Modlitwa o beatyfikację
CZERWIEC 2021
LEKARZ DUSZ I CIAŁ
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 DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN
(2Kor 1,3-5):
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać
tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy
od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też
wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy.
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ROZWAŻANIE
Sługa Boży Stanisław Szulmiński wspólnie z innymi więźniami
przeżywał piekło sowieckiego obozu pracy. Skazany tylko za to, że
był katolickim księdzem, cierpiał tak jak inni, a przy tym nie wahał
się być Cyrenejczykiem dla tych, którzy opadali z sił i Weroniką
dla tych, którzy załamywali się na duchu. Był w pełni tego słowa
znaczenia lekarzem dusz i ciał ludzkich. Z jednej strony pełnił posługę obozowego sanitariusza, a z drugiej strony zawsze znajdował okazję, aby pocieszyć, podnieść na duchu lub wyspowiadać.
Stawał się wszystkim dla wszystkich.
Chwila refleksji w ciszy.
MODLITWA SŁ. B. STANISŁAWA SZULMIŃSKIEGO
Boski Zbawicielu nasz, Mistrzu i Nauczycielu modlitwy! Za każdym razem z radością wielką odmawiać chcemy modlitwę, której
nas nauczyłeś: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie!” Napełnij nas
świętą tęsknotą za niebem i świadomością, że tu na ziemi jesteśmy
tylko przechodniami.
„Święć się imię Twoje!” We wszystkich poczynaniach swoich
chcemy mieć na celu połączenie się z Ojcem Niebieskim przez miłość.
„Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak
i na ziemi!” Twoje przykazania, Twoja wola, Twoje rady i Twoje
pragnienia niech mi będą gwiazdami przewodnimi w życiu!
„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj!” Przychodź do
mnie w Komunii św. i połącz mnie ze Sobą. Tobie oddajemy i powierzamy wszystkie doczesne troski nasze. Ty zaradzisz potrzebom ciała i duszy i użyczysz nam darów swoich w obfitości.
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„Odpuść nam nasze winy!” Ty trzciny nadłamanej nie złamiesz
i knota tlejącego się nie zgasisz. W miłosierdziu nieskończonym
przebaczasz każdemu, kto za winy swoje żałuje. Przyjmij więc
i nas do łaski swej i oczyść nas ze wszystkich skutków grzechowych.
„I nie wódź nas na pokuszenie!” Wspieraj nas, czasu próby, byśmy nie zginęli! Jesteśmy nędzni i słabi, lecz Tyś jest wszechmocny
i nieskończenie dobry!
„Ale nas zbaw ode złego!” Naucz nas wszelkie przeciwności
i cierpienia zamieniać na źródła radości. Spraw, byśmy jako dzieci
Twoje pogodnie i wesoło szli drogami, którymi ojcowska Opatrzność Twoja prowadzi nas przez życie! Wyryj głęboko w umyśle
i sercu naszym prawdę, żeś Ty jest Ojcem naszym najlepszym,
a my dziećmi Twoimi umiłowanymi! Amen.
WEZWANIA DO SŁUGI BOŻEGO KS. STANISŁAWA SZULMIŃSKIEGO SAC (II)
Sługo Boży Stanisławie Szulmiński,
oręduj za nami.
Siewco pokoju,
Apostole pojednania,
Miłośniku zgody i jedności,
Mistrzu życia duchowego,
Nauczycielu katolickiej wiary,
Wzorze kapłańskiej posługi,
Pasterzu owiec zagubionych,
Lekarzu dusz zranionych,
Opiekunie opuszczonych,
Strażniku wygnańców,
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Podporo umęczonych trudem pracy,
Obrońco niesłusznie skazanych,
Nadziejo bitych, torturowanych i poniżanych,
Umocnienie prześladowanych,
Mężny wyznawco Chrystusa,
Niestrudzony sługo braci,
Wojowniku miłości,
Drogowskazie prowadzący do zgody i jedności,
Postulatorze dialogu ekumenicznego,
Nasz wielki orędowniku u Boga,
Sługo Boży Stanisławie Szulmiński, który z tak wielkim oddaniem spieszyłeś z pomocą innym ludziom, że wolałeś stracić własne życie, aby ocalić choć nielicznych od ognia wiecznego potępienia. Bądź dzisiaj naszym przewodnikiem po drogach zbawienia.
Wskazuj drogę do przebaczenia i pojednania. Niech Kościół jaśnieje jako wzór miłości i wzajemnej służby. Doprowadź do końca
twoje dzieło apostolatu pojednania. 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 nas pragnienie jedności i zgody, usuń z naszych serc niechęć i uprzedzenia, a zapal
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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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