Laudesy
Laudato Si, 11

Niedziela

Panie, natchnij nasze serca, abyśmy zbliżyli się do natury w postawie
podziwu i zachwytu,
- aby przyciągnąć innych do chóru uwielbienia Ciebie.

Poniedziałek

LS,85;238

Panie, księga stworzenia jest ciągłym objawieniem Twojej boskiej
tajemnicy,
- spraw, aby jej wdzięk doprowadził nas do kontemplacji prawdziwego
piękna.

LS,12;236

Wtorek

Chryste nasz bracie, Twoje Wcielenie było potwierdzeniem dobroci
świata materialnego,
- spraw, abyśmy mogli doświadczyć w rzeczywistości stworzenia w
sposób namacalny Bożej łaski.

Środa

LS,92;221;246

Duchu Święty, który towarzyszysz stworzeniu w jego jękach,
- natchnij nas, abyśmy żyli w braterstwie z całym stworzeniem.

LS,64;67

Czwartek

O Boże, my wszyscy, członki mistycznego ciała Chrystusa, jesteśmy
wezwani, aby być Twoimi towarzyszami pracy,
- spraw, aby nasze życie i posługa braterska przyniosły obfity owoc.

Piątek

LS,10;97;222

Panie Jezu, naucz nas świadomego stylu życia, w prostocie i
mniejszości,
- w postawie gorliwej uwagi na formę życia, poprzez którą wchodzimy
w relację ze światem.

LS,241

Sobota

Maryjo, Królowo całego stworzenia, w Twoim ciele uwielbionym, które jest
częścią stworzenia, osiągnęłaś pełnię piękna,
- spojrzyj z matczyną miłością na nasz poraniony świat.

Nieszpory
Niedziela I

LS,116;237

Panie Boże Wszechmogący, podczas gdy obchodzimy pierwszy dzień
nowego stworzenia,
- spraw, abyśmy odnowili nasze zobowiązanie, by strzec w sposób
odpowiedzialny naszego wspólnego domu.

LS, 77;225

Niedziela II

Panie Boże Wszechmogący, Ty, który działasz, aby doprowadzić do
porządku chaos świata,
- naucz nas troszczyć się o pokój wewnętrzny, który jest wyrazem
zrównoważonego stylu życia.

Poniedziałek

LS,50;158;191

Ojcze Sprawiedliwy, który poleciłeś Twojemu ludowi wybranemu, aby
stał się gwarantem dobra wspólnego,
- naucz nas zdyscyplinowania, abyśmy używali w sposób
zrównoważony naszych wspólnych zasobów.

LS, 10;52;246

Wtorek

Panie Jezu, Ty nauczyłeś swoich uczniów, jak troszczyć się o słabych,
- porusz nasze serca, abyśmy wykupili opuszczonych i zapomnianych
tej ziemi.

Środa

LS,10;216

Duchu radości, rozpal w nas żywą troskę o ochronę naszego świata,
- i ukształtuj nasze życie, abyśmy byli wiarygodnymi świadkami
radości Ewangelii.

LS, 22;67

Czwartek

O Boże, spraw abyśmy my, ochrzczeni w Kościele, żyli zawsze jako
pielgrzymi w tym świecie,
- będąc cudzoziemcami w kulturze obojętności.

Piątek

LS,66;217

Panie Jezu, spraw, abyśmy mogli budować braterstwa, które starają się
żyć w harmonii z całym stworzeniem,
- uzdrawiając rany spowodowane przez grzech.

