Wielki Wtorek – czwarty dzień rekolekcji.
Bóg oddając się z ręce grzesznego człowieka daje nam nie tylko klucz do oceny własnej
grzeszności, ale przede wszystkim objawia swoją doskonałą miłość. Doskonała miłości
objawiona w Jezusie Chrystusie wywołuje w człowieku najgorsze uczucia: zazdrość, gniew i
zdradę, która prowadzi na krzyż. Ludzkie deklaracje miłości stają się czczą obietnicą w obliczu
rzeczywistego krzyża. Judaszowa zdrada staje się bramą dla każdego grzechu, który skazuje
Jezusa na śmierć, a nas na potępienie w obliczu Bożej sprawiedliwości.
Tylko przez zasługi męki i śmierci Jezusa trwamy w nadziei zbawienia i zawierzamy miłosiernej
miłości Boga.
Modlitwy wiernych
Przez wstawiennictwo Maryi, Królową Polski, Jasnogórską Panią i patronkę rekolekcji
przedstawmy Bogu nasze modlitwy:
Matko Kościoła, prosimy Cię wyproś u Swojego Syna łaskę głębokiej wiary, nadziei i miłości
wszystkim wiernym Kościoła świętego dla wzrostu chwały Jezusa Chrystusa na całym świecie.
Matko Chrystusowa, wstawiaj się za namiestnikiem Chrystusa Benedyktem XVI, biskupami i
kapłanami i wyproś im laskę pełnienia woli Bożej dla umocnienia autorytetu Kościoła w
zrelatywizowanym i laickim świecie.
Matko Miłosierna, pouczaj dzieci swoje do pełnienia najszlachetniejszych czynów płynących z
ofiarnej miłości i miłosierdzia dla wzrostu Królestwa Bożego pośród nas.
Matko Nieustającej Pomocy prosimy Cię oręduj za nami u Boga w Trójcy Jedynego w
wielorakich potrzebach i strzeż przez zgubą i nieszczęściem wobec licznych zagrożeń i słabości
naszych.
Wdzięczni o. Melchiorowi za głoszone w czasie rekolekcji Słowo Boże, prosimy Cię Pani
Jasnogórska o obfite owoce duchowe dla całej naszej wspólnoty i parafii.
Królowo Polski, wysłuchaj modlitw narodu Polskiego – prowadź nas i chroń Ojczyznę naszą
przez wrogami krzyża i nauki Chrystusowej.
Matko Bolesna, wyjednaj nam łaskę nawrócenia, szczerego żalu za grzechy oraz łaskę
wynagrodzenia wyrządzonego zła, aby w naszych rodzinach, parafii i środowisku panował duch
Chrystusowej miłości.

Boże wszechmogący ufni w Twoje miłosierdzie, prosimy Cię przyjmij nasze modlitwy składane
Tobie przez ręce Maryi Królowej Polski i Matki Twojego Syna, a Pana Naszego Jezusa
Chrystusa, który żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

