Modlitwa o beatyfikację
LISTOPAD 2020
W DRODZE DO NIEBA
Przy wspólnotowej celebracji na rozpoczęcie modlitwy należy
odśpiewać pieśń Wśród zmienności tego świata.
ZNAK KRZYŻA I MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Boże, który serce swego sługi Stanisława rozpaliłeś tak gorącym
pragnieniem zjednoczenia w Twoim Kościele wszystkich
odłączonych braci, że dla tego dzieła złożył w ofierze swe życie,
prosimy, wsław go w swoim Kościele dla pomnożenia Twojej
chwały i dla zgromadzenia w jednej Owczarni Twojej wszystkich
odłączonych ludów, a mnie za jego przyczyną udziel łaski..., o
którą pokornie Cię proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Z APOKALIPSY ŚW. JANA APOSTOŁA (Ap 2,10; 3,21):
Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał.
Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia,
abyście próbie zostali poddani,
a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni.
Bądź wierny aż do śmierci,
a dam ci wieniec życia.
Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie,
jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.
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ROZWAŻANIE
Trwanie wiernie przy Chrystusie do końca, kiedy wszystko wokół
krzyczy, aby wyprzeć się wiary, aby stracić resztki nadziei – jest
bardzo trudne, wręcz wymaga heroizmu. Wielu w obozach się
załamywało, ale nie Sługa Boży Stanisław Szulmiński. On potrafił
do końca pocieszać innych i wlewać w ich serca na nowo nadzieję.
W dniu, w którym większość Polaków opuszczała obóz w Uchcie,
udając się do Armii Andersa, ks. Stanisław pozostał. Jego serce
pełne miłości do Boga i człowieka pękło, rozlewając nadmiar
swojej miłości na kolejne pokolenia.
Chwila refleksji w ciszy.
MODLITWA SŁ. B. STANISŁAWA SZULMIŃSKIEGO
Boże miłości! Spraw, byśmy radosną nowiną o Twojej miłości
przejęli się do głębi. Wtedy doskonała i święta miłość stanie się
również w życiu naszym główną siłą i naczelnym prawem. Boże i
Ojcze nasz! Mimo słabości i nędzy swojej pragniemy, aby
modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus była wyrazem uczuć,
jakie teraz przepełniają serca nasze. Przeto ośmielamy się mówić
za nią: „Pragnąc, aby życie moje było jednym aktem doskonałej
miłości, oddaję się na ofiarę całopalną Twej miłości
najłaskawszej; wyniszczaj mię bezustannie, przelewaj w serce
moje strumienie nieskończonej czułości, przepełniające serce
Twoje, abym stała się, o Boże, męczennicą Twego świętego
miłosierdzia. Niechaj to męczeństwo przygotuje mię do stawienia
się przed Tobą bez zmazy grzechowej, a potem niechaj mię o
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śmierć przyprawi, aby dusza moja mogła bezzwłocznie zatopić się
w Twej miłości, pełnej zlitowania. Za każdym uderzeniem serca
pragnę po nieskończone razy odnawiać tę ofiarę moją, abym, gdy
się już rozproszą cienie życia ziemskiego, wiecznie ją Tobie mogła
powtarzać”. Amen.

WEZWANIA DO SŁUGI BOŻEGO KS. STANISŁAWA SZULMIŃSKIEGO SAC (I)
Sługo Boży Stanisławie Szulmiński,
wstawiaj się za nami.
Wierny sługo Boga,
Rozmiłowany w Kościele,
Szafarzu Bożego Miłosierdzia,
Kierowniku dusz ludzkich,
Pokorny naśladowco Chrystusa,
Miłośniku ubóstwa i prostoty,
Pokory przykładzie,
Wzorze pokuty,
Lekarzu ludzkich słabości,
Krzewicielu powołań kapłańskich i zakonnych,
Opiekunie zesłańców do sowieckich łagrów,
Pochodnio światła prawdy i pokoju,
Budowniczy mostów zgody i pojednania,
Przyjacielu wszystkich ludzi,
Prekursorze ekumenizmu,
Żertwo naszej wolności,
Drogocenny skarbie Kościoła,
Blasku Bożej dobroci,
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Módlmy się. Boże, Ty wezwałeś Twojego Sługę Stanisława
Szulmińskiego do budowania zgody i pojednania między
zwaśnionymi narodami i podzielonymi uczniami Chrystusa;
umocniony Twoim Duchem mężnie świadczył o Tobie pośród
prześladowań i złożył samego siebie na całopalną ofiarę za
jedność i pokój, daj nam przez jego przyczynę tego samego Ducha
ofiarnej miłości, abyśmy szukali dróg poszanowania, zgody i
zrozumienia, a tym samym przyczynili się do budowania jedności
Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Jeśli modlitwie przewodniczy osoba duchowna można na
zakończenie udzielić błogosławieństwa w słowach:
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący,
Ojciec i Syn, + i Duch Święty.
Na zakończenie dodaje się:
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.
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2. Tam gdzie Wschód ma swój początek
Życie Twoje się zaczyna,
Zapowiedzią jest pokoju
Pojednania wśród chrześcijan.

5. Tak jak świeca płoniesz jasno
Blaskiem chwały Chrystusowej,
Z aniołami dziś sławimy
Życie Twoje Stanisławie.

3. Gdyś opuszczał Kresy Wschodnie,
Twoje serce tam zostało,
By na zawsze już pozostać
Źródłem łaski pojednania.

6. Sługo Boży nie przestawaj
Za swym ludem orędować,
W kłótniach, waśniach i niezgodzie
Bądź ratunkiem dla nas słabych.

4. Ziarnem jesteś obumarłym,
Dziś z Twej śmierci życie tryska,
Bo nad śmierć mocniejsza miłość,
Która rodzi plon stokrotny.

7. Bogu Ojcu i Synowi
Z Duchem siedmiorakiej łaski
Chwała, cześć i uwielbienie
Za kapłana tak wielkiego. Amen.
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Inne modlitwy do wyboru
DZIĘKCZYNNIE BOGU ZA DAR
SŁUGI BOŻEGO STANISŁAWA SZULMIŃSKIEGO
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, dziękujemy Ci za wspaniały wzór
życia Twojego Sługi Stanisława Szulmińskiego, którego powołałeś
do szerzenia w Kościele dzieła pojednania i braterskiej miłości,
wzbudzaj nieustannie wśród swoich dzieci liczne grono jego
naśladowców, niech dzieło to, wsparte Twoim błogosławieństwem,
dalej się rozwija, aż wreszcie nastanie jedna Owczarnia pod jednym
pasterzem. Prosimy Cię, najłaskawszy Boże, przez przyczynę Sługi
Twojego Stanisława Szulmińskiego, udziel nam łaski… Daj także
doczekać nam dnia jego wyniesienia do chwały ołtarzy, a po upływie
naszych ziemskich dni kosztować radości w gronie zbawionych.
Amen.
MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
PRZEZ PRZYCZYNĘ
SŁ. B. STANISŁAWA SZULMIŃSKIEGO SAC

Boże, Ojcze wszystkich ludów i narodów, podczas Ostatniej
Wieczerzy Twój Jednorodzony Syn modlił się o jedność dla swojego
Kościoła. Wyznajemy, że na skutek naszej słabości i skłonności do
grzechu Mistyczne Ciało Chrystusa doznawało rozdarcia i podziałów,
stając się powodem zgorszenia dla wielu. Wielokrotnie w ciągu
wieków wzbudzałeś krzewicieli jedności i apostołów pojednania.
Przez przyczynę Twojego Sługi Stanisława Szulmińskiego ożyw w
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nas pragnienie jedności i zgody, usuń z naszych serc niechęć
i uprzedzenia, a zapal w nich szczerą miłość braterską, niech runą
mury niezgody i wzajemnych oskarżeń, i niech nastanie jedna
Owczarnia pod jednym pasterzem. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

MODLITWY O BEATYFIKACJĘ
SŁUGI BOŻEGO STANISŁAWA SZULMIŃSKIEGO
1.
Najmiłosierniejszy Boże, Ty pragniesz, aby podzielona ludzkość
zgromadziła się pod zwycięskim sztandarem krzyża
Chrystusowego, a Kościół jaśniał jako znak jedności i pokoju. Ty
napełniłeś Twojego Sługę ks. Stanisława Szulmińskiego Duchem
miłości przekraczającym wszelkie podziały i charyzmatem
jednania ludzi. On, poddając się Twoim natchnieniom, stał się
przyjacielem wszystkich ludzi, aby przez miłość ofiarną, której
wzór mamy w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, wszystkich
pociągnąć ku Tobie i w ten sposób budować jedną Owczarnię pod
jednym pasterzem. Boże, za wstawiennictwem Twojego Sługi ks.
Stanisława Szulmińskiego udziel łaski…, o którą z ufnością proszę,
a jeśli taka jest Twoja wola, to dozwól Twojemu Kościołowi
cieszyć się z wyniesienia Twojego Sługi ks. Stanisława
Szulmińskiego do chwały ołtarzy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
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2.
Jezu Chryste, Dobry Pasterzu, Ty przyszedłeś na świat, aby
wszystkich ludzi miłością zjednoczyć w jedną Owczarnię i
zaprowadzić do Domu Ojca w niebie, a Słudze Twojemu ks.
Stanisławowi Szulmińskiemu dałeś moc i odwagę do złożenia
swego życia w ofierze za pojednanie w Kościele i wypełnienie
Twojego największego pragnienia: „aby wszyscy stanowili jedno”
(por. J 17,21), racz wynieść swego Sługę do chwały
błogosławionych, a mnie za jego przyczyną udziel łaski…, o którą
pokornie proszę.
Dobry Jezu, Apostole Ojca Miłosiernego, uczyń nas odważnymi
budowniczymi jedności i pokoju w Twoim Kościele.
Maryjo, Królowo Męczenników i Matko pojednania, módl się za
nami!
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