1 maja
wspomnienie dobrowolne św. Peregryna, kapłana i zakonnika
 patrona chorych na raka, położnych, rodzących kobiet,
kobiet w połogu, ludzi cierpiących na choroby nieuleczalne,
reumatyzm oraz chorych na AIDS, dnę moczanową oraz dżumę

Peregrine (Peregryn) Laziosi urodził się w 1260 (1265?) roku w Forli, w
północnych Włoszech, w zamożnej rodzinie, w okresie dramatycznych
walk między cesarstwem a papiestwem, zwanym wojną Gibelinów z
Gwelfami. Ojciec Peregryna był zwolennikiem cesarza i miejscowym
przywódcą Gibelinów, aktywnie walczącym z papiestwem; jego syn
również zaangażował się w działalność polityczną. Kiedy papież wysłał do
Forli swego negocjatora o. Filipa Beniziego (późniejszego świętego) z
zadaniem pogodzenia zwaśnionych stron, ten został zakrzyczany,
znieważony i wyrzucony z miasta, a pewien zapalczywy młodzieniec
uderzył go w twarz. Ojciec Benizi spokojnie nadstawił drugi policzek i
pomodlił się w intencji napastnika - którym był Peregryn Laziosi.
Wydarzenie to zrobiło na młodzieńcu ogromne wrażenie. Pokora, dobro,
cierpliwość o. Beniziego wstrząsnęły Peregrynem i spowodowały jego
przemianę. Poczuł żal i wyrzuty sumienia. Objawiła mu się Matka Boża,
która poleciła mu, aby udał się do Sieny i tam wstąpił do zakonu serwitów.
Jednym z twórców zakonu i jego wybitnym przedstawicielem był właśnie
o. Filip Benizi. W Sienie Peregryn przebywał kilka lat, a po zakończeniu
nauki i otrzymaniu święceń został skierowany do swego rodzinnego
miasta. Tam o. Peregryn Laziosi z wielką gorliwością rozpoczął pracę
duszpasterską. Poświęcił się jej całkowicie, żyjąc w ciszy i samotności.
Podobno nie siadał przez 30 lat!
Miał już 60 lat, gdy na jego nodze pojawiła się dziwna rana. Nie pomagały
na nią żadne lekarstwa ani zabiegi. Lekarze byli bezradni. Rak powiększał
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się, atakując coraz mocniej, uszkadzając kości. W końcu pozostało tylko
jedno wyjście -amputacja. W przeddzień operacji o. Peregryn dowlókł się
do klasztornej kaplicy. W żarliwej modlitwie przed wizerunkiem
Ukrzyżowanego prosił o uzdrowienie. I nie zawiódł się. W nocy, we śnie,
objawił mu się Pan Jezus, który zszedł z krzyża i dotknięciem wyleczył
jego nogę. Gdy rano do chorego przyszedł lekarz, by przygotować go do
operacji, stwierdził, że noga jest całkowicie zdrowa i sprawna. Po ranie nie
pozostał nawet ślad.
Ojciec Peregryn zmarł 1 maja 1345 roku w Forli. Niemal natychmiast
zaczął się też rozwijać jego kult, ale dopiero 27 grudnia 1726 roku papież
Benedykt XIII kanonizował o. Peregryna Laziosiego.
Modlitwy:
O święty Peregrynie, ty, którego zwano "potężnym" i "cudownym
pracownikiem" z powodu licznych cudów, jakie otrzymywałeś od Boga
dla tych, którzy uciekali się do ciebie. Przez tak wiele lat znosiłeś na swym
własnym ciele chorobę rakową, która niszczy samą istotę naszego
jestestwa, i który uciekłeś się do Źródła wszelkiej łaski, gdy człowiek był
już bezsilny. Zostałeś wyróżniony wizją Chrystusa, który zszedł z krzyża,
by Cię uzdrowić. Proś Boga i Matkę Bożą o uzdrowienie dla tych chorych,
których powierzamy tobie... Wsparci w ten sposób przez twe potężne
wstawiennictwo, będziemy śpiewać Bogu, teraz i na wieki, pieśń
wdzięczności za Jego wielką dobroć i miłosierdzie. Amen.
Święty Peregrynie, dałeś nam przykład do naśladowania, bo jako
chrześcijanin byłeś oddany miłości, jako Serwita byłeś wierny w służbie,
jako pokutnik pokornie uznawałeś swój grzech, dotknięty - cierpliwie
znosiłeś cierpienie. Oręduj za nami u Ojca Niebieskiego, abyśmy jak Ty,
oddani, pokorni i cierpliwi mogli otrzymać od Jezusa Chrystusa łaskę, o
którą prosimy.
Modlitwa o cud:
Panie Jezu, stoję przed Tobą taki jaki jestem. Przepraszam za moje
grzechy, żałuję za nie, proszę przebacz mi. W Twoje imię przebaczam
wszystkim cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana,
złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na
wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana i
Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i
umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i
napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci
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składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen.
Maryjo Matko moja, Królowo Pokoju, Święty Peregrynie, Patronie
chorych na raka, Wszyscy Aniołowie i Święci, przyjdźcie mi ku pomocy.
Odmawiaj tę modlitwę z wiarą, bez względu na to, jak się czujesz. Kiedy
dojdziesz do takiego stanu, że będziesz szczerze pojmował każde słowo
całym swoim sercem, doznasz duchowej łaski. Doświadczysz obecności
Jezusa i On odmieni całe twoje życie w bardzo szczególny sposób.
Przekonasz się.
Modlitwa przeciw złym myślom i koszmarom:
O Panie, Jezu Chryste, ukochany mój i Wszechpotężny Boże, pełen
dobroci i miłosierdzia, proszę Cię najpokorniej i z największą ufnością, na
jaką moje serce zdobyć się może racz uwolnić mnie od wszystkich złych,
bluźnierczych, nieczystych, napastliwych myśli. Oddal ode mnie wszelki
lęk i niepokój. Wyzwól od nocnych koszmarów. Spełnij o Panie swoją
obietnicę, którą dałeś Kościołowi w Wieczerniku i którą ponawiasz wobec
nas podczas każdej Mszy świętej: "Pokój Mój zostawiam wam, pokój Mój
wam daję. Nie tak, jak daje świat. Ja wam daję." Jeśli zaś w napastliwych,
natrętnych myślach, które zadają mi tyle cierpień jest udział złego ducha,
proszę pokornie: Ty sam Panie mój i Boże, Zbawicielu kochany, rozkaż
mu by odszedł ode mnie i nie wracał więcej. Niech znajdę w Twoim
Najświętszym Sercu ucieczkę, oparcie i schronienie, abym mógł
wychwalać potęgę Twojego nieskończonego Miłosierdzia. Jezu ufam
Tobie! Udziel mi i moim bliskim Swojego Błogosławieństwa, Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków. Amen.
Litania
do
św.
Kyrie eleison; Chryste eleison; Kurie eleison.
Chryste usłysz nas; Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Matko Bolesna,
Uzdrowienie chorych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
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Peregryna

Święty Peregrynie, módl się za nami.
Nawrócony dzięki modlitwom świętego Filipa,
Dotknięty rakową naroślą,
Uzdrowiony przez wyciągniętą rękę Jezusa Ukrzyżowanego,
Który uczyniłeś w swoim życiu wiele cudów,
Który cudownie rozmnożyłeś jedzenie,
Który leczyłeś chorych mocą Imienia Jezus,
Który modlitwą i postem nawracałeś zatwardziałych grzeszników,
Który nie ustawałeś w modlitwie,
Najbardziej surowy w pokucie,
Najbardziej cierpliwy w cierpieniu,
Najbardziej pokorny w świętym kapłaństwie,
Najbardziej gorliwy w zbawianiu dusz,
Najbardziej uprzejmy dla chorych,
Najbardziej oddany w męce Jezusa i boleści Maryi,
Cudotwórco dla chorych i cierpiących,
Nadziejo w nieuleczalnych przypadkach,
Patronie wszystkich, którzy cierpią na raka,
Chlubo Zakonu Sług Maryi.
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.
K.: Módl się za nami, chwalebny święty Peregrynie.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: O Boże, bądź łaskawy i wysłuchaj modlitw, które
przedstawiamy Tobie za wstawiennictwem świętego Peregryna, Twojego
ukochanego sługi. Daj nam, którzy nie polegamy na własnych zasługach,
otrzymać pomoc w naszych potrzebach. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Modlitwa za wstawiennictwem św. Peregryna za chorego
Przychodzimy do Ciebie z ufnością, św. Peregrynie, z prośbą o
wstawiennictwo za (wymieniamy osobę), który jest chory.
Ty modliłeś się pod krucyfiksem, a Jezus usłyszał Twoją modlitwę i teraz

żyjesz w wiecznej światłości nieba. Prosimy Cię, módl się, aby
Zmartwychwstały wyciągnął swoją wszechmocną dłoń nad (wymieniamy
osobę) i uleczył go z choroby.
Święty Peregrynie, wierny sługo Maryi, wstawiaj się za (wymieniamy
osobę), aby Jezus uwolnił go od cierpienia i w ten sposób okazał moc
swojej zbawczej miłości.
Uproś Pana Życia, aby zajaśniał nad (wymieniamy osobę), aby mógł
cieszyć się światłem odzyskanego zdrowia i mógł dziękować Jezusowi,
naszemu Zbawicielowi.
Wysłuchaj naszą modlitwę, św. Peregrynie, i wstawiaj się za naszym
cierpiącym przyjacielem, tak jak setnik wstawiał się za swoim sługą, jak
Marta i Maria błagały za swojego brata Łazarza, jak Maryja wstawiała się
za małżonkami w Kanie, tak aby (wymieniamy osobę) mógł poznać moc
Twojego wstawiennictwa za cierpiących.
Niech Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, których świętość jaśnieje przed
Tobą, św. Peregrynie, otrzyma wszelką cześć i chwałę na wieki. Amen.

