31 sierpnia
wspomnienie dobrowolne św. Rajmunda Nonnat'a, kardynała
- patrona położnych, pielęgniarzy, kobiet w ciąży, narodzin dziecka,
kobiet w połogu, obrońcy przed gorączką i aborcją

Św. Rajmund urodził się w 1204 roku w Portello w Hiszpanii. Pochodził z
szlacheckiej rodziny hiszpańskiej. Nazwisko Nonnat zawdzięcza metodzie
urodzenia – przez cesarskie cięcie, matka jego bowiem zmarła w czasie
porodu (łac. Nonnatus oznacza nienarodzony). Od małego dziecka był
przepełniony miłością do drugiego człowieka, wykazywał wielkie
zaangażowanie do czynienia dobra oraz do pobożności. Jeszcze jako
dziecko pasąc owce w górach wiele czasu spędzał w kapliczce Matki
Boskiej i tam przysiągł Jej dozgonną miłość i zobowiązał się wstąpić do
zakonu będącego pod Jej opieką, a zajmującego się wykupem jeńców
chrześcijańskich z rąk Maurów. Dzięki wstawiennictwu i poparciu ojca
chrzestnego hrabiego Kordony otrzymał zgodę ojca, który początkowo
zamierzał wysłać go do wojska, na wstąpienie do zakonu. Mając około 20
lat św. Rajmund wstępuje do Zakonu Najświętszej Maryi Panny
Miłosierdzia dla Odkupienia Niewolników założonego przez św. Piotra z
Nolaska i zakłada biały habit z czerwono-niebieskim krzyżem. W 1224
roku otrzymuje święcenia kapłańskie, a dzięki gorliwemu i sumiennemu
wypełnianiu obowiązków oraz szczerej pobożności i poświęceniu udaje
mu się zrealizować swoją przysięgę i marzenia. Czterokrotnie bowiem
udaje się do Afryki Północnej by wykupywać uwięzionych chrześcijan –
wykupił ich ok. 500. Podczas ostatniej podróży, gdy zabrakło mu środków
pieniężnych, sam oddaje się w niewolę Maurom jako zakładnik, gdzie
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spędził 3 lata. Nie zważając na niebezpieczeństwa cały czas głosi
Ewangelię nie tylko uwięzionym, ale i próbuje zachęcić Saracenów do
porzucenia wiary Mahometa i przejścia na katolicyzm. Za swe
postępowanie zostaje okrutnie ukarany, przebito bowiem mu dwie wargi i
spięto je kłódką, by nie mógł głosić prawdy o Chrystusie. W 1239 roku
zostaje wykupiony z niewoli i wraca do Hiszpanii. Żyje nadal według
reguł zakonnych, mieszka w celi klasztornej, chodzi w ubogim zakonnym
habicie. Uważał, że pokora i dostojeństwo wzajemnie się nie wykluczają.
W wieku 36 lat w dniu 31 sierpnia 1240 roku umiera, odchodząc tym
samym na wieczną służbę swojego Mistrza. Pochowany został przy
kapliczce, gdzie w młodości tak często się modlił. Z czasem w miejscu
tym wybudowano kościół poświęcony regule św. Piotra z Nolaska. W
1657 roku św. Rajmund Nonnat zostaje kanonizowany i ogłoszony
świętym przez Papieża Aleksandra VII, a wspomnienie jego obchodzone
jest 31 sierpnia w rocznicę jego śmierci.
Modlitwy:
Panie i Boże mój, który nam nakazałeś miłować bliźniego, jak siebie
samego, racz w nas wszczepić na wzór świętego Rajmunda szczerą i
prawdziwą miłość bliźniego, ażebyśmy się okazali Twymi wiernymi
uczniami, godnymi Twej miłości i świętej opieki. Przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa. Amen.
Chwalebny Święty Rajmundzie, w tym dniu Tobie poświęconym,
pragniemy się do Ciebie modlić. Nasza społeczność nie jest zbyt różna od
Twojej, również dzisiaj są liczne wystąpienia przeciw wierze, i jeśli nie ma
wprost niewolnictwa co do ciała, to istnieje inne zniewolenie człowieka.
Również dzisiaj wielu braci żyje w cierpieniu i w bojaźni, oczekuje Anioła
Pocieszyciela, który otarłby z ich oczu łzy.
Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż nam przeżyć nasze powołanie
chrześcijańskie misjonarzy Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w
Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie
ofiarowali Chrystusowi.
Chcemy również polecić Ci wszystkie matki oczekujące potomstwa;
roztocz nad nimi to wstawiennictwo, jakie miałeś względem wielu kobiet,
które zwracały się do Ciebie w sytuacjach tak delikatnych, jak wydanie na
świat nowego życia, abyśmy razem z innymi braćmi tworzyli lepszy świat.
O to Cię prosimy przez Jezusa Chrystusa, którego Ty ukochałeś w
braciach niewolnikach i przez wstawiennictwo Maryi, którą Ty kochałeś
jak swoją Matkę. Amen
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Litania do św. Rajmunda
Panie, zmiłuj się nad nami,
Chryste, zmiłuj się nad nami,
Panie, zmiłuj się nad nami,
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
Święty Józefie, Patronie Kościoła Świętego,
Święty Rajmundzie, nasz Patronie i Opiekunie,
Apostole prawdy i miłości ewangelicznej,
Mistrzu życia wewnętrznego,
Czcicielu Miłosierdzia Bożego i Najświętszego Sakramentu,
Wspaniały przykładzie dobroci i wrażliwości na krzywdę ludzką,
Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi,
Obrońco niewolników i gorliwy orędowniku w najtrudniejszych sprawach
życia,
Wytrwały głosicielu Bożej prawdy w obronie prawa i sprawiedliwości
społecznej,
Obrońco ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
Patronie matek i ludzi zatroskanych o życie i godność każdej istoty
ludzkiej,
Wzorze heroicznej miłości w znoszeniu cierpień i ludzkiej niedoli,
Przykładzie wierności woli Bożej i miłości bliźniego,
Nauczycielu modlitwy, pokuty i ofiary z siebie dla dobra Kościoła,
Przewodniku dusz naśladujących Chrystusa ubogiego i cierpiącego na
drodze zbawienia,
Żywą wiarę wśród pokus i przeciwności - uproś nam Święty Rajmundzie
Stałą nadzieję i czystą miłość,
Ducha pokory i pokuty za grzechy,
Ochotne poddanie się woli Bożej,
Liczne powołania do kapłaństwa, życia zakonnego i apostolstwa
misyjnego,
Ojczyźnie pokój i sprawiedliwość,
Parafii i rodzinom naszym Twoje wstawiennictwo i pomoc,
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Abyśmy dzieci i młodzież wychowywali w duchu chrześcijańskim,
Abyśmy umieli znosić wszelkie trudy i cierpienia w zjednoczeniu z
Chrystusem ukrzyżowanym,
Abyśmy, przez cierpienia, dojrzewali do Królestwa Bożego,
Abyśmy, życiem zgodnym z Ewangelią i powołaniem, zasłużyli na chwałę
wieczną.
Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Błogosławieni miłosierni,
W. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze! Ty obdarzyłeś świętego Rajmunda Nonnata żywą wiarą
i bezgraniczną miłością, by mógł wiernie spełniać Twoją wolę, spraw
abyśmy umocnieni Jego modlitwą, wstawiennictwem i przykładem z
radością szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie z Twoją wolą.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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