Litania
do bł. MATKI MARII TERESY SCRILLI ZAŁOŻYCIELKI
Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek
Instytut Naszej Pani z Karmelu

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty Boże, zmiłuj się za nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
Błogosławiona Mario Tereso Scrilli... módl się za nami
Bł.Mario.Tereso, ufająca Bogu
Bł.M.Tereso, miłująca Boga we wszystkim
Bł.M.Tereso, zawsze otwarta na Boga
Bł.M.Tereso, oddająca Bogu swe czyste serce
Bł.M.Tereso, wielbiąca Boga w darach natury
Bł.M.Tereso, zakochana w Panu ukrzyżowanym
Bł.M.Tereso, zjednoczona z Jezusem u stup krzyża
Bł.M.Tereso, żyjąca Eucharystią
Bł.MTereso, odrzucająca pokusy szatana
Bł.M.Tereso, kochająca szczerość i prawdę
Bł.M.Tereso, rozmiłowana w Matce Bożej
Bł.M.Tereso, wrażliwa na cierpienia innych
Bł.M.Tereso, wdzięczna za łaskę wybrania
Bł.M.Tereso, wzorze chrześcijańskich dziewcząt
Bł.M.Tereso, wytrwała w ciągłym szukaniu woli Bożej
Bł.M.Tereso, Założycielko Instytutu Naszej Pani z Karmelu
Bł.M.Tereso, łącząca modlitwę z pracą
Bł.M.Tereso, gorliwa nauczycielko chrześcijańskich wartości
Bł.M.Tereso, wzorze nauczycieli
Bł.M.Tereso, trwająca nieustannie przed Panem
Bł.M.Tereso, postępująca w prawdzie
Bł.M.Tereso, pokorna sługo Boga
Bł.M.Tereso, zawsze posłuszna Bogu
Bł.M.Tereso, wierna w rzeczach małych
Bł.M.Tereso, wzorze w pracy nad sobą
Bł.M.Tereso, wierna w nocy wiary
Bł.M.Tereso, w cierpieniu jednocząca się z Jezusem
Bł.M.Tereso, wzorze w dążeniu do doskonałości
Bł.M.Tereso, orędowniczko w naszych potrzebach
Bł.M.Tereso, modląca się za nieprzyjaciół
Bł.M.Tereso, wynagradzająca za grzeszników
Bł.M.Tereso, prowadząca dusze do Boga
Módl się za nami błogosławiona Mario Tereso Scrilli
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych

Módlmy się: Wszechmogący i wieczny Boże, który w błogosławionej Marii Teresie
Scrilli całkowicie oddanej modlitwie, wychowaniu dzieci i ubogim, dałeś nam przykład
świętości i miłości, spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy na tym świecie pracowali dla
Ciebie, a potem przebywali z Tobą w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków. Amen.

