św. Katarzyna Tekakwitha (1656-80)
Indianka, kanonizowana w 2012 r.
LITANIA DO ŚWIĘTEJ KATERI TEKAKWITHA
Kyrie, Eleison. Chryste, Eleison. Kyrie, Eleison.
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 nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Królowo Indian - módl się za nami.
Święta Kateri, lilio czystości - módl się za nami.




















pocieszycielko Serca Pana Jezusa
jasne światło dla wszystkich Indian
odwago cierpiących
miłośniczko Krzyża Pana Jezusa
kwiatku odwagi dla prześladowanych
nie ulegająca pokusom
pełna cierpliwości w cierpieniu
dbająca o zachowanie dziewictwa, mimo prześladowań
przewodniczko Indian, w drodze do prawdziwej Wiary przez
miłość dla Maryi Panny
która kochałaś Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
miłośniczko pokuty
która podróżowałaś wiele mil, aby nauczyć się wiary
wytrwała we wszystkich modlitwach
która pokochałaś odmawianie Różańca za wszystkich ludzi
przykładzie dla twojego narodu we wszystkich cnotach
pokorna służebnico chorych
która przez swoją miłość pokory, rozradowałaś anioły
której święta śmierć dała siłę wielu Indianom do miłowania
Pana Jezusa i Maryi Najświętszej
której zniekształcona twarz za życia, stała się piękna po
śmierci

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami!
V. Módl się za nami Święta Kateri

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
MÓDLMY SIĘ:
O Panie Jezu, który dałeś Indianom świętą Kateri, jako przykład
czystości, naucz wszystkich ludzi kochać czystość i pocieszać Twoją
Niepokalaną Matkę Maryję przez lilię, świętą Kateri Tekakwitha oraz
poprzez Święty Krzyż. Amen.

Kanada, Midland,
Świątynia Męczenników (zdj. mb)

1. USA – Fatima Ameryk.; fg k. Sankt. MB Fatimskiej; P1260628- 28.IX.’08.
2. USA – Waszyngton, fg w kt MB; P1270300- 30.IX.’08
Kanada, Midland, wt w Świątyni Męczenników (zdj. mb)

Kanada, Midland, fg w Świątyni Męczenników (zdj. mb)

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki
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