Jak odprawić
Godzinę Łaski?
To szczególna godzina i dobrze
będzie, jeśli zdołasz wykorzystać
ją całą. Im więcej czasu spędzisz z
Maryją, tym więcej łask spłynie na
ciebie i tych, których nosisz w
sercu. Dlatego postaraj się oddać
Niepokalanej całą świętą godzinę.
Jeżeli to niemożliwe, przybliż się
do Jej Niepokalanego Serca na
tyle czasu, na ile cię stać. Każda chwila, którą spędzisz przytulony do obietnicy Matki
Bożej, okaże się bezcenna!
Zacznij od przypomnienia sobie obietnic Matki Najświętszej.
"W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

Skup się na modlitwie i zapytaj siebie: "Co
obiecuje mi Matka Najświętsza?". Ona
zapewnia, że Godzina Łaski "zaowocuje
wieloma nawróceniami".
Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy jej
najbardziej potrzebują.
"Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur
zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się
wiernymi czcicielami naszego Pana, i będą Go
szczerze miłować (...)".
Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych.
"Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask
duchowych i cielesnych".
Nie bój się prosić o łaski - nawet największe!

"Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy
ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci (...)".
Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników.
"Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną
drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i
łaskę".
A teraz podziękuj za tę łaskę, którą ci dziś Matka Najświętsza gwarantuje!
W tym momencie możesz zacząć rozmawiać z Maryją modlitwami, które są najbliższe
twemu sercu. Odmów Różaniec, przeplatając go aktami miłości (Boże, choć Cię nie
pojmuję...) i żalu za grzechy (Ach, żałuję za me złości...). Wyznaj swą wiarę w Boga
(Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego), wychwalaj Jego dobroć (Chwała na
wysokości Bogu), oddaj się Maryi pod opiekę (Cały jestem Twój, o Maryjo). To słowa
szczególnie miłe Maryi. One otworzą dla ciebie Jej Serce, ciebie zaś niech otworzą na
Jej dary.

