Królestwo
sprawiedliwości

Ci, którzy się boją Pana,
znajdą sprawiedliwość,
a ich słuszne działanie
zabłyśnie jak światło
(Syr 32,16)

„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze,
obłudnicy; bo dajecie dziesięcinę z mięty,
kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to,
co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość,
miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić,
a tamtego nie opuszczać” (Mt 23,23).
Jezu, mój Królu! Naucz mnie wypełniać Twoje
polecenia: „Troszczcie się o sprawiedliwość,
wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność
sierocie, w obronie wdowy stawajcie!” (Iz 1,17).
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„Biada temu..., który każe swemu współziomkowi
pracować darmo i nie oddaje mu jego zarobku”
(Jer 22,13).
Jezu, mój Królu! Słowa te stają się coraz bardziej
aktualne w naszej nowej rzeczywistości.
Uchroń mnie i naszych rodaków,
pracodawców i ich pracowników,
przed obłudą i niesprawiedliwością!
„Bo ja nie wstydzę się Ewangelii,
jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla
każdego wierzącego... W niej bowiem objawia się
sprawiedliwość Boża,
która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi,
jak jest napisane: a sprawiedliwy żyć będzie
dzięki wierze” (Rz 1,16-17).
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Jezu, mój Królu! Daj mi niezłomną wiarę,
by i do mnie odnosiło się świadectwo Pisma:
„Uwierzył Abraham Bogu
i zostało mu to policzone za sprawiedliwość”
(Rz 4,3).
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Królestwo
miłosierdzia

Miłosierdzie odnosi triumf
nad sądem (Jk 2,13)

O miłosierdziu Bożym mówią przypowieści:
o nielitościwym dłużniku (Mt 18,23-35),
o robotnikach w winnicy (Mt 20,1-15),
o uczcie królewskiej (Mt 22,1-14),
a przede wszystkim o synu marnotrawnym
(Łk 15,11-32).
Jezu, mój Królu! Dziękuję Ci i proszę,
naucz mnie korzystać z wezwania św. Pawła:
„Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski,
abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę
pomocy w stosownej chwili
chwili”” (Hbr 4,16).
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Modlimy się: „Odpuść nam nasze winy
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.
Jezu, mój Królu! Uzdolnij mnie do odpuszczania
win moim rzeczywistym i domniemanym
krzywdzicielom i prześladowcom,
prześladowcom bym zechciał
i potrafił spełnić warunek uzyskania
Twego miłosierdzia.
„Któryż bóg podobny Tobie,
co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek,
Reszcie dziedzictwa Twego?
Nie żywi On gniewu na zawsze,
bo upodobał sobie miłosierdzie” (Mi 7,18).
Jezu, mój Królu! Obroń mnie przed
rozpowszechnianą dziś zuchwałą wiarą
wiarą,
że można grzeszyć, bo Ty i tak musisz przebaczyć,
skoro Jesteś miłosierny.
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