Nowenna do Opatrzności Bożej
(zapraszamy do jej rozpoczęcia 7 września 2017 r.)

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY

PIEŚŃ:
Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu, śmiele rzec
może: Mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.
Ciebie On z łowczych obieży wyzuje i w zaraźliwym powietrzu ratuje:
w cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie, pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.
Opatrzności Boża, która wszystkim rządzisz i wszystkim kierujesz – wierzę w Ciebie!
Opatrzności Boża, która czuwasz i opiekujesz się każdym stworzeniem – ufam Tobie!
Opatrzności Boża, która jako Matka najtroskliwsza zaspakajasz na każdy dzień
wszystkie potrzeby swych dzieci – kocham Cię, uwielbiam Cię, powierzam się
Tobie!
Opatrzności Boża czuwaj nad nami!
Tobie Opatrzności Boża powierzamy tę nowennę w intencji…

DZIEŃ 1
Cały świat, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jest w rękach Boga. To „w Nim
żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17,28). To nie On żyje w naszym świecie, lecz
to my żyjemy w Jego świecie. On nigdy nie wypuszcza nas ze swoich rąk. Nie traci nas
sprzed oczu. Nie gubi planów naszego życia. Inaczej nie byłby Bogiem, ani doskonałą
Miłością, ani doskonałą Obecnością. Nie byłby Ojcem i Matką. – „Czyż może niewiasta
zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona?
A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie! Oto wyryłem cię na obu
dłoniach” (Iz 49, 15-16).
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Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi – zmiłuj się nad nami.
Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia,
Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego,
Opatrzności Boża, drogo do Nieba,
Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw,
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Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski,
Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra,
Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych,
Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników,
Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych,
Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie,
Opatrzności Boża, ukojenie serc,
Opatrzności Boża, schronienie udręczonych,
Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia,
Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych,
Opatrzności Boża, wsparcie ubogich,
Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot,
Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P: Wychwalamy Panie, Twoją świętą Opatrzność.
W: I poddajemy się wszystkim Jej wyrokom.
Módlmy się: Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność
prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze
posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez
końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

K : OPATRZNOŚCI BOŻA
W: CZUWAJ NAD NAMI
PIEŚŃ:
1. Szczęśliwy kogo Opatrzność Boska, ma w swej opiece niech się nie troska:
W żadnym przypadku ten nie szkoduje, kogo Opatrzność Boska piastuje.
2. Nie tak miedziany mur jest bezpieczny, ani dyament tak trwało wieczny;
Jak kto przy Bogu łaskawym stoi, żadnych się nieszczęść niechaj nie boi.
3. Niechaj się na mnie i świat oburzy, niechaj me serce w żalach zanurzy;
Gdy tylko spojrzy niebieskie oko, wyjdę z tej toni pewnie wysoko.

DZIEŃ 2
Bóg, który nas stworzył własnymi rękami, nie zakończył swojego dzieła
w pierwszej chwili stwarzania. Stwarza nas nieustannie. Nieustannie kształtuje
nas na swój obraz i podobieństwo. Więcej – nie chce tego czynić bez naszej woli
i bez naszej współpracy. Opatrzność wyraża się w tym, że czuwa nad naszą drogą,
prowadzącą do pełni szczęścia, do spełnienia się każdego z nas.
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DZIEŃ 3
„Nasz Bóg jest w niebie; czyni wszystko, co zechce” (Ps 115,3), to jednak
pozostawia nas istotami całkowicie wolnymi. Więcej, daje nam możliwość
uczestnictwa w swojej Opatrzności. Chce, abyśmy czynili sobie ziemię poddaną.
Chce, abyśmy się stali Jego pomocnikami (por. 1 Kor 3,9). Ilekroć podejmujemy
to pragnienie Opatrzności Bożej, nasze życie staje się opatrznościowe, nawet
wtedy, gdy prowadzi przez doświadczenia. Ilekroć natomiast żyjemy własnym
życiem, rozmijamy się z Bogiem – tylekroć nasze życie zanika, staje się życiem
„nieopatrznym”. Przypomina nam o tym święty Paweł: „Albowiem to Bóg jest
w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą” (Flp 2,13).

LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI
DZIEŃ 4
Od naszej wiary i zaufania zależeć będzie nasze powierzenie się, lub nie,
Opatrzności Bożej. Bóg w swej Opatrzności zawsze pozostanie wierny. Takie
zaufanie staje się prawdziwą próbą, gdy naprzeciw naszej wiary w Opatrzność
Bożą stanie pokusa zgorszenia z powodu szalejącego zła. W takich momentach
bardzo potrzebujemy duchowego wsparcia i obecności innych, którzy wierzą,
którzy mają nadal siłę powtarzać z wiarą: „Wszystko w rękach Boga”.
Wierzymy mocno, że Bóg jest Władcą świata i historii. Drogi Jego Opatrzności
są dla nas często nieznane. Dopiero u kresu, gdy skończy się nasze poznanie
częściowe, gdy zobaczymy Boga „twarzą w twarz” (1 Kor 13,12), w pełni
poznamy drogi, którymi Bóg prowadził swoje stworzenie, nawet przez dramaty
zła i grzechu, do odpoczynku ostatecznego Szabatu, ze względu na który stworzył
ziemię i niebo” (KKK nr 314).
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DZIEŃ 5
Pełnienie woli Ojca łączył Jezus ze swoim powołaniem i posłannictwem (J 17,3).
Pełnimy wolę Ojca na wzór Jezusa, gdy żyjemy naszym powołaniem, które jest
wolą Boga dla nas. Modląc się pamiętajmy, iż prośba, której motywacja
i przedmiot są dobre same w sobie, może nie odpowiadać woli Bożej i nie zostać
spełniona. Będzie spełniona tylko wtedy, gdy zgadza się z mądrością i wolą Boga:
„Jeżeli Pan zechce”, jak pisze św. Jakub (Jk 4,15). Każda prośba o to, by wzrastać
w wierze, nadziei i miłości, lub stawać się świętym w całym postępowaniu
(por. 1P 1,15), zawsze będzie wysłuchana, ponieważ, jesteśmy tego pewni, „wolą
Bożą jest (nasze) uświęcenie” (1Tes 4,3). Bóg nie może na to nie odpowiedzieć.
„Ojciec Twój odda tobie”, On ci to da. Kiedy? To sekret Jego mądrości. Bądźmy
jednak tego pewni.
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DZIEŃ 6
Pełnimy na co dzień wolę Ojca, gdy używamy naszej woli zgodnie z wolą
i zamiarem Ojca. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Bóg
na początku stworzenia mocą swej woli „rzekł” i stało się. Siłą swej woli
wprowadził porządek i harmonię do chaosu stworzenia. Człowiek mocą swojej
woli i Bożej łaski powinien wprowadzić porządek i harmonię w chaos i bałagan
swego małego świata. Winien usunąć to, co blokuje działanie Opatrzności Bożej.
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DZIEŃ 7
Bóg jest Miłością… Uświadamiamy sobie, że jeśli tak jest, to On ma wobec
każdego z nas wspaniały plan miłości, wzywa nas do miłości. Na ten Boży plan
miłości Maryja odpowiedziała słowami: „Niech mi się stanie”. Maryja powiedziała
swoje „TAK” z pragnieniem i radością. Taka powinna być również nasza
postawa. Bo zamysł Boga – wola Boża, to coś pięknego, dobrego, coś
pożytecznego dla nas.
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DZIEŃ 8
Wiemy, że Bóg jak dobry Ojciec myśli o nas i troszczy się o każdy nasz dzień.
Jest „nasz”, ale doświadczamy jak trudno w chwili cierpienia, choroby, próby,
powiedzieć „Ojcze”. Najtrudniej jest przyjąć wolę Bożą w cierpieniu. Trzeba się
często wraz z Jezusem krwawo pocić, zmagać wewnętrznie. Światłem i oparciem
w takich godzinach jest modlitwa: „Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie”
(Łk 22 ,42).
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DZIEŃ 9
W naszym zwykłym życiu doświadczamy różnych opatrznościowych wydarzeń,
cierpień i prób, doświadczamy niepowodzeń, które są potrzebne, aby Bóg, który
jest Ojcem, jest Miłością, mógł do nas mówić jasno lub lepiej, by Bóg mógł być
w nas słuchanym. Ale nie jest tak, że Bóg decyduje o cierpieniu, niepowodzeniu,
chcąc tylko nas doświadczyć. Bóg może przyzwolić na wiele doświadczeń, bo
widzi dalej, niż sięga nasze, nawet największe doświadczenie.
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