Procesja na wejście
Pieśń
Znak Krzyża i pozdrowienie Celebransa
Powitanie
Śpiew przed Ewangelią

Z Ewangelii wg św. Łukasza (1, 39-56)
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do
pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza
i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi,
poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił
Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś
między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A
skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto,
skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach,
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona
jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od
Pana».
Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch
mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy
swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie
pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte
jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia
swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych
nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą
swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - jak przyobiecał
naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do
domu.

Refleksja powołaniowa
Refleksja w świetle
wysłuchanej Ewangelii

Świadectwa
Z Orędzia Papieża Franciszka na 54 Światowy Dzień Modlitw o Powołania
«Pragnę gorąco zachęcić do tej wewnętrznej przyjaźni z Panem, przede wszystkim
dlatego, aby wypraszać od Boga nowe powołania do kapłaństwa i życia
konsekrowanego. Lud Boży potrzebuje prowadzenia przez pasterzy poświęcających
swoje życie służbie Ewangelii. Dlatego proszę wspólnoty parafialne, stowarzyszenia i
wiele grup modlitewnych obecnych w Kościele: wbrew pokusie zniechęcenia stale
módlcie się do Pana, aby posłał robotników na żniwo swoje i dał nam kapłanów
rozmiłowanych w Ewangelii, zdolnych do stawania się bliskimi wobec braci i bycia w
ten sposób żywym znakiem miłości miłosiernej Boga».

Świadectwo Kapłana i Siostry Zakonnej

Adoracja
Z Orędzia Papieża Franciszka na 54 Światowy Dzień Modlitw o Powołania
«Najświętsza Maryja Panna, Matka naszego Zbawiciela, miała odwagę, by przyjąć to
marzenie Boga, składając swoją młodość i swój entuzjazm w Jego rękach. Niech Jej
wstawiennictwo wyjedna nam tę samą otwartość serca, gotowość wypowiedzenia
naszego „Oto jestem” na wezwanie Pana, i radość wyruszenia w drogę (por. Łk 1,39),
tak jak Ona, aby głosić Go całemu światu».

Pieśń na Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Uwielbienie Jezusa wraz z Maryją
 Wielbi dusza moja Pana, za życie
każdego z nas, które jest darem,
powołaniem i misją.
 Raduje się duch mój – bo pragniesz
Panie budować z nami jedyną,
wyjątkową, niepowtarzalną historię
przyjaźni.
 Ty wejrzałeś na nasze uniżenie i
obdarzyłeś nas wszelkimi darami,
talentami, możliwościami, bogactwem
łask.
 Błogosławimy Cię – za
i marzenia naszych serc.

wszelkie

pragnienia,

tęsknoty

 Wielkie rzeczy nam czynisz – zapraszając
i każdą z nas na drogę osobistego powołania.

każdego

 Niech Twoje święte imię – będzie uwielbione w naszym
poszukiwaniu, przyjmowaniu i pełnieniu Twoje woli.
 Ty przejawiasz moc Twego ramienia – prowadząc nas ku sobie i
wydobywając nas z zagubienia.
 Ty nasycasz swoją miłością – wszelkie głody naszych serc.
 Ty objawiasz nam swoje miłosierdzie – będąc wierny Twoim
obietnicom względem naszego życia!

Wspólny śpiew Litanii Loretańskiej

Gest
Błogosławieństwo
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela
Kutno – 6.V.2017

XIII Diecezjalne Czuwanie Modlitewne
w intencji powołań
do kapłaństwa i życia konsekrowanego

Z Orędzia Papieża Franciszka na 54 Światowy Dzień Modlitw o Powołania
«Obecnie, z okazji 54. Światowego Dnia Modlitw o Powołania chcę poruszyć wymiar
misyjny powołania chrześcijańskiego. Człowiek, którego pociągnął głos Boga
i poszedł za Jezusem, wkrótce odkrywa w swoim wnętrzu nieodpartą chęć niesienia
Dobrej Nowiny braciom, poprzez ewangelizację i posługę miłości. Wszyscy
chrześcijanie są ustanowieni misjonarzami Ewangelii! Uczeń bowiem, nie otrzymuje
daru Bożej miłości dla prywatnego pocieszenia… Dotknęło go i przemieniło po prostu
poczucie radości z powodu bycia kochanym przez Boga i nie może zatrzymać tego
doświadczenia tylko dla siebie: „Radość Ewangelii, wypełniająca życie wspólnoty
uczniów, jest radością misyjną” (EG 21)».

