Litania o nadziei
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Który mi we wszystkim chcesz pomóc,
Któryś mi pomóc przyrzekł,
Wszystkich łask mi potrzebnych, tak przyrodzonych, jak i
nadprzyrodzonych, spodziewam się, o Boże.
Codziennego pokarmu,
Pomocy we wszystkich moich sprawach,
Zachowania mnie od nieszczęścia i niebezpieczeństwa,
Pomocy w pokusach do grzechu,
Stałej cierpliwości w utrapieniach i przeciwnościach,
Odpuszczenia grzechów,
Szczerej poprawy życia,
Postępu we wszystkich cnotach,
Pomnożenia się w łasce,
Wytrwania w dobrym,
Pełnej zasług i cnót śmierci,
Wiecznej szczęśliwości i radości z Tobą w niebie,
A tego wszystkiego bez bojaźni,
Choćby się wszystko przeciw mnie sprzysięgło, mam nadzieję, o
Boże.
Choćby mi się zdawało, żeś mnie sam nawet opuścił,
Nie w sobie ani w moich siłach,
Nie w ludzkiej łasce ani pomocy,
Nie w rozumie, mądrości i mocy świata, ale w Tobie samym,
W Twojej dobroci, Opatrzności i wszechmocy,
W Twojej nieomylnej wierności w dopełnianiu tego,
przyobiecujesz,

co

W Twojej łasce, której nie odmawiasz nikomu, ktokolwiek Cię o
nią prosi,
W nieskończonych zasługach Syna Twego, który jest naszym
Odkupicielem, Pośrednikiem i Zastępcą przed Tobą,
We wstawiennictwie wszystkich Świętych,
W zjednoczeniu z ową gruntowną ufnością i nadzieją, którą w
Tobie pokładali wszyscy sprawiedliwi Nowego Przymierza,
W zjednoczeniu z najdoskonalszą ufnością i nadzieją, którą w
Tobie pokładała Najświętsza Maryja,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam,
Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas,
Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad
nami.
P: Módl się za nami, święta Katarzyno, panno i męczennico.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: O Boże, który nikogo nie opuszczasz i ufającego
Tobie nie gubisz, proszę Cię przez Twoją ojcowską dobroć, daj
mi synowską ufność w Tobie, a niedowierzanie sobie; daj, abym
we wszystkich potrzebach i niebezpieczeństwach jedynie do
Ciebie się uciekał, bo Ty najlepiej wiesz, co jest moim
pożytkiem i możesz mi pomóc. Polecam wszystko Tobie i Twej
Opatrzności; daj mi tylko, o Boże, abym Ci się zawsze podobał
i był wierny, póki tam nie dojdę, gdzie Ty doskonale spełniasz
nadzieję wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

