NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE
do Świętego Stanisława Kazimierczyka
Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed
relikwiarz świętego
Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają. Nabożeństwo
rozpoczyna się pieśnią ku czci Świętego Stanisława Kazimierczyka.

C: Panie Boże Wszechmogący, Ty powołałeś Świętego Stanisława
Kazimierczyka do uczestniczenia w Kapłaństwie Twojego Syna
Jezusa Chrystusa, do głoszenia Słowa Bożego i do gorliwej
Adoracji Najświętszego Sakramentu. Jako gorliwego zakonnika i
kapłana dałeś Stanisława jako przykład i orędownika ludu
chrześcijańskiego. Racz nas, przeto dzisiaj wysłuchać przez jego
wstawiennictwo. A Ciebie Święty Stanisławie prosimy:
Śpiewamy:

1. Uproś nam żywą wiarę i ufność dziecięcą

2. Uproś nam dar modlitwy i pełnienia Przenajświętszej woli
Bożej

3. Uproś nam umiłowanie ofiary Mszy św.

4. Uproś nam przebaczenie naszych grzechów i ratunek w
pokusach

5. Uproś nam siłę do powstawania z grzechów i umiejętność
unikania okazji do złego

6. Uproś nam ducha pokuty, umartwienia i ustawiczną postawę
skruchy

7. Uproś nam siłę do zwycięstwa nad namiętnościami

8. Uproś łaskę nawrócenia dla wszystkich grzeszników

9. Uproś pociechę i wytrwanie dla wszystkich chorych i
cierpiących

10. Uproś nam wszystkim łaskę dobrej śmierci

11 Uproś ochłodę dla wszystkich dusz w czyśćcu cierpiących

12 Uproś nam nowe i liczne powołania do służby Bożej

13 Uproś łaskę gorliwości dla wszystkich kapłanów i zakonników

14 Uproś zgodę i miłość w naszych rodzinach

15 Uproś błogosławieństwo i pomyślność dla całej naszej
Ojczyzny

16 Uproś wysłuchanie wszystkich próśb naszych

(W tym miejscu można przeczytać indywidualne prośby wiernych napisane na
kartkach. Do napisania takich próśb można zachęcić wiernych w czasie dni
poprzednich)

C: Módl się za nami, Święty Stanisławie.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
C: Boże, Ty obdarzyłeś świętego Stanisława szczególnym
nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i pasterską
gorliwością + spraw, prosimy, abyśmy wsparci jego przykładem i
modlitwami * wytrwale dążyli do naszego zbawienia. Przez
naszego Pana…
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,

stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,

wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.
Oto Słowo Boże.

Litania do Świętego Stanisława Kazimierczyka
Po skończonej Litanii następuje ucałowanie relikwii. W czasie podchodzenia wiernych
do całowania relikwii kapłan odmawia następująca modlitwę z egzorcyzmem nad
każdym wiernym. Można też ze względów praktycznych odmówić tę modlitwę z
egzorcyzmem jeden raz nad wszystkimi wiernymi. Odmówienie to należałoby
poprzedzić jednym zdaniem komentarza wyjaśniającego.

Modlitwa z egzorcyzmem:
Za wstawiennictwem potężnej Niebios Królowej, św.
Michała Archanioła, Świętego Stanisława Kazimierczyka i
wszystkich Świętych, niech cię Bóg błogosławi i strzeże.
Niech rozpromieni Swe Oblicze nad tobą, odpędzi zło,
szatana i wszelkie sprawy jego. Niech ci udzieli pokoju i
obdarzy zdrowiem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
W czasie podchodzenia wiernych do ucałowania należy śpiewać pieśni do świętego
Stanisława Kazimierczyka na przemian z pieśniami Eucharystycznymi.

