


Wszystko trwa ...
stając się nieustannie...

Jan Paweł II
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Z planu Przedwiecznego Ojca*

Gorąco zapragnąłem dać światu mojego Ducha

i przekazać Go moim stworzeniom rozumnym,

abym żył z nimi i w nich aż do końca świata…

* Teksty rozważań i modlitw – 

czcigodna Sługa Boża M. Celeste Crostarosa
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Świat został stworzony przez moje boskie Słowo 

i przez Niego żyje wszystko:

w Nim jest życie, On jest istnieniem i życiem wszystkiego,

co zostało stworzone; wszystko w Nim jest życiem

miłości i upodobania, przez Niego we Mnie samym.

6 7

Wybrzeże Amalfi tańskie 



Aby moje stworzenia pamiętały

o odwiecznej miłości, jaką je umiłowałem,

spodobało mi się wybrać ten Instytut,

aby był dla wszystkich ludzi świata 

żywą pamiątką tego, 

co mój Syn Jednorodzony zechciał uczynić

dla ich zbawienia…
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Klasztor Redemptorystek w Scala



Dlatego wy, dusze wybrane do tego Instytutu,

będziecie z Nim uwielbione w wieczności.
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Wyryjcie więc w waszym duchu Jego życie

i naśladujcie Go upodabniając się naprawdę do Niego.

Bądźcie na ziemi żywymi wizerunkami

mojego Umiłowanego Syna.

Jedynie On jest waszą Głową i waszym Początkiem.
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Niech stanie się On życiem waszego serca,

celem waszego istnienia,

Pasterzem waszej owczarni,

Mistrzem waszego ducha.
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Przedwieczny Ojcze, mój Boże,

Prawdo z natury, Świętości nieskończona,

ukaż mi twego Syna, Mądrość odwieczną,

w którym Ty masz upodobanie w twej wiecznej rozkoszy,

abym dzięki Niemu posiadła Ciebie,

Ojcze Przenajświętszy:

abym kochała Ciebie miłością nieskończoną i wieczną;

aby On mi Ciebie objawił i abym poznała Cię w prawdzie,

by móc Cię kochać tak, jak Ty chcesz być kochany

i jak mi polecasz, abym Cię kochała.

On jest nieprzeniknionym światłem,

w którym bezbłędnie widzę każde światło wiedzy;

jest światłem, do którego nie mogą się zbliżyć ciemności

i które oświeca całą moją niewiedzę.

Ojcze Święty,

daj mi Syna, twoje Słowo, Tego, który mnie odkupił

i w którym składam wszystkie moje nadzieje.

Dusza moja tęskni za Tobą,

Ciebie pragnie moja dusza i ciało

- dniem i nocą woła do Ciebie cichym głosem,

pełnym jęku ale i gwałtowności.

Daj mi Tego, którego kocham;

Tego, w którym pokładam nadzieję;

Tego, w którym jest moje życie; daj mi moją Nagrodę;

daj mi w posiadanie to Dobro,

które jest całym moim dobrem;

daj mi moje Zbawienie, mój Pokój,

moją Pewność prawdziwą i wieczną!

Modlitwa do Przedwiecznego Ojca
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Katechizm Kościoła Katolickiego (2656):

W modlitwę wchodzi się tak, jak się wchodzi w liturgię:

przez ciasną bramę wiary.

Przez znaki Jego Obecności szukamy i pragniemy właśnie

Oblicza Pana; chcemy słuchać Jego słowa i je zachowywać.

Konstytucje Sióstr Redemptorystek (41):

Nasze powołanie do modlitwy w Kościele,

zgodnie z kontemplacyjnym charakterem naszego życia

aktualizuje w nim nieustanną modlitwę Chrystusa

i czyni naszym ten istotny element Jego odkupieńczej misji.
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