy wielkopostna pisemna samokontrola
z duchowym porządkiem dnia, odnowieniem celu, ideału, jaki sobie stawiamy oraz
konkretnego postanowienia. Tu warto zakreślić jedno z nich, czy wybrać swoje.
Zapraszam każdego do podjęcia tego wysiłku według swoich możliwości. Wystarczy
skupić się na kilku tylko polach, można podjąć wyzwanie w całości, a nawet dołożyć
sobie coś w puste jeszcze miejsce, czy zrobić swój własny model.
Codzienny rachunek sumienia- skontrolowanie siebie, przypomnienie sobie trzy
razy w ciągu dnia postanowienia i celu tego Wielkiego Postu, może nam pomóc
w konsekwentnym hartowaniu ducha. Do tego prowadzi już sam wysiłek stawienia
plusów lub minusów, gdy staramy się wieczorem dopełnić obowiązki całego dnia.
Ofiarujmy wszystko przez ręce naszej Matki i Królowej Bogu w duchu pokuty
i zadośćuczynienia za nasze grzechy i świata całego. Wtedy Ona pociągnie do siebie
młodzieńcze serca i serca tych wszystkich, którzy zeszli z Bożych dróg i uczyni je
użytecznymi narzędziami w swoim ręku. Niech motywuje nas w tym tygodniowy
plan zadośćuczynienia i wynagradzania, który odnosi się do naszego przymierza
z Bogiem, do przyrzeczeń złożonych w Ślubach Jasnogórskich.
o. Romuald

