Oto ja, poślij mnie
Nowenna przed Beatyfikacją

Papieża Jana Pawła II
(Przygotowanie w rodzinie)
Tydzień IX 24 kwietnia 2011 r.
Totus Tuus — znaczenie
Z Ewangelii według św. Łukasza: Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo,
znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego
słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł (Łk 1, 30-31.38).
Rozważanie
Przyszły Papież z ufnością podjął nabożeństwo do Matki Bożej, aby „Chrystusa tym doskonalej
znaleźć, tym czulej ukochać i tym wierniej Mu służyć” (Traktat o prawdziwym nabożeństwie…, 62). Sam tak podsumował to doświadczenie: Dzięki św. Ludwikowi zacząłem na nowo odkrywać wszystkie skarby dotychczasowej pobożności maryjnej, […] Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny […] pieśni ludowych, chociażby do polskich kolęd na Boże Narodzenie,
Gorzkich Żalów na Wielki Post, w których osobne miejsce zajmuje dialog duszy z Matką Bolesną” (Dar i tajemnica, s. 30-31).
„Nauczyłem się na nowo maryjności i ten dojrzały kształt nabożeństwa do Matki Bożej idzie ze mną od lat, a jego owocem jest
zarówno encyklika Redemptoris Mater, jak i list apostolski Mulieris dignitatem. […] Maryja jest nową Ewą, którą Bóg stawia wobec
nowego Adama-Chrystusa, poczynając od Zwiastowania, poprzez noc betlejemskiego narodzenia, poprzez gody weselne w Kanie
Ga-lilejskiej, do krzyża na Golgocie, i z kolei do wieczernika Zielonych Świąt: Matka Chrystusa Odkupiciela jest Matką Kościoła.
[…] Uczestnicząc w Soborze, w tym rozdziale [VIII rozdział Lumen Gentium] rozpoznałem się w całej pełni, odnalazłem wszystkie
moje dawniejsze doświadczenia od lat młodzieńczych, odnalazłem też tę szczególną więź, jaka łączy mnie z Bogarodzicą w coraz
to nowych wymiarach” (Przekroczyć próg nadziei, s. 157-158).
Z Maryją podejmował pielgrzymkę wiary, gdyż jak napisał w liście apostolskim Novo millennio ineunte „do Jezusa nie można dotrzeć inaczej jak tylko przez wiarę” (19). „Taka była właśnie droga, którą postępowała Maryja przez całe swe ziemskie życie,
i jest to droga Kościoła pielgrzymującego aż do końca czasów” (Do Braci i Sióstr z rodzin montfortiańskich, 7). Maryja prowadząc
nas w pielgrzymce wiary „przyświeca Ludowi Bożemu pielgrzymującemu jako znak pewnej nadziei i pociechy” (Lumen gentium,
68).
„Pragnę raz jeszcze całkowicie zdać się na Wolę Pana. On Sam zdecyduje, kiedy i jak mam zakończyć moje ziemskie życie
i pasterzowanie. W życiu i śmierci Totus tuus przez Niepokalaną. […]. Tym głębiej czuję, że znajduję się całkowicie w Bożych Rękach – i pozostaję nadal do dyspozycji mojego Pana, powierzając się Mu w Jego Niepokalanej Matce Totus tuus” (Testament).
Totus Tuus znaczy: cały Twój
W treści tych słów odnajdujemy przykazanie miłowania Boga całym sercem i całą duszą, a także przykazanie miłowania
ludzi tak, jak Chrystus ich umiłował. Słowo totus – cały oznacza umiejętność zaangażowania się w to, co czynimy, w sposób całkowity, pełny i niepodzielny. W ten sposób chcemy przeżywać naszą modlitwę osobistą i udział w Eucharystii, naszą pracę i odpoczynek, a także inne formy naszej aktywności. Doskonalenie tych umiejętności uzdalnia nas do oddania siebie innym. To oddanie
to wyrażone jest w drugim słowie: Tuus – Twój. „Nie chcemy żyć dla siebie, lecz dla Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał” (por. 2, Kor 5, 15). Wzorem naszego „życia dla Chrystusa” jest Maryja. Jej zawierzamy siebie samych. Z Nią i przez Nią
dążymy do pełnego zjednoczenia z naszym Panem i Zbawicielem, w Jego oddaniu się Ojcu i braciom.
Źródła mojego Totus Tuus
Fundamentem mojego „Totus Tuus” jest odkrycie prawdy, że Bóg mnie ukochał. Od Niego otrzymałem życie i zbawienie.
On stworzył dla mnie świat, przyszedł z nieba na ziemię, ofiarował mi siebie samego. Na Jego miłość odpowiadam Mu najpierw
słowami Maryi: „Niech mi się stanie według Twego słowa”. Chcę, aby „mi się stało” wszystko, czego On pragnie. On pragnie zamieszkać we mnie i być ze mną każdego dnia. Dlatego moje „Totus Tuus przez Niepokalaną” oznacza najpierw oddanie Mu kluczy
do domu mojego życia. Przez te słowa chcę najpierw powiedzieć: „Jestem domem do zamieszkania. Przyjdź, Panie, i zamieszkaj
we mnie”. Na obecności Boga i Jego miłości, buduję dom mojego życia. Na nim opieram moje myślenie i działanie, mój codzienny
trud i odpoczynek.

Modlitwa z dziećmi
Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego.
Wszyscy: Amen.

Ojciec: Dziękujemy Ci,
Panie Jezu, za to, że pozwoliłeś nam przeżyć nowennę niedziel. Dziękujemy za wszystkie
jej owoce. Za to, że lepiej widzimy to, jak bardzo nas kochasz, jak bardzo jesteśmy dla
Ciebie ważni. Za to, że pozwalasz nam dostrzegać wartość
naszej rodzinnej miłości. Za to,
że dajesz nam pragnienie bycia blisko Ciebie i blisko siebie.
Matka: Matko Boża, dziękujemy Ci za naszą wspólną
modlitwę przez ostatnie dziewięć tygodni. Na zakończenie
nowenny niedziel chcemy złożyć Ci nasze postanowienia i
ofiarować je w konkretnej intencji.
Rodzice i dzieci zastanawiają się wspólnie, jakie postanowienia i w jakiej intencji
mogą złożyć. Wypowiadają je
głośno i obiecują sobie, że będą sobie pomagać w ich realizacji. Dorośli powinni dobrze
wcześniej przemyśleć tę część
modlitwy, aby postanowienia
wypływały z tego, o czym
wcześniej rodzina rozmawiała,

o co się modliła i aby były one
realne do wypełnienia. Postanowienia niekoniecznie powinny
być na całe życie. Można się
umówić, że będą ponawiane co
jakiś, z góry określony czas.
Wówczas jest możliwość, aby
one „rosły” wraz z dziećmi i żeby nie „umarły śmiercią naturalną”. Będzie to również szansa
dla rodziny, aby nadal spotykać
się i wspierać w pracy nad sobą.
Matka: Chcemy być, Panie
Jezu, jak Jan Paweł II, Totus
Tuus – cali dla Jezusa i Maryi.
Chcemy w pełni zaangażować
się w wypełnianie Twojej woli.
Chcemy, byś w nas żył. W
czwartej radosnej tajemnicy
różańca – ofiarowaniu Jezusa w
świątyni, poświęcamy Ci, przez
ręce Twojej i naszej Matki, naszą codzienność. Poświęcamy
Ci także naszą modlitwę, podjęte przez nas postanowienia i
prosimy, abyś wciąż uczył nas
modlitwy, abyś uczył nas świętego uczestniczenia w tajemnicy Eucharystii.
Rodzina odmawia dziesiątek różańca.

Modlitwa o beatyfikację
Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że
dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała
Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu
i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz
Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną,
zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją że
Twój sługa Papież Jan Paweł II zostanie rychło włączony w
poczet Twoich świętych. Amen.
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Modlitwa ucznia w Szkole
Modlitwy Jana Pawła II
Miłosierny Boże, Ty
wysłuchałeś prośby
Elizeusza i napełniłeś go
duchem proroka Eliasza.
Wysłuchaj mojej pokornej
prośby i udziel mi ducha,
którym żył Jan Paweł II.
Napełnij mnie duchem
modlitwy, aby była ona
obecna w moim życiu jako
radosne i pełne miłości
przebywanie z Tobą.
Napełnij mnie duchem
pracowitości, abym
solidnie wypełniał swoje
codzienne obowiązki.
Napełnij mnie duchem
wrażliwości na potrzeby
innych ludzi, abym umiał
ofiarować im to, czego
najbardziej potrzebują.
Napełnij mnie duchem
jedności, abym wszędzie
niósł pokój i zgodę,
pomagając pokonywać
podziały i konflikty.
Naucz mnie żyć według
zasady „Totus Tuus”, w
całkowitym oddaniu się
Maryi i naśladowaniu Jej
drogi wiary. Doprowadź
mnie do pełnego
zjednoczenia z Tobą, w
Twoim umiłowanym Synu
Jezusie Chrystusie, mocą
Ducha Miłości. Amen.

Modlitwa dorosłych
Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Ojciec: Ty, Boże, nas ukochałeś. Kochasz każdego człowieka, ale dziś, podczas tej naszej wspólnej rodzinnej modlitwy,
pragniemy przeżyć prawdę, że ukochałeś właśnie nas. Twoja
miłość dotyka nas codziennie. Jest niezależna od naszych słabości, od naszych grzechów. Ty jesteś Stwórcą tego świata. Dziękujemy Ci za to, że stworzyłeś go także dla nas! Dziś szczególnie
dziękujemy Ci za dar naszego małżeństwa. Za to, że się spotkaliśmy, że połączyła nas miłość. I tak jak w małżeństwie chcemy
być cali dla siebie, tak też, jako małżeńska jedność, chcemy iść
po śladach Jana Pawła II i być całymi dla Ciebie. Dziękujemy Ci
za to, że pozwoliłeś nam cieszyć się dziećmi. Dziękujemy Ci za
naszą rodzinną jedność. I prosimy, pomóż pokonać to wszystko,
co tej jedności zagraża.
Matka: Prosząc Boga, za pośrednictwem Matki Jezusa
Chrystusa i naszej Matki, o godne realizowanie małżeńskiego
powołania, odmówmy jeden dziesiątek różańca.
Wszyscy odmawiają pierwszą tajemnicę chwalebną - Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Matka: Panie Jezu, przez Twojego Sługę Jana Pawła II
uczysz nas, że „rodzina, według zamysłu Bożego, jest miejscem
świętym i uświęcającym” (Szczecin, 11.VI.1987 r.). Pomóż nam,
prosimy, uczynić z naszej rodziny taką właśnie świętą przestrzeń. Pomóż z naszego domu uczynić miejsce, w którym Ty
będziesz najważniejszy, w którym będzie panowała zgoda, wzajemne zrozumienie i zaufanie. Pomóż nam się uświęcać w naszej
rodzinie i poprzez naszą rodzinę. Naucz nas, Panie, dostrzegać
Twoją miłość. Naucz nas odczytywać Twoją wolę. I daj nam siłę
do jej wypełniania. Abyśmy stawali się coraz bardziej Twoimi.
Jak stawała się Twoja Matka, jak stawał się Twój Sługa, Jan Paweł II.
Ojciec: Dziękujemy Ci za dar nowenny niedziel. Dziękujemy
za ich przeżycie, za wysłuchane słowa, za msze święte, w których uczestniczyliśmy. Przede wszystkim jednak dziękujemy Ci
za naszą wspólną rodzinną modlitwę. Niech to nasze modlitewne
zjednoczenie trwa. Niech przyniesie obfite owoce. W naszych
sercach, w całej naszej rodzinie i dla wszystkich ludzi, do których nas poślesz. I niech przynosi chwałę Twojemu Imieniu, teraz i na zawsze. Amen.
Jako jedna rodzina, nie tylko ta „ziemska rodzina”, ale
przede wszystkim rodzina dzieci Bożych, zakończmy naszą modlitwę wołając do naszego niebieskiego Ojca: Ojcze nasz…
Ojciec: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i
doprowadzi do życia wiecznego.
Wszyscy: Amen.
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Pytania do rachunku sumienia
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Czy pragniesz i modlisz się o to,
abyś doświadczył w sercu, jak bardzo jesteś umiłowany przez Boga?
Czy otwierasz swoje serce na prawdę, że wszystko, co posiadasz, czego doświadczasz w życiu, zostało ci
przez Boga ofiarowane? Czy uczysz
się powtarzać za Chrystusem:
„Wszystko otrzymałem od Ojca”,
„wszystkiego mnie Ojciec nauczył” (por. J 17, 7; J 15, 15)? Czy
uczysz się żyć otrzymanym darem,
darem Bożej miłości? Czy pragniesz
przyjmować „wszystko i „wszystko”
oddawać jako twoją odpowiedź na
Bożą miłość?

Prowadź mnie, Panie, na Eucharystię
Wszystkie czyny chrześcijańskiego życia wiążą
się ze sprawowaniem Eucharystii i do niej zmierzają (OWMR 16).
Prowadź mnie, Panie Jezu, na Eucharystię. Tam odnajduję szczyt modlitwy i jej źródło. Ku celebracji Eucharystii skierowana jest moja codzienna rozmowa z Tobą
i czas spędzony na adoracji Ciebie ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Z niej czerpię siły do tego,
aby odpływać od brzegu i docierać na głębię zjednoczenia z Tobą i braćmi. Piękna modlitwa każdego dnia
sprawia, że głębiej przeżywam Eucharystię, a przeżycie Eucharystii w skupieniu, na miarę „Totus Tuus”, odnawia moją codzienną modlitwę. Udziel mi, Panie,
swojego Ducha, aby mnie prowadził. Pomóż mi realizować w życiu Twoje słowa: „Wypłyń na głębię”.
Amen.

