NABOŻEŃSTWA PIERWSZOCZWARTKOWE

ZMARTWYCHWSTAŃCY

NABOŻEŃSTWA
PIERWSZOCZWARTKOWE
Zebrali: Duszpasterze Powołaniowi, Mszana Górna 2005 r.

1

NABOŻEŃSTWA PIERWSZOCZWARTKOWE

SPIS TREŚCI
Styczeń
Styczeń 2
Luty
Marzec
Kwiecień
Kwiecień 2
Maj
Maj 2
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Październik 2
Listopad
Grudzień
Grudzień 2

3
6
10
13
17
21
25
29
35
39
43
48
51
56
59
64
68

Dodatek:
Litania do Chrystusa kapłana i żertwy
Modlitwa do Chrystusa zmartwychwstałego
Modlitwy o powołania
Modlitwy Jana Pawła II
Biblijne teksty powołaniowe
Intencje Zmartwychwstańców
Autorzy tekstów

75
77
78
81
98
101
104
2

NABOŻEŃSTWA PIERWSZOCZWARTKOWE
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STYCZEŃ
Pieśń: „O Zbawcza Hostio”
wystawienie Najświętszego Sakramentu
Dobry Panie Jezu! Na początku Nowego Roku stajemy przed Tobą, aby, jak
w każdy pierwszy czwartek miesiąca, modlić się o powołania i za powołanych.
Dzięki Tobie i kapłanom, którym dałeś łaskę sprawowania Sakramentów, możemy
mieć Ciebie żywego tu i teraz. To przez nich odpuszczasz nam nasze grzechy.
Panie, kapłani są nam naprawdę potrzebni i dlatego modlimy się do Ciebie o nowe
powołania do służby Tobie.

Pieśń: „ Bóg się rodzi”
Koniec starego i początek Nowego Roku napawa nas zadumą nad tym, co minęło
oraz nad tym, co ma nadejść. Dokonujemy różnych bilansów, podsumowań
i rozliczeń. My chcemy dziś przede wszystkim podziękować za powołania oraz
Sakramenty, którymi obdarzyłeś Kościół.
będziemy powtarzali: Dziękujemy Ci Panie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

za księży, których wyświęcono w minionym roku,
za osoby zakonne, które złożyły śluby wieczyste,
za nowych kleryków, którzy wstąpili do wspólnot seminaryjnych,
za nowych nowicjuszy i nowicjuszki,
za Ojca św., który zachęcał nas do modlitwy w intencji powołań,
za duszpasterzy, którzy posługiwali w naszej parafii,
za tych, których Bóg w minionym roku powołał do Swojej służby misyjnej,
za tych, którzy przyjęli chrzest i sakrament bierzmowania,
za kapłanów i zakonników
za tych wszystkich, którzy porzucili drogę kapłaństwa i życia zakonnego
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Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który powołujesz nowych ludzi,
aby w Twoim imieniu czynili dobro, przyjmij nasze dziękczynienie za otrzymane
dary powołań. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń: „Wśród nocnej ciszy”
Wsłuchajmy się w tekst rozważania Josefa Klauck’a, który mówi na temat
powołania:
„Świat reklamy i polityki chętnie i często powołuje się na osoby opiniotwórcze.
Strategia fachowców polega na tym, by pozyskać możliwie jak najwięcej takich
osób. Słusznie bowiem zakładają, że każdy z tych wpływowych ludzi przyciągnie
do własnego obozu kilkudziesięciu innych. Jezus także wyszukał sobie ludzi do
urabiania opinii. Nie chciał przebijać się ze swym posłannictwem w pojedynkę.
Jezus ma wokół siebie uczniów. Powołuje ich i rozsyła – nie pojedynczo, lecz
parami, a co najważniejsze: czynią to, co On. Wzywają do nawrócenia, zwalczają
zło i uzdrawiają chorych. Uczniowie podwajają więc działalność Jezusa
izwielokrotniają ją." (chwila milczenia)

Pieśń: „Cicha Noc”
Panie Jezu! Twój Kościół wciąż potrzebuje nowych uczniów, którzy
zwielokrotnialiby jakość i liczbę wierzących. Zatem ośmielamy się wołać:
Prosimy Cię Panie
•
•
•
•
•
•
•
•

o nowych i świętych kapłanów,
o nowe powołania do wspólnot zakonnych,
za księży przeżywających różne trudności,
za kleryków, aby przez modlitwę zbliżyli się do Ciebie,
za siostry zakonne,
za misyjne dzieła Kościoła,
za tych, którzy stają przed trudnym wyborem drogi życiowej,
za zmartwychwstańców i zmartwychwstanki, by byli wierni charyzmatowi
swoich Założycieli,
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Pieśń: „Gdy się Chrystus rodzi”
Módlmy się : Dobry Panie, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy do Ciebie
w intencji powołań, wysłuchaj je na chwałę i pożytek Twego Kościoła i spraw,
by Ci, których będziesz powoływał do Twojej służby, byli zawsze otwarci na
Twoje słowo. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń: „Dzisiaj w Betlejem”
Jezu Chryste Zmartwychwstały, racz wejrzeć na naszą zmartwychwstańczą rodzinę
zakonną i błogosław jej życiu oraz pracy. Niech wzrasta w łasce u Boga i u ludzi,
a zarazem niech pomnaża swe szeregi o nowe i święte powołania. Dobry nasz
Zbawicielu, przemów głosem Twojego wezwania: „Pójdź za Mną” do tych,
o których wiesz, że godnie i wiernie będą wypełniać zadania naszej zmartwychwstańczej rodziny i z osobistym zaangażowaniem będą szerzyć Twoje Królestwo
na całej ziemi. Panie, Ty wszystko wiesz i przewidujesz wszystko, prowadź nas
drogą, którąś nam wyznaczył. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki
wieków. Amen.

Pieśń: „Przed tak Wielkim Sakramentem”
Módlmy się.
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj
nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie
doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Pieśń: „Chwała i dziękczynienie”
Pieśń: „Nowy Rok bieży”
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STYCZEŃ 2
Pieśń: „O Zbawcza Hostio”
wystawienie Najświętszego Sakramentu
Kapłan:
Panie Jezu Chryste, pragniemy teraz odpowiedzieć na Twoje wezwanie:
„Czuwajcie i módlcie się”. Dlatego chcemy Cię uczcić i wyznać naszą wiarę
i miłość do Ciebie, obecnego w Najświętszym Sakramencie. Nasze uwielbienie
pragniemy wyrazić przez wspólne powtarzanie słów:
Kochamy Cię, Jezu!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ponad wszystko i wszystkich
za to, że Ciebie zrozumieć tak łatwo
za to, że Twoja prawda o tym, co dobre, a co złe, nigdy się nie zmienia
za to, że Twoi kapłani, grzeszni czy cnotliwi – zawsze do Ciebie nas wiodą
za to, że co dzień czegoś nowego można się od Ciebie nauczyć
za to, że dniem i nocą, zimą i latem, zawsze jesteś jednaki
za to, że bez Ciebie żyć niepodobna
za to, żeś cierpiał od swoich i przez swoich byłeś zamęczony
za to, że przebaczyłeś sędziom i katom
za to, żeś Ty jeden nigdy nas nie zawiódł
za to, żeś został z nami na pobojowisku, gdy wszyscy nas opuścili
za to, żeś poszedł z nami na najdalsze wygnania
za to, że chleb Twój żywił nas, gdy innego nam skąpiono
za to, że krzyż Twój, gdy nań spojrzeć, tyką ulgę przynosi
za to, że w Tobie jest cisza, pogoda i pewność
za to, że jesteś z nami przeciwko nam samym
za to, że niewierzący jest nieraz bliższy Ciebie, niż pobożny
za to, że przemawiasz do nas zawsze, gdy nadsłuchujemy
6

NABOŻEŃSTWA PIERWSZOCZWARTKOWE

•
•
•
•

za
za
za
za
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to, że można Ci wyznać najcięższe zbrodnie, a Ty się nie zgorszysz
to, że zbawiasz także szpiega, sprzedawczyka i zdrajcę
to, że Cię można opuścić i zawsze droga do Ciebie pozostaje otwarta
to, że kochasz nas więcej, niż którykolwiek z bliskich
(Kazimiera Iłłakowiczówna)

Pieśń – dowolna kolęda
Kapłan:
Chrystus jako Bóg i Zbawca, objawił się najpierw prostym, ubogim pasterzom,
potem wielkim i uczonym tego świata. Magowie podążający do Betlejem z darami,
to pierwsi przedstawiciele ludów pogańskich, którym objawił się Chrystus jako
„Światłość świata”. Dzisiejsza adoracja jest szczególną okazją, aby wyrazić
dziękczynienie Bogu za łaskę wiary, wołajmy więc wspólnie:
Dziękujemy Ci, Panie!
•
•
•
•
•
•
•
•

za
za
za
za
za
za
za
za

to, że objawiasz się w Twoich dziełach
to, że posłałeś do nas Swego Syna
to, że Jezus stał się naszym Bratem
to, że możemy Cię lepiej poznawać
to, że możemy Ciebie rozpoznawać w innych ludziach
Twoje łaski, których nam' ciągle udzielasz
to, że powołujesz nas do świętości
to, że pozwalasz nam wzrastać w wierze

Módlmy się.
Dziękujemy Ci, Ojcze wszechmogący, za to, że wszystkim narodom zesłałeś swego
Syna, Jezusa Chrystusa. Spraw, byśmy przejęci wdzięcznością za dar wiary, mogli
się wszyscy stać żywą Ewangelią dla tych, których spotkamy na naszej drodze.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Pieśń – dowolna kolęda
Kapłan:
Jezu, nasz Pośredniku i Arcykapłanie, ofiarujemy Ci nasze modlitwy, prace
i cierpienia za Twoich kapłanów, zakonników i siostry zakonne, aby świętością
swego życia rozszerzali Twoje Królestwo i wołamy z ufnością:
Daj nam święte powołania!
•
•
•
•
•
•
•
•

dla
dla
dla
dla
dla
dla
dla
dla

szerzenia Twojej Ewangelii
sprawowania po wszystkie dni Twojej Ofiary eucharystycznej
udzielania nam świętych Sakramentów
odpuszczania ram grzechów w Sakramencie Pojednania
utwierdzania w wierze naszych rodzin
wychowania dzieci ku Twej chwale
obrony i pomocy wśród niebezpieczeństw świata
rozszerzania Twojego Królestwa

Jezu Chryste Zmartwychwstały, racz wejrzeć na naszą zmartwychwstańczą rodzinę
zakonną i błogosław jej życiu i pracy. Niech wzrasta w łasce u Boga i ludzi,
a zarazem niech pomnożą swe szeregi o nowe i święte powołania. Dobry nasz
Zbawicielu, przemów głosem Twojego wezwania: „Pójdź za Mną” do tych,
o których wiesz, że godnie i wiernie będą wypełniać zadania naszej zmartwychwstańczej rodziny i z osobistym zaangażowaniem będą szerzyć Twoje Królestwo
na całej ziemi. Ty wszystko wiesz i przewidujesz wszystko – prowadź i nas drogą,
którąś nam wyznaczył. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Modlitwa za przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego.
Kapłan:
Panie Jezu Chryste, który oddałeś Swe życie dla zbawienia ludzi i stałeś się
Wiecznym Kapłanem, prosimy Cię za tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa
i życia zakonnego. Racz ich otoczyć łaską Swego błogosławieństwa, oddalaj od

8

NABOŻEŃSTWA PIERWSZOCZWARTKOWE

STYCZEŃ2

nich pokusy i umacniaj w świętości, aby ochoczo i z oddaniem poznawali Ciebie
i w ten sposób przygotowali się do służby w Twoim Kościele. W szczególny
sposób polecamy Ci naszych zmartwychwstańczych nowicjuszy, alumnów
Niższego Seminarium w Poznaniu i Wyższego Seminarium w Krakowie oraz ich
wychowawców. Ukaż im sens i wartość powołania, aby sami coraz bardziej Cię
kochali i jednoczyli się z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń: „Przed tek wielkim Sakramentem”
Kapłan:
Módlmy się.
Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus narodzony z Dziewicy
Maryi i umęczony na krzyżu jest obecny w Najświętszym Sakramencie, spraw,
abyśmy z tego Boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Pieśń na uwielbienie
Repozycja.
Pieśń na zakończenie
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Pieśń: „O zbawcza Hostio”
wystawienie Najświętszego Sakramentu
Jezu, ofiarowany w świątyni, poświęcony Ojcu na służbę. Panie nasz, nasze
światło, przychodzimy dziś do Ciebie, by przypomnieć sobie dzień, w którym
my, nasi bracia i siostry ofiarowaliśmy się Bogu na służbę. Dziś dzień wspomnień
i dziękczynienia za to, że to Ty nas wybrałeś. Chcemy Ci powtarzać bez końca:
Dzięki Ci Jezu, że nas powołałeś
• że wybrałeś nas już od wieków
• że byłeś naszym opiekunem od łona matki
• że prowadziłeś nas ciągle ku sobie
• że wspierałeś i dalej wspierasz nas w trudnościach
• że swoim światłem ukazujesz nam drogę
• że stawiasz przed nami coraz to nowe zadania
• że coraz lepiej odczuwamy Twą miłość
• że możemy tę miłość przekazywać braciom
Dziękujemy Ci i z radością śpiewamy Tobie pieśń.

Pieśń: „Pan kiedyś stanął nad brzegiem”
Panie, Ty ciągle powołujesz. Dziękujemy Ci za tych, którzy prowadzili nas ku
Tobie: rodziców, duszpasterzy, katechetów, przełożonych.
Ty wspierasz nas nowymi siłami. Dziękujemy Ci za alumnów Niższego Seminarium
w Poznaniu, za nowicjuszy, za kleryków naszego Wyższego Seminarium
w Krakowie i w Rzymie, za każdego brata współpracownika.
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Ty sam wybierasz tych, którzy pójdą za Tobą. Dziękujemy Ci za rodziny, bo
w nich dojrzewają Twoi słudzy; za młodzież obecną w naszych parafiach,
w różnych grupach; za ministrantów i lektorów, scholę.
Ty potrzebowałeś też pomocy niewiast. Dziękujemy Ci za każde żeńskie powołanie
z naszych parafii; za matki i dziewczęta obecne w życiu Kościoła.
Nie tylko zdrowi i silni głoszą Twoje Imię. Dziękujemy Ci za naszych chorych,
samotnych, którzy tak bardzo wspomagają nas swym cierpieniem i modlitwą.

Pieśń: „Dzięki, o Panie”
Panie, już za kilkanaście dni świętować będziemy kolejny raz rocznicę powstania
Zgromadzenia Zmartwychwstańców. Chcemy zatem prosić o wierność naszym
ślubom czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Wołamy razem z naszym Bratem
Starszym Bogdanem Jańskim:
„Boże, dodaj mi łaski,
dodaj mi sił i pomocy, abym mógł pomóc innym
na drodze zbawienia... nie dla mnie,
nie dla mojej chwały, nie dla mojej pociechy... nie dla nas,
ale dla Twojej chwały, o Boże!”
(Paryż, 15.06.1836)

Wspominając ów dzień narodzin zmartwychwstańców, prosimy Cię pokornie,
spraw, aby rychło nastąpił czas kanonizacji tych, którzy dali początek Twemu
dziełu jakim jest nasze Zgromadzenie.
Jezu, Zmartwychwstały Panie, Twoi słudzy Bogdan Jański, Piotr Semenenko
i Hieronim Kajsiewicz głosili Tajemnicę Paschalną poprzez umieranie sobie, aby
mocą Ducha Świętego żyć w Tobie i dla Ciebie. Błogosław Ich wyniesieniu na
ołtarze, aby przykład Ich życia oraz paschalna dynamika codziennego umierania
i powstawania z martwych przynosiły nadzieję zmartwychwstania tak wielu Twoim
11
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braciom i siostrom, którzy poddają się zniechęceniu w nieustannym zmaganiu
z grzechem, błędem i ludzką słabością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Prosimy Cię jeszcze, Panie, o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne,
zwłaszcza do naszych, zmartwychwstańczych wspólnot Braci i Sióstr.
Jezu Chryste Zmartwychwstały, racz wejrzeć na nasze zmartwychwstańcze rodziny
zakonne sióstr i braci zmartwychwstania oraz błogosław ich życiu i pracy. Niech
wzrastają w łasce u Boga i u ludzi, a zarazem pomnażają swe szeregi o nowe
i święte powołania. Dobry nasz Zbawicielu, przemów głosem Twojego wezwania:
„Pójdź za Mną” do tych, o których wiesz, że godnie i wiernie będą wypełniać
zadania naszych zmartwychwstańczych rodzin i z osobistym zaangażowaniem
będą szerzyć Twoje Królestwo na całej ziemi. Panie, Ty wszystko wiesz
i przewidujesz wszystko, prowadź i nas drogą, którąś nam wyznaczył. Który żyjesz
i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pieśń: „Przed tak wielkim Sakramentem”
Módlmy się.
Boże, Ty przez Paschalne Misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi, *
zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę
naszego zbawienia, mogli osiągnąć jego owoc. Przez Chrystusa Pana naszego.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Pieśń na uwielbienie.
Repozycja
Pieśń: „Wiedzie nas wciąż”
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Pieśń: „Bądźże pozdrowiona”
wystawienie Najświętszego Sakramentu
Modlitwa wstępna.
Panie Jezu Chryste, w czasie tego spotkania z Tobie pragniemy odpowiedzieć na
Twoje wezwanie „czuwajcie i módlcie się”, a zarazem „proście Pana żniwa,
żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Dlatego chcemy Cię uczcić i wyznać
naszą wiarę i miłość do Ciebie, obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie.
Obiecałeś pozostać pośród nas do końca wieków. Pragniemy podziękować Ci za
to i przeprosić Cię za brak naszej miłości i słabą wiarę. Umocnij i oczyść nas mocą
Twojego Ducha. Oświeć oczy umysłu naszego, abyśmy chwalili Cię nie tylko
ustami, ale i świętością naszego życia.
chwila milczenia
Pieśń: „Panie dobry jak chleb”
Jezus Chrystus - ubogo narodzony w stajni; uciekający do Egiptu; działający
cuda; wędrujący ze swymi uczniami; uzdrawiający chorych; karmiący głodnych;
wskrzeszający umarłych. Jego życie nam imponuje, jest takie proste, pełne uroku
i dobroci. Dla takiego Jezusa można poświęcić życie i pójść za Nim.

chwila milczenia
Jezus Chrystus - Bóg w ludzkim ciele; objawiający przykazanie miłości bez granic,
aż po nieprzyjaciół; objawiający posłanie swego Ojca, misję, która wiedzie przez
cierpienie i krzyż; stawiający wymagania odnośnie do codziennego życia Jego
wyznawców. Jezus gniewny, wyrzucający przekupniów ze świątyni. Jezus dający
twarde życiowe prawa; Jezus ukrzyżowany – pokonany na pierwszy rzut oka,
13
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ale i Jezus zwycięski przez swoje zmartwychwstanie. Który nam mówił o sobie,
że jest „Droga, Prawda i Życiem” – taki Jezus wydaje się być daleko od nas.
A może raczej my jesteśmy daleko od Niego? Bo nie odpowiada nam taki sposób
życia; bo wymagania Jego są zbyt wielkie. Jakże możemy pójść za Chrystusem,
skoro Jego drogi nie są naszymi drogami?

Pieśń: „Pan kiedyś stanął nad brzegiem”
A jednak wybraliśmy drogę wiary i poświęcenia dla Boga i bliźnich. Podjęliśmy
trudne zadanie głoszenia Bożych prawd na różnych ścieżkach naszego życia, na
różny sposób realizacji naszego życiowego powołania w zależności od Bożego
zaproszenia. Stąd staramy się iść Jego drogą w życiu małżeńskim, rodzinnym,
albo zakonnym, kapłańskim. Każdy cel, aby go osiągnąć wymaga od człowieka
wiele wysiłku. Napotkane trudności może nieraz przerastają nasze siły,
a przeciwności mogą czasem zniechęcać. Chrystusowe powołanie jest cenne
i wartościowe, a wszystko, co wartościowe, jest trudne. Ty nie obiecywałeś nigdy
łatwego życia tym, którzy będą chcieli iść po Twoich śladach. Dlatego mocniej
wierzymy w tajemnicę i moc Zmartwychwstania, które daje siłę wytrwania,
zwłaszcza w chwilach, kiedy krzyż staje się szczególnie ciężki. Wierzymy, że
jesteśmy potrzebni światu, aby głosić Boże Słowo i dawać świadectwo życia
w miłości.
Panie, Ty wzywasz ludzi słabych i grzesznych na swoja wyłączna służbę. Pierwszy
czwartek to także ich dzień, dzień modlitwy za powołanych. Prosimy Cię za
biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, braci zakonnych, nowicjuszy, siostry
zakonne, nowicjuszki utwierdzaj ich w dobrych postanowieniach, aby byli
odważnymi i wiernymi żniwiarzami, aby byli godnymi kontynuatorami Twojej
misji z Wieczernika, z wieczora zmartwychwstania i z Góry Wniebowstąpienia
oraz ukazywali Ciebie ludziom w całej Twej Prawdzie. Dodaj im mocy, aby nie
odstąpili od ich pierwszej miłości ku Tobie.
Spraw także, aby zawsze mieli przed swymi oczyma słowa Autora Listu do
Hebrajczyków: „Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę sama gorliwość
w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali
14
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tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic” (Hbr 6,11-12).
Dziękując Ci, Panie, nasz Mistrzu za nasze powołanie życiowe, prosimy Cię o nowe
powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie do wspólnot zmartwychwstańczych,
aby Twoja dobroć, miłość i sprawiedliwość, mogły być wciąż głoszone wśród
świata. Panie Jezu, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy
i byli zbawieni,

dlatego wołamy wspólnie:
Błagamy Cię Panie, poślij robotników na żniwo swoje.
1. O Jezu, który powiedziałeś swoim uczniom: „Nie wyście Mnie
wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał”
Błagamy Cię...
2. O Jezu, któryś rzekł do uczniów swoich: „Wy jesteście
światłem świata. Tak niechaj świeci światło wasze przed ludźmi, aby widzieli
dobre czyny wasze i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”
Błagamy Cię...
3. O Jezu, Tyś powiedział: „Kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za Mną,
nie może być Moim uczniem”
Błagamy Cię...
4. O Jezu, który przed swoim Wniebowstąpieniem powiedziałeś do Apostołów:
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody ... a oto Ja jestem z wami przez wszystkie
aż do skończenia świata”
Błagamy Cię...
Jezu Chryste Zmartwychwstały, racz wejrzeć na nasze zmartwychwstańcze rodziny
zakonne i błogosław ich życiu i pracy. Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi,
a zarazem pomnażają swe szeregi o nowe i święte powołania. Dobry nasz
15
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Zbawicielu, przemów głosem Twojego wezwania: „Pójdź za Mną” do tych,
o których wiesz, że godnie i wiernie będą wypełniać zadania naszych zmartwychwstańczych rodzin i z osobistym zaangażowaniem będą szerzyć Twoje Królestwo
na całej ziemi. Panie, Ty wszystko wiesz i przewidujesz wszystko, prowadź i nas
drogami, któreś nam wyznaczył. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki
wieków.
Amen.

Pieśń: „Rzućmy się wszyscy społem”
Módlmy się.
Panie i Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus narodzony z Dziewicy
Maryi i umęczony na krzyżu jest obecny w Najświętszym Sakramencie, spraw,
abyśmy z tego Boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez
Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Pieśń na uwielbienie. Repozycja.
Pieśń na zakończenie
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Pieśń: „O Zbawcza Hostio”
wystawienie Najświętszego Sakramentu
Pełnio Czasów i Królu Wieków, stajemy przed Tobą w ten czwartkowy wieczór,
przed Tobą ukrytym w postaci chleba. Panie, upadamy z czcią, miłością
i uwielbieniem przed Tobą, prawdziwie obecnym w tej najświętszej Hostii. To
nic, że oczy widzą tylko odrobinę chleba, oczyma wiary dostrzegamy Ciebie
jedynego i prawdziwego Pana i Zbawiciela.
Ty Panie Jezu zostawiłeś nam ten piękny dar którym jest najświętsza Eucharystia.
Dziś stajemy z pokorą i pragniemy powierzać Tobie wszystkich pasterzy Twojej
Owczarni, wszystkich powołanych. W szczególny zaś sposób chcemy dziś prosić
o nowych pracowników w Twojej winnicy, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy
będą rozdzielać Twoją miłość, Twoje słowo, Twoje przebaczenie. Twoja droga
nie jest łatwą, droga powołania jak i samo powołanie jest darem, jest także
zadaniem, łaską i obowiązkiem, jego centrum jest miłość Chrystusa.
Wołamy więc do Ciebie Panie, który nas wszystkich wybrałeś, który nam zaufałeś
i nas umiłowałeś, powiedz dziewczętom i chłopcom, jak dobrze być siostrą,
księdzem, zakonnikiem. Niech nie boją się samotności, ofiary, niech przyjdą Ci,
którzy zastąpią starszych i spracowanych. Niech będą święci, aby umieli wyrywać,
ale i sadzić, burzyć, ale i budować. Zachowaj w nich Panie, dziecięcą radość. Daj
im w serca pokój jakiego świat dać nie może. Przytul ich Panie, do serca, aby
odczuli, jak wielka jest miłość, dla której warto żyć. Niech będą spełnieniem
pragnień Twego serca. Niech będą chlubą i radością Twego Kościoła.

Pieśń: „Serce Twe Jezu”
Kryzys wiary i miłości woła w sumieniu nieustannie o kapłanów, o ratunek dla
ludzkości pogrążonej w ateizmie, bezbożności, okrucieństwie i wygodnictwie.
Dziś świat potrzebuje odważnych głosicieli słowa i sakramentów, młodych
17
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i zapalonych serc w służbie Tobie i Kościołowi. Dlatego z całego serca pragniemy
wołać do Ciebie:

Wstawiaj się za nami Dobry Pasterzu!:
– aby nigdy nie brakowało świętych głosicieli Twojego słowa, prosimy Cię Panie.
Wstawiaj...
– aby Dobra Nowina o Twoim chwalebnym zmartwychwstaniu dotarła, aż na
krańce Ziemi, prosimy Cię Panie. Wstawiaj...
– aby założyciele Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa
Chrystusa zostali wyniesieni do chwały ołtarzy, prosimy Cię Panie. Wstawiaj...
– aby nasi bracia na misjach cieszyli się nieustannym błogosławieństwem, prosimy
Cię Panie. Wstawiaj ...
– aby powołani, którzy pracują pod sztandarem Zmartwychwstłego Pana
postępowali godnie drogą Twoich przykazań i stale wzrastali w świętości.
Wstawiaj…
– aby nasze zmartwychwstańcze rodziny zakonne cieszyły się gorliwymi i świętymi
powołaniami, prosimy Cię Panie. Wstawiaj...

Pieśń: „Skosztujcie i zobaczcie”
Jezu ukryty w tym kawałku Chleba. Serca nasze są przepełnione wdzięcznością
za tych wszystkich, dzięki którym spotkaliśmy się z Twoją bezgraniczną miłością
i miłosierdziem. Przyjmij więc Jezu nasze podziękowania:

Dziękujemy Ci Panie!
– za wychowawców naszego Seminarium Duchownego,…
– za nowicjuszy i kleryków,...
– za alumnów Niższego Seminarium Duchownego,...
– za braci pracujących na misjach,...
– za nasze rodziny, przyjaciół,...
– za dobroczyńców naszego seminarium,...
– za wspólnoty modlitw o powołania BARKA,...
– za dar powołania i wszelkie łaski od Ciebie Otrzymane,...
18
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Pieśń: „Dzięki, o Boże Ojcze”
Módlmy się.
Przenajświętsza Trójco, błogosławiona i błogosławiąca, napełnij błogosławieństwem swoich synów i córki, których powołałeś, aby wyznawali wielkość
Twojej miłości, Twojej miłosiernej dobroci i Twojego piękna. Ojcze Święty, uświęć
swoich synów i córki, którzy konsekrowali się Tobie dla chwały Twojego Imienia.
Wspomagaj ich swoją mocą, aby mogli świadczyć, że Ty jesteś początkiem
wszystkiego, jedynym źródłem miłości i wolności. Dziękujemy Ci za dar życia
konsekrowanego, które z wiarą szuka Ciebie, a pełniąc swoją powszechną misję,
wzywa wszystkich, aby zmierzali ku Tobie. Amen.

Pieśń: „Jezu miłości Twej”
Jezu Zmartwychwstały, racz wejrzeć na naszą zmartwychwstańczą rodzinę
zakonną i błogosław jej życiu i pracy. Niech wzrasta w łasce u Boga i u ludzi,
a zarazem niech pomnaża swe szeregi o nowe i święte powołania. Dobry nasz
Zbawicielu, przemów głosem Twojego wezwania: „Pójdź za mną!” do tych,
o których wiesz, że godnie i wiernie będą wypełniać zadania naszej zmartwychwstańczej rodziny i z osobistym zaangażowaniem będą szerzyć Twoje Królestwo
na całej ziemi. Panie, Ty wszystko wiesz i przewidujesz wszystko, prowadź i nas
drogą, którąś nam wyznaczył. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki
wieków. Amen

Pieśń: „Upadnij na kolana”
Upadając zatem na twarz przed tak wielkim Sakramentem, przed Tobą Panie,
prosimy, rozpal w naszych sercach miłość, umocnij nas wszystkich, abyśmy
wytrwale przez Ciebie i z Tobą wielbili Ojca w jedności Ducha Świętego,
z zastępami świętych kapłanów wszystkich czasów i w łączności z całym
Kościołem, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Pieśń: „Wielbię Ciebie”
Pieśń: „Barka”
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Pieśń: „O Zbawcza Hostio”
wystawienie Najświętszego Sakramentu
Kapłan:
Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżamy się do najświętszych tajemnic Twego
Syna Jednorodzonego, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do nich jak
chory do lekarza życia, jak nieczysty do źródła miłosierdzia, jak ślepy do światła
wiecznej jasności, jak ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi. Błagamy Cię, abyś
dzięki swej nieskończonej hojności uleczył naszą słabość, obmył nasze grzechy,
rozświetlił nasze mroki, wzbogacił nasze ubóstwo i okrył nagość, abyśmy mogli
adorować Chleb aniołów, Króla nad królami i Pana nad panami z taką czcią
i pokorą, skruchą i pobożnością, z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem
i uwagą, jak tego wymaga nasze zbawienie.
Spraw łaskawie, abyśmy wychwalali nie tylko znak zewnętrzny sakramentu Ciała
i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całą moc tego sakramentu. Najłaskawszy Boże, daj
nam tak adorować Ciało Twego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa
Chrystusa, które wziął z Maryi Dziewicy, abyśmy mogli być wcieleni w Jego
Ciało Mistyczne i zaliczeni między Jego członki.
Ojcze najmilszy, pozwól nam wiecznie wpatrywać się bez zasłony w oblicze
umiłowanego Syna Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej pielgrzymki pragniemy przyjmować i adorować pod postacią Chleba.
(Modlitwa św. Tomasza z Akwinu)

Pieśń: „Być bliżej Ciebie chcę”
Jezu, Mistrzu, chcielibyśmy też uwielbiać Cię w tych wszystkich, którzy bez
względu na warunki, na niepewność jutra, zostawili wszystko i poszli za Tobą,
by głosić Dobrą Nowinę; by mówić ludziom o Miłości, o Twojej Miłości; by
zanieść im radość ze zbawienia, radość z przebaczenia; by dzielić się Twym
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pokojem, którego tak bardzo nam brakuje. Dziękujemy Ci Jezu za wszystkich
powołanych.
Śpiewajmy razem: „Dzięki, o Panie, składamy dzięki!”
• za naszych braci i siostry, którzy oddali swoje życie głosząc Twoją Ewangelię;
za ich odwagę i wytrwałość; za dar życia dla Kościoła i dla człowieka...
„Dzięki, o Panie...”
• za tych, którzy w zaciszu celi klasztornej, oddaleni od świata, są obecni
w naszym życiu; za ich modlitwę i wynagradzanie za grzechy świata; oni modlą
się też za nas; za wszystkie zakony kontemplacyjne...
„Dzięki, o Panie...”
• za wszystkich, którzy dzielą swoje dobra materialne z bliźnimi; za wszystkich
wspierających materialnie dzieła apostolskie; za wszystkich dobrodziejów;
za ich szczodre serca...
„Dzięki, o Panie...”
• za naszych kleryków w Krakowie i w Rzymie, za nowicjuszy w Radziwiłłowie
Mazowieckim, nowicjuszki i postulantki Sióstr Zmartwychwstanek, za alumnów
Niższego Seminarium Duchownego w Poznaniu; za ich dyspozycyjność
i entuzjazm...
„Dzięki, o Panie...”
Kapłan:
Panie, chcemy dziś także prosić, bo wiemy jak wiele jest do zrobienia; jak wielkie
pole działania, a jak słabe nasze siły. Robotników w Twojej winnicy jest wciąż
mało, więc prosimy Cię o nowe powołania.
Wołajmy razem: Poślij, o Panie, robotników Twoich.
Dobry Jezu, któryś rzekł Samarytance: „O gdybyś znała dar Boży...” i powołałeś
ją na pierwszą apostołkę Twojego Imienia, pomnóż Chryste, dar powołania między
Twoimi dziećmi – błagamy Cię Panie: Poślij, o Panie...
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Nauczycielu, który powiedziałeś Marcie krzątającej się wokół spraw tego świata:
„Maria najlepszą cząstkę obrała, której nie będzie pozbawiona” – błagamy Cię,
Panie: Poślij, o Panie...
Mistrzu, który wejrzawszy na młodzieńca, umiłowałeś go i rzekłeś: „Jednego ci
brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb
w niebie. Potem przyjdź, weź swój krzyż i chodź za mną” – błagamy Cię, Panie:
Poślij, o Panie...
Panie, któryś rzekł do chcącego iść za Tobą: „Lisy mają nory, ptaki niebieskie
gniazda, a Syn Człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy” – błagamy Cię, Panie:
Poślij, o Panie...
Zbawicielu, który powiedziałeś: „Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną,
nie może być moim uczniem” – błagamy Cię, Panie: Poślij, o Panie...
Chryste, Ty powiedziałeś swoim uczniom: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was
wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc
wasz trwał” – błagamy Cię, Panie: Poślij, o Panie...

Módlmy się.
Jezu Chryste Zmartwychwstały, racz wejrzeć na naszą zmartwychwstańczą rodzinę
zakonną i błogosław jej życiu i pracy. Niech wzrasta w łasce u Boga i u ludzi,
a zarazem niech pomnaża swe szeregi o nowe i święte powołania. Dobry nasz
Zbawicielu, przemów głosem Twojego wezwania: „Pójdź za Mną" do tych,
o których wiesz, że godnie i wiernie będą wypełniać zadania naszej, zmartwychwstańczej rodziny i z osobistym zaangażowaniem będą szerzyć Twoje Królestwo
na całej ziemi. Panie, Ty wszystko wiesz i przewidujesz wszystko, prowadź i nas
drogą, którąś nam wyznaczył. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki
wieków. Amen.
Pieśń: „Przed tak wielkim Sakramentem"
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Módlmy się.
Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki,
daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy
nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz
na wieki wieków. Amen.
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Pieśń: „Wielbię Ciebie"
Depozycja.
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Pieśń: „Bądźże pozdrowiona”
wystawienie Najświętszego Sakramentu
Święty jesteś, Panie Jezu utajony w tym Najświętszym Sakramencie, przez to, że
jesteś nieskończenie inny od wszystkiego poza Tobą i niedostępny naszemu
wzrokowi. Zaiste, „mylą się w Tobie wzrok i smak”. Łaską wiary prowadzisz
swoich uczniów, którymi i my jesteśmy, do Ojca, do szczęścia, do zbawienia
wiecznego. Chcemy Cię, zatem, Panie, wysławiać i wychwalać, bo Ty jeden
godzien jesteś chwały. Dlatego wołamy:

Uwielbiamy Cię, Panie Jezu
• uwielbiamy Cię Panie, w świętości Twojej, która od wewnątrz wypływa, a nic
z zewnątrz dotknąć Cię nie może
• uwielbiamy Ciebie jako nieskończenie szczęśliwego, ale mającego tę szczęśliwość w sobie samym
• uwielbiamy Ciebie jako świętego w swych dziełach, tak samo jak we własnej
swojej boskiej naturze
• uwielbiamy Ciebie, któryś uczynił każdą rzecz dobrą w sobie stosownie do jej
rodzaju
• uwielbiamy Ciebie jako Tego, który stwarzając wszystkie rzeczy napełniasz je
nadal i podtrzymujesz swą potęgą
• uwielbiamy Ciebie, żeś rozumnym swym stworzeniom dał zdolność pragnienia
tego, co dobre, a także świętą swą łaskę
• uwielbiamy Ciebie, który pozostałeś pośród nas w Najświętszym Sakramencie
Eucharystii i który składasz się za nas w ofierze w każdej Mszy św.
• uwielbiamy Ciebie, który nieustannie wzywasz ludzi do współpracy z Tobą
w dziele zbawienia i czynisz nas uczestnikami Twojego kapłaństwa
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• uwielbiamy Ciebie, który wciąż zapraszasz wybranych spośród ludu, aby poszli
za Tobą i oddali się całkowicie na służbę Tobie i ludziom
• uwielbiamy Ciebie, który - przez swego Ducha – uzdalniasz nas do modlitwy
i spotkania z Tobą
We wszystkich swoich dziełach święty jesteś, Panie. Jeśli jest zło czy grzech
w świecie, nie pochodzi od Ciebie, ale od szatana i od człowieka, który podszeptom szatańskim ulega. Krzyż Twój i Twoje przebite Serce otwierają nasze
oczy na Twoją miłość do ludzi. Ona nam przebacza grzechy. Niech nasza skrucha
będzie znakiem naszej miłości ku Tobie. Pozwól nam wielbić i miłować Ciebie,
treścią naszych szarych dni, lepszych niż dawniej.
(na podst.: Stefan Koperek CR, Służmy Bogu)

Pieśń: „Wielbię Ciebie”
Ten pierwszy czwartek, który dzisiaj mamy, to pierwszy
czwartek maja. Maj w naszej polskiej tradycji, to miesiąc
Maryi: w naszych kościołach, kaplicach, przy kapliczkach
przydrożnych, rozsianych po całej polskiej ziemi, gromadzą
się ludzie, aby śpiewać litanię, aby wysławiać Maryję,
wybraną i powołaną przez Boga do spełnienia misji niezwykłej: misji Bożego Macierzyństwa. Przez Jej wstawiennictwo chcemy dzisiaj modlić się o nowe i liczne powołania
kapłańskie i zakonne; chcemy kołatać w modlitwie za tych, którzy już poszli za
Jego głosem, o dar wytrwania, wierności, o odnowienie pierwotnego zapału,
dynamizmu, radości pójścia za Panem.

Śpiew Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny
Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Swoim, cieszyć się
trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze
Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Panie nasz i Boże – w naszej dzisiejszej modlitwie pragniemy też pamiętać
o klerykach zmartwychwstańczych, którzy otrzymają (otrzymali) w Krakowie święcenia kapłańskie i święcenia diakonatu. Błagamy Cię zatem za nich, daj, aby byli
dobrymi kapłanami, gorliwymi i zabieganymi o zbawienie własne i ludzi im powierzonych. Błagamy Cię również za kleryków, aby poprzez przyjęcie święceń
diakonatu wzrastali w łasce powołania Twojego i - przez swoje posługiwanie –
dobrze przygotowali się do święceń kapłańskich. Modlimy się za nich z ufnością
i wiarą głęboką, a razem z nimi powierzamy Tobie wszystkich zmartwychwstańczych kleryków, nowicjuszy, juniorystki, nowicjuszki, prosząc o dar wytrwania.
Zmartwychwstały Jezu Chryste, który jesteś Drogą, Prawdą
i Życiem, Spraw, byśmy wiernie żyli duchem Twego
Zmartwychwstania. Odnów nasze serca, naucz nas
umierać samym sobie, abyś Ty i tylko Ty w nas pozostał.
Uczyń nas znakiem Twojej miłości, co przemienia i przekształca. Zechciej posłużyć się nami w odnowie społeczeństwa, abyśmy głosząc Twoje życie i Twoją miłość
doprowadzili wszystkich do Twego Kościoła. Przyjmij te
prośby, Panie Jezu, który żyjesz i królujesz z Ojcem w jedności z Duchem Świętym jako Bóg na wieki wieków. Amen.
I jeszcze pozwól, Panie Jezu, że jak co miesiąc będziemy upraszać nowe powołania
do zgromadzeń zmartwychwstańczych, aby rozwijając się mogły skuteczniej głosić
światu radość i nadzieję Twojego zmartwychwstania.
Jezu Chryste Zmartwychwstały, racz wejrzeć na nasze zmartwychwstańcze rodziny
zakonne i błogosław ich życiu i pracy. Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi,
a zarazem niech pomnażają swe szeregi o nowe i święte powołania. Dobry nasz
Zbawicielu, przemów głosem Twojego wezwania: „Pójdź za Mną” do tych,
o których wiesz, że godnie i wiernie będą wypełniać zadania naszych zmartwychwstańczych rodzin i z osobistym zaangażowaniem będą szerzyć Twoje Królestwo
na całej ziemi. Panie, Ty wszystko wiesz i przewidujesz wszystko, prowadź i nas
drogami, któreś nam wyznaczył. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki
wieków. Amen.
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Pieśń: „Kłaniam się Tobie”
Módlmy się.
Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi,
zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę
naszego zbawienia, mogli osiągnąć jego owoc. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Błogosławieństwo, repozycja Najświętszego Sakramentu.
Pieśń uwielbienia na zakończenie.

28

NABOŻEŃSTWA PIERWSZOCZWARTKOWE

MAJ2

MAJ 2
Pieśń: „Zbliżam się w pokorze...”
wystawienie Najświętszego Sakramentu
Kapłan:
Panie Jezu, jak co czwartek przychodzimy przed Twój ołtarz aby prosić w intencji
szafarzy Najświętszego Sakramentu. Niech głoszą całemu światu, że Ty prawdziwie istniejesz pod postaciami Chleba i Wina.
Chcemy Cię prosić, o nowe powołania do Twej służby. Powierzamy również
Tobie, tych którzy już realizują swoje powołanie, aby byli wierni łasce którą
otrzymali, aby dążyli do ciągłego umierania swoim słabościom, przyzwyczajeniom,
grzechom, a zarazem nieustannie zmartwychwstawali do nowego życia w Jezusie
Chrystusie. Panie, bądź z nimi wszystkimi na tej trudnej, ale jakże pięknej drodze
powołania kapłańskiego i zakonnego. Chcemy także prosić za nas samych o dobre
rozeznanie Twojej woli co do naszego powołania, a także o to, aby nie zabrakło
nam gorliwości w nieustannej modlitwie w intencji powołań.
(Gdy nabożeństwo powołaniowe łączone jest z nabożeństwem majowym śpiewa się
Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny poprzedzoną następującym wstępem:)
Prośmy Maryję, opiekunkę i wychowawczynię powołań kapłańskich i zakonnych
słowami Litanii Loretańskiej w intencji wszystkich powołanych. Szczególną
modlitwą chcemy objąć Ojca Świętego. Miej Go Pani w swojej opiece i wypraszaj
dla Niego wszystkie potrzebne łaski u Swego Syna.
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad
nami. Duchu Swięty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad pannami
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Matko Chrystusowa
Matko Kościoła
Matko łaski Bożej
Matko nieskalana
Matko najczystsza
Matko dziewicza
Matko nienaruszona
Matko najmilsza
Matko przedziwna
Matko dobrej rady
Matko Stworzyciela
Matko Zbawiciela
Panno roztropna
Panno czcigodna
Panno wsławiona
Panno można
Panno łaskawa
Panno wierna
Zwierciadło sprawiedliwości
Stolico mądrości
Przyczyno naszej radości
Przybytku Ducha Świętego
Przybytku sławny pobożności
Różo duchowna
Wieżo Dawidowa
Wieżo z kości słoniowej
Domie złoty
Arko przymierza
Bramo niebieska
Gwiazdo zaranna
Uzdrowienie chorych
Ucieczko grzesznych
Pocieszycielko strapionych
Wspomożenie wiernych

MAJ2

Królowo Aniołów
Królowo Patriarchów
Królowo Proroków
Królowo Apostołów
Królowo Męczenników
Królowo Wyznawców
Królowo Dziewic
Królowo Wszystkich Świętych
Królowo bez zmazy pierworodnej
poczęta
Królowo wniebowzięta
Królowo Różańca świętego
Królowo pokoju
Królowo Polski
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, wysłuchaj na Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, zmiłuj się nad nami.
K.: Módl się za nami Święta Boża
Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam,
sługom Swoim, cieszyć się trwałym
zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną
Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy,
racz nas uwolnić od doczesnych
utrapień i obdarzyć wieczną radością.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
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Pieśń: „Zwycięzca śmierci”
Modlitwa do Przenajświętszej Trójcy
Kapłan:
Przenajświętsza Trójco, największa Tajemnico naszej wiary, Jedyny Boże w trzech
osobach zanosimy do Ciebie modlitwę w intencji powołań:
Wołajmy wspólnie: Błagamy Cię Przenajświętsza Trójco.
Padamy na kolana przed Tobą i błagamy w intencji Ojca Świętego, niech jego
usilne starania o ciągły rozwój Kościoła nie będą bezowocne. Błagamy Cię...
Prosimy za biskupów i kapłanów, aby w jedności z głową Kościoła, pracowali
nad przybliżaniem wszystkim ludziom Prawdy o Tobie. Błagamy Cię...
Racz wejrzeć na zakonników i zakonnice, którzy służą modlitwą i czynem
Kościołowi. Niech nigdy nie ustaną w swych staraniach o dobro Twego Królestwa.
Błagamy Cię...
Bądź przy wszystkich, którzy przygotowują się do całkowitego poświęcenia się
Tobie: alumnach, nowicjuszach i nowicjuszkach, postulantach i postulantkach;
daj im odczuć Swoją miłość; niech z radością dążą do Ciebie, realizując swoje
powołanie. Błagamy Cię...
Szczególnie polecamy Tobie, Przenajświętsza Trójco, całą zmartwychwstańczą
rodzinę zakonną; niech rośnie w liczbę i siłę wyrazu, aby każdy mógł usłyszeć
o tajemnicy, którą żyją: PAN ZMARTWYCHWSTAŁ I TO ON JEST DROGĄ,
PRAWDĄ I ŻYCIEM. Błagamy Cię...
Prosimy o nowe powołania, bo „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało...”
Błagamy Cię...

Pieśń: „Być bliżej Ciebie Chcę”
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Przenajświętsza Trójco, błogosławiona i błogosławiąca, napełnij błogosławieństwem swoich synów i córki, których powołałaś, aby wyznawali wielkość Twojej
Miłosiernej dobroci i Twojego piękna.
Ojcze Święty, uświęć swoich synów i córki, którzy konsekrowali się Tobie dla
chwały Twojego imienia. Wspomagaj ich swoją mocą, aby mogli świadczyć, że
Ty jesteś początkiem wszystkiego, jedynym źródłem miłości i wolności.
Dziękujemy za dar życia kapłańskiego i zakonnego, które z wiarą szuka Ciebie,
a pełniąc swoją powszechną misję, wzywa wszystkich, aby zmierzali ku Tobie.
(chwila milczenia)
Jezu Zbawicielu, Słowo Wcielone, Ty powierzyłeś swoją drogę życia tyrn, których
powołałeś: nadal przyciągaj do siebie ludzi, którzy będą dla współczesnego
człowieka świadkami Twojego powrotu, żywym znakiem dóbr przyszłego
zmartwychwstania. Niech żadna próba nie oderwie ich od Twojej miłości!
(Chwila milczenia)
Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach, który umysłom udzielasz łaski
i natchnienia, odwieczne Źródło życia, który doprowadzasz do końca misję
Chrystusa przez różnorakie charyzmaty, prosimy Cię za wszystkie osoby
powołane. Napełnij ich serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby kochać,
wielbić i służyć. Pozwól im zaznać Twojej przyjaźni, napełnij je Twoją radością
i pociechą, pomagaj im przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po
upadkach, uczyń je odblaskiem Boskiego piękna. Daj im odwagę podejmowania
wyzwań naszych czasów i łaskę ukazania ludziom dobroci i człowieczeństwa
Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.
(Chwila milczenia)
Maryjo, wizerunku Kościoła wspomagaj osoby powołane w ich dążeniu do
wieczystej i jedynej szczęśliwości.
Zawierzamy je Tobie, Dziewico Nawiedzenia, aby umiały wychodzić naprzeciw
ludziom w potrzebie i nieść im pomoc, a nade wszystko nieść im Jezusa. Naucz
je głosić wielkie dzieła, jakich Bóg dokonuje w świecie, aby wszystkie ludy wielbiły
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Twoje imię. Wspomagaj je w pracy dla dobra ubogich, głodnych, pozbawionych
nadziei, ostatnich i tych wszystkich, którzy szczerym sercem szukają Twojego Syna.
Do Ciebie, Maryjo, która pragniesz duchowej i apostolskiej odnowy Twoich synów
i córek przez miłość do Chrystusa i przez całkowite oddanie się Jemu, kierujemy
z ufnością naszą modlitwę. Ty, która czyniłaś wolę Ojca, okazując gorliwość
w posłuszeństwie, męstwo w ubóstwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość
na przyjęcie życia, uproś Twego Boskiego Syna, aby ci, którzy otrzymali dar
naśladowania Go przez swą konsekrację, umieli o Nim świadczyć swoim
przemienionym życiem, podążając radośnie, wraz z wszystkimi innymi braćmi
i siostrami, ku niebieskiej ojczyźnie i ku światłu, które nie zna zmierzchu.
O to Cię prosimy, aby we wszystkich i we wszystkim został otoczony chwałą,
błogosławieństwem i miłością Najwyższy Władca wszystkich rzeczy, którym jest
Ojciec, Syn i Duch Święty żyjący na wieki wieków. Amen.
Zmartwychwstańcza modlitwo o powołania.
Jezu Chryste Zmartwychwstały, racz wejrzeć na nasze rodziny zakonne zmartwychwstańców i zmartwychwstanek i błogosław ich życiu i pracy. Niech wzrastają
w łasce u Boga i u ludzi, a zarazem niech pomnażają swe szeregi o nowe i liczne
powołania. Dobry nasz Zbawicielu, przemów głosem Twego wezwania: „Pójdź
za Mną” do tych, o których wiesz, że godnie i wiernie będą wypełniać zadania
naszych zmartwychwstańczych wspólnot i z osobistym zaangażowaniem będą
szerzyć Twoje Królestwo na całej ziemi. Panie, Ty wszystko wiesz i przewidujesz
wszystko, prowadź i nas drogami, któreś nam wyznaczył. Który żyjesz i królujesz na
wieki wieków. Amen.

Pieśń: „Przed tak wielkim Sakramentem”
Módlmy się.
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj
nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie
doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
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(albo:
Pieśń: „Kłaniam się Tobie”
Módlmy się.
Boże Ty przez paschalne misterium Chrystusa, odkupiłeś wszystkich ludzi, zachowaj
w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego
zabawienia, mogli osiągnąć jego owoc. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.)

Błogosławieństwo.
Depozycja Najświętszego Sakramentu.
Pieśń: „Chwała i dziękczynienie”
Pieśń na wyjście: „Pan Kiedyś stanął nad brzegiem"
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Pieśń: „Jezu, miłości Twej”
wystawienie Najświętszego Sakramentu
Jezu Chryste, Jedyny Zbawicielu człowieka, który byłeś, który jesteś i który
nieustannie przychodzisz i udzielasz nam swego Ducha - uwielbiamy Twoje święte
Imię. To On – Duch Święty – pobudza nas dziś, do szczególnej modlitwy, abyś
wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9, 37). Zanosimy błagania, prosząc
o to, abyś wzbudzał nieustannie w młodych sercach łaskę odważnego pójścia za
Tobą. Kościół i świat, u progu nowego tysiąclecia, potrzebują szczególnie
odważnych świadków prawdy i miłości. Oświeć nasze serca światłem swego
Ducha, abyśmy mogli przyjąć Twoje Słowo, które niech pobudzi nas do modlitwy,
w której prosić będziemy Pana żniwa o nowe liczne i święte powołania kapłańskie
i zakonne.
Wysłuchaj naszych błagań i wzbudź łaskę powołania w sercach wielu dziewcząt
i młodzieńców. Niech nie zabraknie dzisiejszemu Kościołowi kapłanów, braci
i sióstr zakonnych.

Śpiew: Ojcze z niebios, Boże Panie
Fragment z Pisma św.
„Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził
pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy
ukazał mu się Anioł Pański w płominiu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział,
jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do
siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew
się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć,
zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś
odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały
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z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze
Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem
Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.
Pan mówił: «Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do Mnie, bo też naocznie
przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto
posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu». A Mojżesz
odrzekł Bogu: «Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów
z Egiptu?»
A On powiedział: «Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem,
będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej
górze».
Powołanie, aby być „świętym, ponieważ On jest
święty urzeczywistnia się wówczas, gdy człowiek
przyznaje Bogu należne Mu miejsce. Nasza zeświecczona epoka jest jednocześnie zafascynowana
poszukiwaniem sacrum, i dlatego szczególnie potrzebni są dziś święci, którzy głęboko doświadczając
prymatu Boga we własnym życiu, sprawią, że Jego miłość i Opatrzność staną się
namacalnie obecne. /.../ Ludzkość potrzebuje świętych kapłanów i dusz
konsekrowanych, które codziennie składają całkowity dar z własnego życia Bogu
i bliźnim; potrzebuje ojców i matek, zdolnych dawać świadectwo w murach
własnych domów o łasce sakramentu małżeństwa i budzić we wszystkich, którzy
się z nimi stykają, pragnienie realizacji zamysłu Bożego względem rodziny;
potrzebuje młodych, którzy osobiście odkryli Chrystusa i zachwycili się Nim tak
bardzo, że potrafią pozyskać swoich rówieśników dla sprawy Ewangelii. /.../
Oby wszyscy powołani do kapłaństwa lub do życia konsekrowanego potrafili
przyjąć z wielkodusznym posłuszeństwem ziarno powołania, które Bóg złożył
w ich serca. Ojciec zachęca ich, aby całym sercem szli za Chrystusem, i wzywa,
aby byli radosnymi i wolnymi apostołami Królestwa. Odpowiadając wielkodusznie
na to zaproszenie, znajdą prawdziwe szczęście, którego pragnie ich serce.
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Pieśń: „Barka”
Uczniowie wybrani przez Chrystusa prosili Go: „Naucz nas się modlić”. Pan nauczył
ich modlitwy do Ojca. Niech teraz słowa tej modlitwy wypełnią naszą świątynię,
a my razem wołajmy:
Ojcze wysłuchaj nas!
Ojcze nasz, który jesteś w niebie...
Prosimy Cię, aby ludzie uznali Ciebie i Twoją miłość, za jedyne źródło swego życia
Ojcze...
Ojcze, święć się imię Twoje...
Prosimy Cię, aby wzbudzone przez Ciebie powołania pozostały zawsze święte
Ojcze...
Ojcze, przyjdź Królestwo Twoje...
Prosimy Cię, aby powołani do życia konsekrowanego byli wolnymi i radosnymi
apostołami Królestwa
Ojcze...
Ojcze, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi...
Prosimy Cię, aby młodzi ludzie na Tobie oparli fundament i sens swego życia
Ojcze...
Ojcze, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj...
Prosimy Cię, aby dzięki posłudze licznych kapłanów, nikomu nie zabrakło Chleba
eucharystycznego
Ojcze...
Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom...
Prosimy Cię, aby nie zabrakło tych, którzy w Twoje imię będą uwalniać nas od
grzechów
Ojcze...
Ojcze, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego...
Prosimy Cię, wspomóż swoją łaską wszystkich powołanych do kapłaństwa i życia
konsekrowanego, którzy przeżywają różne trudności i daj im łaskę wytrwania
Ojcze...
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Modlitwa o powołania Jana Pawła II
Dobry Ojcze, w Twoim Synu Chrystusie, objawiasz nam swoją miłość, przygarniasz nas jako swoje dzieci i pozwalasz nam odkrywać w Twojej woli rysy naszego
prawdziwego oblicza.
Święty Ojcze, Ty wzywasz nas, byśmy byli święci jak Ty jesteś Święty. Nie dozwól
nigdy, prosimy, aby Twemu Kościołowi zabrakło świętych kapłanów i apostołów,
którzy głosząc słowo i sprawując sakramenty będą otwierać drogę wiodącą do
spotkania z Tobą. Miłosierny Ojcze, ześlij zagubionej ludzkości mężczyzn i kobiety
którzy dając świadectwo życia przemienionego na obraz Twojego Syna, będą
podążać radośnie wraz z wszystkimi braćmi i siostrami ku niebieskiej ojczyźnie.
Ojcze nasz, głosem Twojego Ducha Świętego ufni w macierzyńskie wstawiennictwo Maryi, wzywamy Cię żarliwie:
Poślij swojemu Kościołowi kapłanów, którzy będą odważnymi świadkami Twej
nieskończonej dobroci.
Amen!

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
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Pieśń: „Bądźże pozdrowiona”
wystawienie Najświętszego Sakramentu
Święty jesteś Panie Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie, przez to, że jesteś
nieskończenie inny od wszystkiego poza Tobą i niedostępny naszemu wzrokowi.
Zaiste, mylą się w Tobie wzrok i smak. Łaską wiary prowadzisz swoich uczniów,
którymi i my jesteśmy: parafianie, starsi i młodsi, chłopcy i dziewczęta. Prowadzisz
nas do Ojca, do szczęścia, do zbawienia wiecznego. Chcemy Cię zatem, Panie,
wysławiać i wychwalać bo Ty jeden godzien jesteś chwały. Łączymy się razem ze
wszystkimi świętymi w niebie i na ziemi oraz z dziełami, które stworzyłeś. Niech
całe stworzenie uwielbi Ciebie; błogosławi, za Twoje wielkie dzieła, których
nieustannie dla nas dokonujesz. Chcemy to czynić słowami psalmu, powtarzając:

Chwalcie go i wywyższajcie na wieki!
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

błogosławcie
błogosławcie
błogosławcie
błogosławcie
błogosławcie
błogosławcie
błogosławcie
błogosławcie
błogosławcie
błogosławcie
błogosławcie
błogosławcie
błogosławcie
błogosławcie

Pana wszystkie dzieła Pańskie,
Pana aniołowie Pańscy
Pana Niebiosa
Pana wszelkie wody podniebne
Pana wszystkie potęgi
Pana słońce i księżycu
Pana gwiazdy na niebie
Pana deszcze i rosy
Pana wszystkie wichry niebieskie
Pana ogniu i żarze
Pana upale i chłodzie
Pana mrozy i zimna
Pana lody i śniegi
Pana dnie i noce
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błogosławcie Pana światło i ciemności
błogosławcie Pana błyskawice i chmury
błogosławcie Pana góry i pagórki
błogosławcie Pana wszelkie rośliny na ziemi
błogosławcie Pana morza i rzeki
błogosławcie Pana wieloryby i morskie stworzenia
błogosławcie Pana wszelkie ptaki powietrzne
błogosławcie Pana dzikie zwierzęta i trzody
błogosławcie Pana synowie ludzcy
błogosławcie Pana duchy i dusze sprawiedliwych
błogosławcie Pana święci i pokornego serca
błogosławmy Ojca i Syna i Ducha Świętego

Przyjmij, Panie Jezu, naszą wdzięczność za powołanie do wiary świętej, za Twoje
nieustanne zaproszenie do czerpania ze źródeł Twojej laski, jakimi są sakramenty,
za wielkie i małe dzieła Twoje, które się dokonują w nas i dla nas.

Pieśń: „Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie”
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystkie dary Twoje. Przede wszystkim dziękujemy
za Twoją wśród nas obecność w Eucharystii. W każdej Mszy św. czekasz na nas,
abyśmy Cię z miłością przyjęli; ukryty w tabernakulum czekasz na nas, abyśmy Cię
z wiernością adorowali. Dziękujemy Ci za dar kapłaństwa i prosimy:

Poślij nam nowe sługi ołtarza!
– aby nigdy nie zabrakło szafarzy Twoich tajemnic
– aby ich napełnił Duch Twego kapłaństwa
– aby zawsze z wiarą sprawowali Eucharystię
– aby byli świadkami Twojej miłości
– aby z wiarą i poświęceniem sprawowali Twoje sakramenty
– aby świadczyli o Twoim zmartwychwstaniu
Prosimy Cię o to, przez wstawiennictwo Twej Matki
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dziesiątek różańca
Pieśń: „Barka”
Powierzamy Tobie, Panie, Zgromadzenie Zmartwychwstańców, wszystkich razem
i każdego z osobna i prosimy, aby było dla świata widocznym znakiem Twojej
łaskawości i błogosławieństwa:
– prosimy o rychłą beatyfikacje założycieli
– modlimy się za zmartwychwstańczych proboszczów i duszpasterzy
– oddajemy Tobie zmartwychwstańczyeh kleryków w Krakowie, nowicjuszy
w Radziwiłłowie i małoseminarzystów w Poznaniu.
– modlimy się do Ciebie Panie, o dar wierności, wytrwania i gorliwości dla każdego
Zmartwychwstańca
– oddajemy Tobie Panie również Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek
– prosimy o nowe gorliwe i święte powołania kapłańskie i zakonne do Zgromadzenia Zmartwychwstania.
Nasze nabożeństwo zakończymy modlitwą Jana Pawła II
Ojcze Święty, popatrz na naszą ludzkość,
Która stawia pierwsze kroki w trzecim tysiącleciu.
Jej życie mocno dotknięte jest jeszcze
Nienawiścią, przemocą i uciskiem,
Ale głód sprawiedliwości, prawdy i łaski
Nadal znajduje miejsce w sercach wielu,
Którzy oczekują świadków zbawienia,
Dokonanego przez Ciebie w Twoim Synu Jezusie.
Błagamy Ciebie, abyś posłał Twemu Kościołowi
Świętych kapłanów, którzy mogą uświęcać Twój lud
Narzędziami Twojej łaski.
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Poślij licznych zakonników i siostry zakonne,
Którzy mogą ukazać Twoją świętość pośród świata.
Poślij do Twojej winnicy świętych robotników,
Którzy pracując z żarliwością miłości
l prowadzeni Twoim Duchem
Zaniosą zbawienie Chrystusa
Aż na krańce świata. Amen.

Pieśń: „Przed tak wielkim Sakramentem”
Módlmy się.
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj
nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie
doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Repozycja
Pieśń: „Błogosław Panie nas”
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Pieśń: „Kłaniam się Tobie”
wystawienie Najświętszego Sakramentu
Trójco Przenajświętsza, ukryta pod postacią chleba w tym Sakramencie. To nasze
kolejne spotkanie. Lecz dziś ma ono szczególny wymiar, ponieważ klękamy przed
Tobą w pierwszy czwartek miesiąca, by jak zwykle modlić się za wszystkich
powołanych i wypraszać dla Kościoła świętego nowe powołania. Mamy nadzieję,
że nasze błagalne prośby zostaną wysłuchane. Boże Ojcze, który posłałeś swojego
pierworodnego Syna na świat, daj wielu młodym ludziom odwagę i gotowość
pójścia za Tobą i obrania stanu kapłańskiego i zakonnego. Jezu Chryste, który
do końca wypełniłeś wolę swego Ojca i dałeś nam przykład gorliwego postępowania w dobrym, spraw aby wielu młodych chłopców i dziewcząt zechciało
podejmować trud realizowania rad ewangelicznych w zmartwychwstańczych
rodzinach zakonnych. Duchu Boży, udziel swych darów tym wszystkim, których
wezwałeś do dawania świadectwa o zmartwychwstaniu Chrystusa. Maryjo,
szczególna orędowniczko osób powołanych, wybłagaj im wszystkim przed Twoim
Synem, łaskę wytrwania i gorliwości.

Pieśń: „Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić”
Wpatrując się w Boski obraz Chleba eucharystycznego i posłuszni wezwaniu
Chrystusa „proście a otrzymacie”, z sercem przepełnionym ufnością i nadzieją
wołajmy wszyscy:

Wysłuchaj Panie, naszych błagań
• Prośmy za Ojca świętego i naszego biskupa diecezjalnego, by swoim
apostolskim posłannictwem dawali przykład o zmartwychwstaniu Chrystusa.
Wysłuchaj Panie, naszych błagań
43

NABOŻEŃSTWA PIERWSZOCZWARTKOWE

SIERPIEŃ

• prośmy za braci postulantów, którzy rozpoczęli swoją zakonną formację, aby
wiernie kroczyli za Zmartwychwstałym. Wysłuchaj Panie, naszych błagań.
• prośmy we wszystkich intencjach braci nowicjuszy, mających złożyć pierwsze
śluby zakonne, by byli wierni w realizowaniu rad ewangelicznych. Wysłuchaj
Panie, naszych błagań.
• prośmy za wszystkie domy formacyjne Sióstr Zmartwychwstanek, by zawsze
były zapełnione dziewczętami, które chcą poświęcić się pracy pod sztandarem
Zmartwychwstałego. Wysłuchaj Panie, naszych błagań.
• prośmy za mołoseminarzystów i kleryków przebywających na wakacjach, by
dla swoich najbliższych i rówieśników, byli przykładem głębokiej wiary. Wysłuchaj Panie, naszych błagań.
• prośmy za kapłanów posługujących w naszej parafii,
by cieszyli się zdrowiem i naszym wsparciem modlitewnym. Wysłuchaj Panie, naszych błagań.
• prośmy za rodziny, w których dojrzewają powołania
kapłańskie i zakonne, by modlitwą wspomagały wszystkich powołanych. Wysłuchaj Panie, naszych błagań.
• prośmy za tych którzy odeszli z drogi powołania,
by Maryja prowadziła ich drogą nadziei i miłości. Wysłuchaj Panie, naszych błagań.
Boże, wierzymy, że wysłuchasz naszych próśb i błagań, zanoszonych przez
wstawiennictwo Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na
wieki wieków. Amen.

Pieśń: „Jezu miłości Twej, ukryty w Hostii tej...”
W miesiącu sierpniu w sposób szczególny czcimy Maryję, która jest Wychowawczynią Powołań Kapłańskich. Za Jej wstawiennictwem módlmy się:
Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko Kapłanów, przyjmij ten tytuł, którym
Cię obdarzamy, by oddać cześć Twemu macierzyństwu i wraz z Tobą
kontemplować Kapłaństwo Twego Syna i Twoich Synów, Święta Boża Rodzicielko.
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Matko Chrystusa, Kapłanowi-Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by zostało
namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu –
zachowaj kapłanów w Twoim Sercu i w Kościele, Matko Zbawiciela. Matko wiary.
Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic danych
Ojcom – oddawaj Ojcu, dla Jego chwały kapłanów Twego Syna,
Arko Przymierza. Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku
modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy - uproś
dla stanu kapłańskiego pełnię darów, Królowo Apostołów. Matko
Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji,
szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy Nim. gdy został
wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną
ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako Twój Syn - przygarniaj powołanych,
osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i posłudze Twoich Synów.
Matko kapłanów. Amen.
Jan Paweł II, Pastores Dabo Vobis, 82

Uczniowie wybrani przez Chrystusa prosili Go: „Naucz nas się modlić”. Pan nauczył
ich modlitwy do Ojca.
Niech teraz słowa tej modlitwy wypełnią naszą świątynię, a my razem wołajmy:
Ojcze wysłuchaj nas!
Ojcze nasz, który jesteś w niebie... prosimy Cię, aby ludzie uznali Ciebie i Twoją
miłość, za jedyne źródło swego życia
Ojcze wysłuchaj nas
Ojcze, święć się imię Twoje... Prosimy Cię, aby wzbudzone przez Ciebie
powołania pozostały zawsze święte
Ojcze wysłuchaj nas
Ojcze, przyjdź Królestwo Twoje... Prosimy Cię, aby powołani do życia konsekrowanego byli wolnymi i radosnymi apostołami Królestwa
Ojcze wysłuchaj nas
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Ojcze, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi... Prosimy Cię, aby
młodzi ludzie na Tobie oparli fundament i sens swego życia
Ojcze wysłuchaj nas
Ojcze, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj... Prosimy Cię, aby dzięki
posłudze licznych kapłanów, nikomu nie zabrakło Chleba eucharystycznego
Ojcze wysłuchaj nas
Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom... Prosimy Cię, aby nie zabrakło tych, którzy w Twoje imię będą
uwalniać nas od grzechów
Ojcze wysłuchaj nas
Ojcze, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego... Prosimy Cię,
wspomóż swoją łaską wszystkich powołanych do kapłaństwa i życia
konsekrowanego, którzy przeżywają różne trudności i daj im łaskę wytrwania
Ojcze wysłuchaj nas

Pieśń: „U drzwi Twoich stoję Panie”
Jezu Chryste Zmartwychwstały, racz wejrzeć na nasze zmartwychwstańcze rodziny
zakonne i błogosław ich życiu i pracy. Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi,
a zarazem niech pomnażają swe szeregi o nowe i święte powołania. Dobry nasz
Zbawicielu, wezwij tych, o których wiesz, że godnie i wiernie będą wypełniać
zadania naszych zmartwychwstańczych rodzin i z osobistym zaangażowaniem
będą szerzyć Twe królestwo na całej ziemi. Panie, Ty wszystko wiesz i przewidujesz
wszystko, prowadź i nas drogami, któreś nam wyznaczył. Który żyjesz i królujesz
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pieśń: „Przed tak wielkim Sakramentem”
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Módlmy się.
Panie Jezu Chryste, Który w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę
swej męki, * dozwól prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi
Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Błogosławieństwo, depozycja Najświętszego Sakramentu.
Pieśń: „Chwalmy Niewysłowiony”
Pieśń: „Króluj nam Chryste”
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Pieśń: „O zbawcza Hostio”
wystawienie Najświętszego Sakramentu
Zbawicielu świata, jesteś w Eucharystii naszym Pokarmem i Mocą, abyśmy nie
ustali na drodze naszego powołania. Wielbimy Cię jako Prawdę i światłość, jako
Nauczyciela mądrości i Mistrza życia.
„Nie wyście Mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście
szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał...” (J 15,16). Dziękujemy za powołanie
nas do życia w Kościele, w którym wypełniamy nasze posłannictwo. Powołałeś
nas z Miłości i uczyniłeś swoimi uczniami. Przy stole, podczas Ostatniej Wieczerzy
nazwałeś nas przyjaciółmi, (por. J 15,15) Wielbimy Cię i wyznajemy wolę należenia
do Ciebie oraz gotowość służenia innym zgodnie z Twym zbawczym planem
i otrzymanym od Ciebie powołaniem. Uczyń nas twoimi wiarygodnymi i radosnymi świadkami Ewangelii.

Pieśń: „Czego chcesz od nas Panie”
Modlitwa powszechna.
Wrzesień podpowiada nam intencje które winniśmy na początku miesiąca,
tu w naszym wieczerniku parafialnym (kaplicy) obłożyć naszą modlitwą.
• Służbę pełni Ojciec Święty. Obdarz Go Panie zdrowiem i siłą. Umacniaj każdą
Jego posługę apostolską. Uchroń od niebezpieczeństwa. Niech ogląda radosne
dni Twojego Kościoła. Niech ucieszy się wszystkim co dobre w naszej Ojczyźnie.
CIEBIE PROSIMY
• Jezu Chryste, jedyny i wieczny Kapłanie spójrz na nowicjaty, seminaria,
klasztory, parafie i błogosław wszystkim biskupom, kapłanom, zakonnikom
i zakonnicom, diakonom, seminarzystom i nowicjuszom. Za mało się za nich
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modlimy, aby byli święci. Za mało ich osłaniamy, aby nie dotknął ich grzech.
Za mało ich kochamy. Daj Panie odczuć rodzicom kapłanów naszą wdzięczność
za to, że ofiarowali Tobie dziecko, że wychowali nam kapłanów. Spraw Panie,
aby byli czyści i święci, aby umieli ofiarować Tobie wszystko. Niech mają wielki
umysł i wielkie serce. A gdy spracują się wielce, pozwól im trochę odpocząć.
Sam bądź dla nich odpocznieniem, nagrodą i koroną.
CIEBIE PROSIMY
• Panie, który nas wszystkich wybrałeś i powołałeś, który nam zaufałeś
i umiłowałeś, powiedz dziewczętom i chłopcom, że dobrze jest być siostrą
i kapłanem. W tym roku wielu młodych ludzi zapukało do bram nowicjatu
Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Zachowaj w nich radość
i entuzjazm. Wlej w ich serca pokój jakiego świat dać nie może i niech odczują
jak bardzo ich kochasz. Niech będą spełnieniem pragnień Twego serca, chlubą
i radością Kościoła i Zgromadzenia.
CIEBIE PROSIMY
• Utwierdzaj w powołaniu wszystkich, którzy już służą Tobie w różnych apostolatach w kraju i na misjach. Prosimy za nich słowami Założyciela Zgromadzenia
Zmartwychwstańców – Bogdana Jańskiego: „Boże, niech
święte uczucie, którym mnie natchnąłeś żyje we mnie
bezustannie! A moje życie niech będzie wyrazem Twej
miłości, środkiem uwiecznienia na ziemi Twej chwały,
pracą ku wzniesieniu Ci świątyni, w której cała ludzkość
będzie Cię kochać, czcić cała ziemia”.
CIEBIE PROSIMY
• Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Prosimy Cię za tymi, którzy nauczają
i wychowują. Być wychowawcą, czy nauczycielem to nie zawód lecz powołanie.
Dzieci i młodzież nie chcą być tresowani, chcą mieć nauczycieli, profesorów,
wychowawców, którzy swoim życiem ukażą jak Świętym i Mądrym, Pięknym
jesteś Ty sam. Niech dzieci i młodzież czują się dobrze w szkole rozwijając
swoje talenty otrzymane od Ciebie.
CIEBIE PROSIMY
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• Prosimy Cię Panie za ludzi różnych zawodów i posług. Gdziekolwiek się
obrócimy i na cokolwiek spojrzymy we wszystkim widzimy pracę tylu ludzi.
Z dobroci tak wielu korzystamy, a tak mało za nich się modlimy. Polecamy
dziś Tobie wszystkich, którzy pracują przy naszym kościele: pana organistę,
ludzi, którzy sprzątają naszą świątynię, wszystkie grupy parafialne. Nie
wyliczymy wszystkich, ale Ty widzisz każdego kto spełnia pracę z której
korzystają inni. Naucz nas Panie, dziękować sobie wzajemnie, aby każda dobrze
wykonana praca była słusznie nagrodzona. Daj im wszystkim dni szczęśliwe,
radość w rodzinach i zdrowie.
CIEBIE PROSIMY
• Przyjmij Panie naszą modlitwę w intencji tych którzy mówią, że w Ciebie nie
wierzą, którzy Cię nie rozumieją, i zagubili się. Daj im znak, że JESTEŚ, że
jesteś Bogiem miłosiernym i chcesz, aby każdy ŻYŁ.
CIEBIE PROSIMY
Każdy z nas przyszedł dzisiaj do kościoła ze swoimi radościami i trudnościami,
których tu głośno nie wypowiedzieliśmy. We wszystkich tych intencjach
odmówmy wspólnie Modlitwę Pańską:

OJCZE NASZ...
Pieśń: „Przed tak wielkim Sakramentem”
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Repozycja Najświętszego Sakramentu
Pieśń na zakończenie: „Wszystko, Tobie, oddać pragnę”.
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Pieśń: „O zbawcza Hostio”
wystawienie Najświętszego Sakramentu
Kapłan:
Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za to, że ukochałeś nas jako
pierwszy, że dzieliłeś z nami Twoje życie, że dałeś nam wolność,
byśmy wspólnie wielbili Cię i poznawali że dałeś nam dar miłości,
byśmy go przekazywali dalej. Dzisiaj, tak jak w pierwszy czwartek
każdego miesiąca, modlimy się wspólnie i za siebie wzajemnie.
Obyśmy byli wystarczająco silni, by powiedzieć „TAK” na Twoje wezwanie...
Twoje wezwanie do ŚWIĘTOŚCI... Twoje wezwanie do DAWANIA
ŚWIADECTWA o Jezusie; obyśmy byli wystarczająco silni, by rozpoznać Twoją
miłość do nas we wszystkich stworzeniach, a zwłaszcza w tych, którzy żyją obok
nas i tych, którzy są nam drodzy; obyśmy byli wystarczająco silni, by poświęcić
się bez reszty miłowaniu całym sercem.
Otwórz nasze uszy, abyśmy usłyszeli krzyk Twojego ludu... krzyk odrzuconych,
załamanych, niezrozumianych i samotnych; abyśmy pomogli im doświadczyć
Nadziei, Pokoju i Radości.
Otwórz nasze serca, abyśmy potrafili hojniej służyć sobie wzajemnie, nosić
brzemiona bliźnich, szanować się wzajemnie, być blisko drugiego, kiedy tej
bliskości potrzebuje; abyśmy rozumieli swoje radości i smutki, nadzieje i obawy.
Obyśmy byli ŚWIADKAMI MIŁOŚCI wobec głodnych i spragnionych,
bezdomnych i nagich, wobec bogatych i ubogich i wobec uwięzionych przez
grzech, wobec cichych i łagodnych, jak i wobec tych, którzy stosują przemoc.
Jeśli taka jest Twoja wola, zechciej powołać i z naszej parafii wielu, którzy będą
dawać ŚWIADECTWO MIŁOŚCI jako kapłani, bracia zakonni i siostry zakonne.
Obyśmy zachęcali i wspierali tych, których Ty powołujesz do tej szczególnej
służby. Obyśmy tak głosili Twoje posłanie MIŁOŚCI, aby wszyscy – przez naszą
Miłość – żyli w Twoim pokoju i szczęśliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
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Pieśń: „Jezusa ukrytego”
Kapłan:
Październik to miesiąc maryjny, więc przez Maryję chciejmy kołatać do Boga.
Witaj, o Maryjo, ukochana przez Boga, radujemy się z Tobą niepojętą miłością,
którą Bóg ma dla Ciebie, i niepojętymi darami, którymi Cię wzbogacił. Błagamy
Cię, wyproś dla nas, aby ten ukochany Sakrament królował w naszej wspólnocie
parafialnej. Niech On będzie ośrodkiem miłości, byśmy gromadzili się wokół Niego
dniem i nocą, jak pszczoły wokół ula, kochając Go i wzdychając do Niego, pragnąc
Go, poszukując Go, witając Go, ofiarując siebie Jego miłości. Błagamy Cię, aby
Eucharystia była całym naszym skarbem, całym naszym rajem, całym naszym
dobrem w czasie i w wieczności. Błagamy Cię, o Dziewico Najświętsza: pamiętaj,
co powiedział Twój Boski Syn, Jezus, do swoich Apostołów, gdy wędrowali po
drogach Samarii:
„Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo”. Oto, o Najświętsza
Dziewico, żniwo obfite w całym Kościele, lecz tak mało w nim rolników. Proś
Jezusa, Najwyższe Dobro, aby posłał robotników na swoje żniwo.
Przedstawiamy Tobie, o Matko, wszystkich kapłanów, zakonników, siostry
zakonne, kleryków, nowicjuszy i nowicjuszki. Uczyń ich dobrymi i niestrudzonymi
robotnikami.
Uproś, aby wzrastali z dnia na dzień w cnotach kapłańskich i zakonnych,
szczególnie w duchu modlitwy, w oderwaniu się od świata, w płomiennej miłości
do Jezusa Chrystusa, a także do Ciebie, Matko, i w świętej gorliwości około
boskiej chwały i zbawienia dusz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Kapłan:
Będziemy dziś rozważać tajemnice radosne różańca.
1. ZWIASTOWANIE
„Bądź pozdrowiona, pełna Łaski, Pan z Tobą... Oto poczniesz i porodzisz Syna...
Oto ja, Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego".
Powołanie jest naznaczone postawą wiary. Powołany nie ma żadnej gwarancji,
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rękojmi, poręczenia, stuprocentowej pewności, a jednak zawierza wzywającemu
Bogu swoje życie, przyjmuje słowo Bożego zaproszenia, podporządkowuje swoją
wolę Bożej woli. Dlatego też powołany będzie się troszczył o swoje życie wewnętrzne i zabiegał usilnie o przymnożenie swojej wiary; będzie również przewodnikiem w wierze, prowadząc ludzi do coraz większej bliskości z Bogiem. Bez wiary
powołanie staje się zawodem. Bez wiary powołany koncentruje uwagę na sobie
i nie prowadzi do Boga. Bez wiary nie ma praktycznie mowy o powołaniu.
Módlmy się o głęboką wiarę dla powołanych.
2. NAWIEDZENIE
„Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry...
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła... Wielbi dusza moja
Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim”.
Powołanie jest naznaczone postawą wdzięczności.
Powołany uznaje i głosi, że jego wezwanie pochodzi od
Boga; że to sam Bóg jest Tym, który go wzywa; że powołanie jest łaską, darmowym darem Boga. Dlatego też powołany będzie trwał w nieustannym dziękczynieniu Bogu,
będzie Bogu wdzięczny. Tę postawę wdzięczności będzie
też przenosił na ludzi, których spotyka, pośród których
posługuje i którzy go wspierają duchowo i materialnie. Bez wdzięczności powołany
łatwo ulegnie pokusie pychy. Bez wdzięczności powołany zamknie się w egoizmie.
Bez wdzięczności powołaniu zabraknie radości. Módlmy się, aby powołani byli
wdzięczni wobec Boga i wobec ludzi.
3. NARODZENIE
„Kiedy tam przebywali nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i złożyła w żłobie... zaś chóry anielskie
śpiewały: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.
Powołanie jest naznaczone postawą zniżenia i służby. Powołany ma świadomość,
że jest posłany, aby służyć; że powinien tak naśladować swojego Mistrza, który
„nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać życie swoje za owce”.
Dlatego też powołany nie będzie szukał własnej wygody czy korzyści, lecz będzie
się starał – ze wszystkich sił – iść tam i ku tym, którzy potrzebują pomocy.
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Powołany będzie pamiętał, że jego Mistrz upodobał sobie w ludziach aż po miłość
nieprzyjaciół, więc i on będzie próbował czynić podobnie. Bez służby powołanie
jest wygodnictwem. Bez służby powołany nie jest otwarty na potrzeby ludzi.
Bez służby powołanie nie zawiera w sobie prawdziwego naśladowania Jezusa.
Módlmy się, aby powołani byli przeniknięci duchem służby i ochoczo szli tam,
gdzie są potrzebni i gdzie mogą pomóc.
4. OFIAROWANIE
„Przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest
napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie
poświęcone Panu... Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu...
i na znak, któremu sprzeciwiać się będą”.
Powołanie jest naznaczone postawą ofiary. Powołany składa siebie w ofierze,
włączając się w ofiarę samego Boga; ofiaruje ludziom do dyspozycji wszystko,
co ma w sobie najlepszego; ofiaruje swoje zamierzenia, aspiracje, plany, pasje,
hobby – to wszystko poświęca, podporządkowuje większemu dobru, jakim jest
sam Bóg i Jego plan. Dlatego też powołany będzie człowiekiem umartwienia;
będzie również człowiekiem adoracji Boga, zawsze znajdując czas na życie
głębokiej modlitwy; będzie także człowiekiem wyrzeczenia i zaparcia się siebie.
Bez ofiary powołanie staje się cierpiętnictwem. Bez ofiary powołanie zamienia
się w narzekanie. Bez ofiary powołanie jest farsą ukochania Boga i człowieka.
Módlmy się o ducha ofiary i autentycznego umartwienia dla powołanych.
5. ZNALEZIENIE
„Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego
nie zauważyli Jego Rodzice... Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając
Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni...”
Powołanie jest naznaczone postawą poszukiwania. Powołany nie jest statyczny
w swojej relacji z Bogiem, ale jest pełen ewangelicznego dynamizmu i zapału.
Dlatego też będzie on człowiekiem nieustannie szukającym przestrzeni, gdzie
można by spotkać Boga, wychodząc poza mury świątyni; będzie więc człowiekiem
nieustannie stającym się, rozwijającym się, człowiekiem „w drodze”. Bez
poszukiwania powołanie zostaje rozłożone przez rutynę. Bez poszukiwania
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powołany staje w miejscu, a zatem się cofa. Bez poszukiwania powołany nie
będzie doświadczać dynamicznej świeżości i odnowy. Módlmy się, aby powołani
byli niespokojni Bogiem i Boży niepokój rozsiewali w świecie.

Modlitwa: „Pod Twoją obronę”.
Kapłan:
Chcemy Cię jeszcze prosić, dobry Boże, za wspólnoty zakonne zmartwychwstanek
i zmartwychwstańców:
Jezu Chryste Zmartwychwstały, racz wejrzeć na nasze zmartwychwstańcze rodziny
zakonne i błogosław ich życiu i pracy. Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi,
a zarazem niech pomnażają swe szeregi o nowe i święte powołania. Dobry nasz
Zbawicielu, przemów głosem Twojego wezwania: „Pójdź za Mną” do tych,
o których wiesz, ze godnie i wiernie będą wypełniać zadania naszych zmartwychwstańczych rodzin i z osobistym zaangażowaniem będą szerzyć Twoje Królestwo
na całej ziemi. Panie, Ty wszystko wiesz i przewidujesz wszystko, prowadź i nas
drogami, któreś nam wyznaczył. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki
wieków. Amen.

Pieśń: „Kłaniam się Tobie”.
Módlmy się: Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę
swej męki, daj nam taką czcią otaczać tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy
nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na
wieki wieków. Amen.

Błogosławieństwo.
Repozycja Najświętszego Sakramentu.
Pieśń uwielbienia na zakończenie.
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Pieśń: „O zbawcza Hostio”
wystawienie Najświętszego Sakramentu
Panie Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Przychodzimy dziś do Ciebie, by wyrazić naszą głęboką wiarę w to, że realnie
jesteś obecny pośród nas w postaci tego białego chleba. Nasze
dzisiejsze spotkanie ma wymiar szczególny. Chcemy bowiem spełnić
Twoje polecenie, abyśmy prosili o robotników do pracy w winnicy
Ojca. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest ona wielka i obejmuje
cały świat. Potrzeba więc wielu, którzy jako kapłani, zakonnicy, bracia czy siostry
zakonne, będą głosili wszędzie o tym, że Ty prawdziwie żyjesz. W tym momencie
czynimy to słowami Ojca Świętego: „Duchu wiecznej Miłości, który od Ojca
i Syna pochodzisz, dziękujemy Ci za wszystkie powołania apostołów i świętych,
które użyźniły Kościół. Prosimy Cię, prowadź dalej to swoje dzieło. Pamiętaj, jak
w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpiłeś na apostołów zgromadzonych na modlitwie
wraz z Maryją Matką Jezusa, i wejrzyj na swój Kościół, który szczególnie
potrzebuje dziś świętych kapłanów, wiernych i wiarygodnych świadków Twojej
łaski; Kościół potrzebuje osób konsekrowanych, aby ukazywali innym radość
tych, którzy żyją wyłącznie dla Ojca, którzy sami przejmują misję i ofiarę
Chrystusa, którzy miłością budują nowy świat. Duchu Święty, odwieczne źródło
radości i pokoju, to Ty otwierasz serca i umysły na Boże powołanie; to Ty
sprawiasz, że może się spełnić każde pragnienie dobra, prawdy i miłości. Niech
Twoje błagania, których nie można wyrazić słowami, wznoszą się ku Ojcu z serca
Kościoła, który cierpi i walczy dla Ewangelii. Otwórz serca i umysły młodych
chłopców i dziewcząt, aby nowy rozkwit świętych powołań ukazał światu wierność
Twojej miłości oraz by wszyscy mogli poznać Chrystusa prawdziwe światło, które
przyszło na świat, aby przynieść każdemu człowiekowi niezawodną nadzieję życia
wiecznego. Amen.
(Jan Paweł II, Modlitwa o powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego)
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Pieśń: „Jezu w Hostii utajony”
Panie winnicy i żniwa, który będąc na tym świecie zostawiłeś nam obietnicę, że
o cokolwiek w Twoje imię prosić będziemy to nam się spełni; ożywieni tymi
słowami stajemy przed Twym świętym obliczem i w pokorze, wyrażamy nasze
błaganie i wołamy: Bądź światłością dla swojego ludu!
Dobry Pasterzu, błagamy Cię za wszystkich powołanych, by każdego dnia przez
gorliwą pracę i modlitwę ponawiali swoje przymierze z Tobą – prosimy Cię Panie...
Bądź światłością dla swojego ludu!
Dobry Pasterzu, błagamy Cię za kapłanami posługującymi w naszej parafii,
by przez przykład codziennego życia, pomagali nam w dążeniu do Ojca – prosimy
Cię Panie... Bądź światłością dla swojego ludu!
Dobry Pasterzu, niech Twoje błogosławieństwo towarzyszy rektorom seminariów,
mistrzom nowicjatów, ojcom duchownym i ich socjuszom, w pracy z młodzieżą
zakonną – prosimy Cię Panie... Bądź światłością dla swojego ludu!
Dobry Pasterzu, otocz opieką rodziny z naszej parafii, by same święte stawały
się źródłem powołań kapłańskich i zakonnych – prosimy Cię Panie... Bądź
światłością dla swojego ludu!
Dobry Pasterzu, króluj w sercach wszystkich ministrantów naszej wspólnoty i spraw,
by przez częstą służbę przy ołtarzu, nabierali sił do gorliwego spełniania codziennych
obowiązków – prosimy Cię Panie... Bądź światłością dla swojego ludu!
Dobry Pasterzu, bądź światłością dla tych, co jeszcze Ciebie nie znają i postaw
na ich drodze ludzi, którzy pomogą im odnaleźć Ciebie i Twojego Ojca – prosimy
Cię Panie... Bądź światłością dla swojego ludu!
Dobry Pasterzu, pomagaj wszystkim których powołałeś w tym roku do
zmartwychwstańczych rodzin zakonnych. Niech będą sumienni w wypełnianiu
swoich postanowień i realizowaniu powołania – prosimy Cię Panie... Bądź
światłością dla swojego ludu!
Módlmy się.
Boże nasz i Królu, przyjmij prośby, które do Ciebie zanosimy przez Twojego
Syna, Dobrego Pasterza. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
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Pieśń: „Jezu miłości Twej, ukryty w Hostii tej”
Chryste, Ty przychodząc na świat wybrałeś Maryję na Swoją Matkę. Tuż przed
Twoją śmiercią stała się Ona także naszą Matką. Pragniemy teraz przez ręce Tej,
która jest wychowawczynią powołań kapłańskich i zakonnych, rozważając
tajemnicę Różańca Świętego..., prosić za wszystkich powołanych...

Odmówić wybraną tajemnicę różańca.
Pod Twoją obronę...
Jezu Chryste Zmartwychwstały, racz wejrzeć na nasze zmartwychwstańcze rodziny
zakonne i błogosław ich życiu i pracy. Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi,
a zarazem niech pomnażają swe szeregi o nowe i święte powołania. Dobry nasz
Zbawicielu, wezwij tych, o których wiesz, że godnie i wiernie będą wypełniać
zadania naszych zmartwychwstańczych rodzin i z osobistym zaangażowaniem
będą szerzyć Twe królestwo na całej ziemi. Panie, Ty wszystko wiesz i przewidujesz
wszystko, prowadź i nas drogami, któreś nam wyznaczył. Który żyjesz i królujesz
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pieśń: „Kłaniam się Tobie przedwieczny Boże”
Módlmy się.
Panie Jezu Chryste, Który w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę
swej męki, * dozwól prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi
Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia. *
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Błogosławieństwo.
Depozycja Najświętszego Sakramentu.
Pieśń na uwielbienie: „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Pieśń na zakończenie: „Błogosław Panie nas”
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Pieśń: „O zbawcza Hostio”
wystawienie Najświętszego Sakramentu
Kapłan:
Panie, Ty sam poruszasz nasze umysły i serca, byśmy w ten
pierwszy czwartek zatrzymali się na chwilę i trwając przed Tobą
ukrytym w Sakramencie Ołtarza, adorowali Ciebie, uwielbiali Twoją
miłość, a słuchając Twych słów bardziej Cię pokochali.
„Panie! Ufając Twej dobroci i Twemu wielkiemu miłosierdziu, przychodzę chory
do Zbawiciela, głodny i spragniony do Źródła życia, ubogi do Króla niebios,
stworzenie do Stwórcy, opuszczony do miłościwego Pocieszyciela. Czy odważy
się grzesznik stanąć przed Tobą? A Ty, Panie, jakże raczysz przyjść do grzesznika?
Wyznaję więc nicość moją, wielbię Twą dobroć i miłosierdzie i składam dzięki za
Twą wielką miłość”.
Pieśń: „Dzięki o Panie”
Kapłan:
Panie Zmartwychwstały, ukryty w Najświętszym Sakramencie, łaską wiary
prowadzisz swoich uczniów, którymi my jesteśmy, do Ojca, do szczęścia, do
zbawienia wiecznego. Chcemy Cię Panie, wysławiać i wychwalać, bo Ty jeden
godzien jesteś chwały. Wołamy do Ciebie:
Uwielbiamy Cię, Panie Jezu
– uwielbiamy Cię Panie, w świętości Twojej, która od wewnątrz wypływa, a nic
z zewnątrz dotknąć Cię nie może
– uwielbiamy Ciebie jako nieskończenie szczęśliwego, ale mającego tę szczęśliwość w sobie samym
– uwielbiamy Ciebie jako Świętego w swych dziełach, tak samo jak we własnej
swojej boskiej naturze
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– uwielbiamy Ciebie, któryś uczynił każdą rzecz dobrą w sobie, stosownie do jej
rodzaju
– uwielbiamy Ciebie jako Tego, który stwarzając wszystkie rzeczy napełniasz je
nadal i podtrzymujesz swą potęgą
– uwielbiamy Ciebie, żeś rozumnym swym stworzeniom dał zdolność pragnienia
tego, co dobre, a także świętą swą łaskę
– uwielbiamy Ciebie, który pozostałeś pośród nas w Najświętszym Sakramencie
Eucharystii i który składasz się za nas w ofierze w każdej Mszy św.
– uwielbiamy Ciebie, który nieustannie wzywasz ludzi do współpracy z Tobą
w dziele zbawienia i czynisz nas uczestnikami Twego kapłaństwa
– uwielbiamy Ciebie, który wciąż zapraszasz wybranych spośród ludu, aby poszli
za Tobą i oddali się całkowicie na służbę Tobie i ludziom
– uwielbiamy Ciebie, który – przez swego Ducha – uzdalniasz nas do modlitwy
i spotkania z Tobą

Pieśń: „Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie” x 3
Kapłan:
Prosimy Cię, Panie Zmartwychwstały, obdarz nas mocą Twego Ducha, „abyśmy
coraz bardziej jaśniejąc, upodabniali się do Twego obrazu” (1 Kor 3,18). Prosimy
Cię również o nowe i dobre powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie do
naszych wspólnot zmartwychwstańczych. Wołajmy razem w litanii do Chrystusa
Zmartwychwstałego:
Doprowadź nas do zmartwychwstania.
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.
Jezu Chryste Zmartwychwstały, doprowadź nas do zmartwychwstania

60

NABOŻEŃSTWA PIERWSZOCZWARTKOWE

LISTOPAD

Który własną mocą powstałeś z grobu,
Który zaraz po swoim Zmartwychwstaniu ukazałeś się swej Matce,
Który w poranek wielkanocny wyszedłeś na spotkanie zatroskanych niewiast,
Który przyniosłeś strwożonym uczniom prawdziwy pokój,
Który od samego Zmartwychwstania obdarzyłeś świat władzą odpuszczania
grzechów,
Który pokazując swe chwalebne rany przywróciłeś wiarę uczniowi,
Który w drodze do Emaus rozpaliłeś serca strapionych uczniów,
Który nad Jeziorem Galilejskim nakarmiłeś głodnych,
Który poleciłeś głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu,
Który radowałeś się z potrójnego zapewnienia swego ucznia o miłości,
Który Piotra ustanowiłeś głową Kościoła,
Który przyrzekłeś nie zostawiać nas sierotami,
Który zasiadłeś po prawicy mocy Bożej, aby wstawiać się za nami,
Który zawsze pozostajesz z nami w Eucharystii,
Który pozwalasz nam dźwigać się z grzechów naszych,
Który powołałeś do życia Zgromadzenie Zmartwychwstania, aby głosiło nadzieję,
dynamizm i energię Wielkiej Nocy,
Który przez krzyż i cierpienie prowadzisz nas także do chwały
zmartwychwstania,
Chryste Zmartwychwstały, Panie i Boże nasz,
Zwycięzco śmierci, piekła i szatana,
Źródło naszej wiary,
Jedyna nadziejo naszą,
Pokoju, Radości i Wszystko nasze,
Pełnio miłości Bożej ku nam,
Miłosierdzie Boże bez granic,
Życie i Zmartwychwstanie nasze,
Królu nieba i ziemi,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
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przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
K.: Jezu Chryste Zmartwychwstały.
W.: Doprowadź nas do zmartwychwstania.

Módlmy się.
Dzięki Ci, Panie Jezu Zmartwychwstały, że objawiłeś się wśród nas jako Pasterz
Twego ludu. Uświęć nas i napełnij swoją miłością, byśmy lepiej mogli pojąć Ciebie,
Dobrego Pasterza, i pozostać na zawsze złączeni z Tobą. Udziel błogosławieństwa
Twemu Kościołowi, by zawsze miał pod dostatkiem dobrych pasterzy. Wzbudź
w nas szczerą litość do zabłąkanych, abyśmy potrafili cierpliwie ich szukać i z wyrozumiałością przyprowadzić pod dach Domu Ojca Przedwiecznego. Który żyjesz
i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Pieśń: „Pan kiedyś stanął”
Kapłan:
W ten listopadowy wieczór polecamy Ci Panie szczególnie naszych braci i siostry,
którzy odeszli do wieczności. Prosimy Cię za zmarłymi kapłanami, siostrami
zakonnymi, którzy pracowali w tej parafii (.......) zmarłymi naszymi rodzicami,
przyjaciółmi, dobroczyńcami......
(Można odmówić dziesiątkę różańca, tajemnicę zmartwychwstanie i zakończyć
modlitwą: Pod Twoją obronę)
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Kapłan:
Panie Jezu, dziękując za to, że nie brakuje nam kapłanów, chcemy prosić, by
powołani umacniali się w wierności i byś raczył obdarzyć łaską powołania wielu
młodych. Panie miłosierny, polecamy Ci wspólnoty zakonne spod sztandaru
Twego Zmartwychwstania.
Jezu Chryste Zmartwychwstały, racz wejrzeć na nasze zmartwychwstańcze rodziny
zakonne i błogosław ich życiu i pracy. Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi,
a zarazem niech pomnażają swe szeregi o nowe i święte powołania – Dobry
nasz Zbawicielu, przemów głosem Twojego wezwania: „Pójdź za mną” do tych,
o których wiesz, że godnie i wiernie będą wypełniać zadania naszych zmartwychwstańczych rodzin i z osobistym zaangażowaniem będą szerzyć Twoje Królestwo
na całej ziemi. Panie, Ty wszystko wiesz i przewidujesz wszystko, prowadź nas
drogami, któreś nam wyznaczył. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Pieśń: „Przed tak wielkim Sakramentem”
Módlmy się.
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj
nam taką czcią otaczać Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie
doznawali owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Błogosławieństwo
Pieśń: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”
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Pieśń: „Bądźże pozdrowiona”
wystawienie Najświętszego Sakramentu
Kapłan:
Panie, Ty sam poruszasz nasze umysły i serca, byśmy w ten pierwszy
czwartek miesiąca zatrzymali się na chwilę i trwając przed Tobą ukrytym
w Sakramencie Ołtarza, adorowali Ciebie i uwielbiali Twą miłość. Trwając przed
Tobą, chcemy rozważać wielkość Twej miłości i naszą małość. Słów brakuje, by
wyrazić Twoją tajemnicę; słów brakuje, by uwielbiać Twą obecność. Pozwól,
Panie, że przemówią słowa pieśni.
Pieśń: „Kłaniam się Tobie" (3 zwr. )
Kapłan:
Panie nasz zmartwychwstały, jakże Ci dziś nie dziękować za dar kleryków, którzy
w święto Niepokalanego Poczęcia Twej Matki, na zawsze złożą Tobie swe śluby
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Panie żniwa, Ty wezwałeś do zgromadzenia
Twego zmartwychwstania braci, w swym wielkim miłosierdziu zechciej ich
umocnić na drodze, na którą ich powołałeś. Prośmy dla tych braci o łaskę
wytrwania do samego końca w podjętych przez nich zobowiązaniach i wołajmy
słowami litanii do Chrystusa Zmartwychwstałego:
Doprowadź nas do zmartwychwstania
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.
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Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste Zmartwychwstały, doprowadź nas do zmartwychwstania
Chryste Zmartwychwstały, który własną mocą powstałeś z grobu,
Chryste Zmartwychwstały, który zaraz po swoim zmartwychwstaniu, ukazałeś
się swej Matce,
Chryste Zmartwychwstały, który w poranek wielkanocny wyszedłeś na spotkanie
zatroskanych niewiast,
Chryste Zmartwychwstały, który przyniosłeś strwożonym uczniom prawdziwy pokój,
Chryste Zmartwychwstały, który od samego zmartwychwstania posyłasz nam
Ducha Świętego,
Chryste Zmartwychwstały, który w dniu swego zmartwychwstania obdarzyłeś
świat władzą odpuszczania grzechów,
Chryste Zmartwychwstały, który pokazując swe chwalebne rany przywróciłeś
wiarę uczniowi,
Chryste Zmartwychwstały, który w drodze do Emaus rozpaliłeś serca strapionych
uczniów,
Chryste Zmartwychwstały, który nad jeziorem Galilejskim nakarmiłeś głodnych,
Chryste Zmartwychwstały, który poleciłeś głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu,
Chryste Zmartwychwstały, który radowałeś się z potrójnego zapewnienia swego
ucznia o miłości
Chryste Zmartwychwstały, który Piotra ustanowiłeś głową Kościoła,
Chryste Zmartwychwstały, który przyrzekłeś nie zostawiać na sierotami,
Chryste Zmartwychwstały, który zasiadłeś po prawicy mocy Bożej, by wstawiać
się za nami,
Chryste Zmartwychwstały, który zawsze pozostajesz z nami
w Eucharystii,
Chryste Zmartwychwstały, który pozwalasz nam dźwigać się
z grzechów naszych,
Chryste Zmartwychwstały, który przez krzyż i cierpienie
prowadzisz nas także do chwały zmartwychwstania,
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Chryste Zmartwychwstały, Panie i Boże nasz, Zwycięzco śmierci, piekła i szatana,
Drogo, Prawdo i Życie nasze, Źródło naszej wiary,
Jedyna nadziejo nasza,
Pokoju, Radości i Wszystko nasze,
Pełnio miłości Bożej ku nam,
Miłosierdzie Boże bez granic,
Życie i Zmartwychwstanie nasze,
Królu nieba i ziemi,
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.

P.: Jezu Chryste Zmartwychwstały.
W.: Doprowadź nas do zmartwychwstania.
Módlmy się.
Panie Jezu, który w Tajemnicy Paschalnej chciałeś być naszym Życiem, Drogą
i Prawdą, spraw łaskawie, abyśmy pod kierownictwem Ducha Świętego zawsze
wiernie Ci służyli i Tobie się podobali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Pieśń: „Dziękujemy Ci Ojcze nasz” (4 zwr.)
Kapłan:
Nauczycielu, Ty z miłością spoglądasz na każdego, kogo wybrałeś. Błagamy za
tych, których wezwałeś po imieniu, by miłością odpowiedzieli na Twoją miłość.
Wciąż jednak brakuje nam świętych kapłanów. Chcemy uczynić to, do czego
nas wzywasz: „Proście Pana żniwa...”. Zatem prosimy Cię Jezu Zmartwychwstały,
racz wejrzeć na nasze zmartwychwstańcze rodziny zakonne i błogosław ich życiu
i pracy. Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi, a zarazem pomnażają swe
szeregi o nowe i święte powołania. Dobry nasz Zbawicielu, przemów głosem
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Twojego wezwania „Pójdź za mną" do Tych, o których wiesz, że godnie i wiernie
będą wypełniać zadania naszych zmartwychwstańczych rodzin i z osobistym
zaangażowaniem będą szerzyć Twoje królestwo na całej ziemi. Panie, Ty wszystko
wiesz i przewidujesz wszystko, prowadź nas drogami, któreś nam wyznaczył.
Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pieśń: „Upadnij na kolana" (4 zwr.)
okadzenie Najświętszego Sakramentu
Módlmy się.
Boże, który w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki,
daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy
nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz
przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, depozycja.
Pieśń: „Chwała i dziękczynienie”
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Pieśń: „O zbawcza Hostio”
wystawienie Najświętszego Sakramentu
Zwołałeś nas Chryste, byśmy w modlitewnej refleksji – klęcząc przed
Tobą, Bogiem adwentowego oczekiwania, wraz z Mary ją
wypowiadającą „FIAT” – wzmocnili wiarę, nadzieję i miłość naszego powołania.
Adwentem rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny i duszpasterski, którego temat brzmi: ...
Boże nasz, Chryste, potrzebujemy Ciebie,
Ciebie jedynie i nikogo więcej.
Wszyscy łakną Ciebie, nawet ci, którzy o tym nie wiedzą.
Głodnemu zdaje się, że szuka chleba, a on łaknie Ciebie.
Spragniony wierzy, że szuka wody, a on Ciebie pragnie.
Schorzały marzy o odzyskaniu zdrowia,
a tymczasem jego chorobą jest nieobecność Twoja.
Kto szuka piękna w świecie, ten niepostrzeżenie szuka Ciebie,
który jesteś Pięknem całkowitym i doskonałym.
Kto dąży w myślach swoich do prawdy, ten mimo woli dąży do Ciebie,
który jesteś jedyną, godną poznania Prawdą.
I kogo trawi żądza pokoju, ten pożąda Ciebie, jedynego Pokoju,
w którym odpocząć mogą serca najbardziej udręczone.
(G. Papini)

Pieśń: „Gdzie miłość. wzajemna”
Eucharystyczny Jezu! Modlimy się z tymi i za tych, którzy trwają w kapłaństwie
sakramentalnym, znaczeni sztandarem Zmartwychwstałego.
To Duch Święty „mocą Ewangelii utrzymuj je Kościół w ciągłej młodości,
ustawicznie go odnawia i do doskonałego zjednoczenia” z Tobą prowadzi.
Spraw, Panie: Abyśmy Twego Ducha nie zasmucali!
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naszą małą wiarą i brakiem gotowości świadczenia o Twojej Ewangelii „czynem
i prawdą”... Abyśmy Twego Ducha nie zasmucali!
zeświecczeniem i chęcią „upodobniania się do tego świata” za wszelką cenę...
Abyśmy...
brakiem miłości, która „cierpliwa jest, łaskawa..., która nie szuka poklasku... i nie
szuka swego..., która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada
nadzieję, wszystko przetrzyma..., która współweseli się z prawdą” i tylko
z prawdą... Abyśmy...
tym, co niesie ze sobą smutek wnętrza i upadek duszy... Abyśmy...
tym, co rodzi kompleksy i powoduje rozbicie... Abyśmy...
tym, co czyni nas podatnym terenem wszelkich pokus... Abyśmy...
tym, co ujawnia się jako chęć ukrycia swego po unia przed ludźmi, a zatem
unikania jego oznak zewnętrznych... Abyśmy...
tym, co ostatecznie może sprowadzić pokusę ucieczki pod pozorem „prawa do
wolności”... Abyśmy...
Panie Jezu Chryste,
Ty wezwałeś mnie, abym szedł z Tobą drogą do 0jca.
Chcę iść z Tobą,
chcę żyć z Ciebie.
Bądź moim światłem.
Bądź moją siłą.
Bądź moim mistrzem, którego słucham i za którym idę.
Wyryj głęboko w moim sercu Twoje słowo.
Niech patrzę na przykład, który Ty mi dałeś.
Napełnij mnie Twoim życiem,
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abym uwielbił Ojca i służył braciom, jak Ty nakazałeś.
Wybaw mnie od grzechu.
Przełam we mnie to, co opiera się Tobie.
Daj mi ducha Twego
i spraw, aby Twe obietnice wypełniły się we mnie.
Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie,
w miłości Ducha Świętego ku chwale Ojca.
Amen.
(K. Tilmann)

Pieśń: „Barka”
Boże adwentowej wiary, nadziei i miłości przyjmij dziękczynienie naszej
Wspólnoty: Dziękujemy Ci Jezu!
• że zobowiązanie chrzcielne oddala człowieka od tego, co jest złe i co
przeszkadza obecności Boga, a kieruje go ku temu, co pozwala działać w nim
Duchowi Świętemu. Dziękujemy...
• że Chrzest oznacza pragnienie wyrzeczenia się grzechu i wszystkich jego
następstw. Dziękujemy...
• że każdy zakonnik pragnie żyć dla Ojca w jedności z Jezusem nie tylko poprzez
umieranie grzechowi, lecz także przez dobrowolne wyrzeczenie się rzeczy,
które są moralnie dobre i zbawienie. Dziękujemy...
• że zakonnicy biorą na siebie dobrowolnie ciężar radykalnego stylu życia, aby
wyrazić przez to, że doceniają miłość Boga i że odpowiadają na nią z pełną
żarliwością duszy. Dziękujemy...
• że zakonnicy odkryli skarb ogromnej wartości, dla którego z ochotą poświęcają
inne skarby. Dziękujemy...
• że życie zakonne opiera się na łączności z Jezusem, który wraża sobą
niezmierzoną miłość Boga ku nam. Dziękujemy...
• że każdy zakonnik wybiera życie zgodne ze ślubami czystości, ubóstwa
i posłuszeństwa z Twego powodu. Dziękujemy...
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• że życie według ślubów może być aktem wiary, przez który zakonnik głosi, iż
Jezus zajmuje centralne miejsce w jego życiu, miejsce ważniejsze niż każda
inna osoba lub rzecz. Dziękujemy...
• że życie według ślubów może być aktem nadziei wówczas, gdy zakonnik
odrzuca inne zabezpieczenia i oczekuje, że to Bóg sam będzie jego ufnością
i ostatecznym źródłem spełnienia. Dziękujemy...
• że życie według ślubów może być aktem miłości, przez który zakonnik wyraża
swoje pragnienie poświęcenia Tobie, Zmartwychwstałemu Panu, wszystkiego
co ma, co czyni i czym jest. Dziękujemy...
(por.: FZ 118,120)

Pieśń: „Cóż Ci, Jezu. damy”
(lub inna dziękczynna)
Uczyń mnie, Panie Boże mój,
posłusznym – bez oporu,
ubogim – bez przygnębienia,
czystym – bez zepsucia,
cierpliwym – bez szemrania,
pokornym – bez udawania,
wesołym – bez roztrzepania,
poważnym – bez surowości,
czynnym – bez lekkomyślności,
przejętym bojaźnią Bożą – bez zwątpienia,
szczerym – bez dwulicowości,
czyniącym dobrze – bez zarozumiałości,
wpływającym na poprawę bliźnie go – bez wywyższania się,
budującym bliźnich słowem i przykładem – bez obłudy.
Daj mi, Panie Boże,
serce tak doskonale czujne, by się nie dało odwieść od Ciebie żadną ciekawostką,
serce szlachetne – które by się oparło niegodnym uczuciom, ciągnącym mnie
wstecz w moich postanowieniach.
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Daj mi serce stałe – nie dające się złamać utrapieniom,
serce wolne – nie dające się zwyciężyć sile uczuć.
Użycz mi, Panie Boże mój,
pojętności – do poznania Ciebie,
pilności – do dążenia ku Tobie i szukania Ciebie,
mądrości – do znalezienia Ciebie,
sposobu postępowania – który by się Tobie podobał,
wytrwałości wiernie wyczekującej
i ufności – że Cię w końcu spotkam i ogarnę.
Daj,
bym kary, które ponoszę – przyjmował ku poprawie,
bym dobrodziejstw otrzymanych z Twojej łaski,
używał z głęboką wdzięcznością,
a pełnej radości,
bym zażywał dopiero w chwale niebieskiej ojczyzny.
(św. Tomasz z Akwinu)

Pieśń: „Kłaniam się Tobie”
Panie Jezu,
przyjmując adwentową Prawdę, doświadczając przychodzącej Miłości,
modlimy się w intencji powołanych i o powołania do służby w Kościele,
którego żywą cząstkę stanowią Wspólnoty Zmartwychwstańcze oraz wyznajemy:
•
•
•
•

pragnienie wierności łasce, jaką otrzymali nasi Fundatorzy
przekonanie, że miłość Boża względem nas jest miłosierna i niezawodna
że jesteśmy grzesznikami, Bóg jednak nie. przestaje pociągać nas ku sobie
przekonanie, że w miłości swojej, Ojcze, powołujesz nas do nawrócenia, czyli
do osobistego zmartwychwstania w jedności z Jezusem, do nowe go życia
przepełnionego mocą Jego Ducha
• wyznajemy przekonanie, że powołujesz nas, abyśmy żyli razem, jak bracia –
dzieląc się darami, jakie otrzymaliśmy, pomagając sobie wzajemnie, modląc
się i pracując razem dla Twej chwały
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• że powołałeś nas, abyśmy byli wspólnotą, żywym znakiem ewangelicznych
wartości: sprawiedliwości, prawdy i miłości
• że powołałeś nas, abyśmy razem pracowali nad zmartwychwstaniem
społeczeństwa, niosąc wszystkim Twoje życie i miłość, sami budując i ucząc
innych budować wspólnotę chrześcijańską, w której wszyscy będą doświadczać
nadziei, radości i pokoju Zmartwychwstałego Chrystusa.
(CHARYZMAT CR)

Prosimy Cię jeszcze, Jezu Chryste Zmartwychwstały, racz wejrzeć na nasze
zmartwychwstańcze rodziny zakonne. Błogosław ich życiu i pracy. Niech wzrastają
w łasce u Boga i u ludzi, a zarazem niech pomnażają swe szeregi o nowe i święte
powołania. Dobry nasz Zbawicielu, przemów głosem Twojego wezwania: „Pójdź
za Mną” do tych, o których wiesz, że godnie i wiernie będą wypełniać zadania
naszych zmartwychwstańczych rodzin i z osobistym zaangażowaniem będą
szerzyć Twoje Królestwo na całej ziemi. Panie, Ty wszystko wiesz i przewidujesz
wszystko, prowadź i nas drogami, któreś nam wyznaczył. Który żyjesz i królujesz
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pieśń: „Oto Pan Bóg przyjdzie”
Zostań z nami Panie,
bo ma się ku wieczorowi
i schyłek dnia już bliski
Zostań z nami
i z Twoim Kościołem świętym
Zostań z nami
u schyłku dnia
u schyłku naszego życia
u schyłku świata tego
Zostań z nami
z Twoją dobrocią i łaską
z Twoim świętym Słowem i Twoim Sakramentem
z Twoją pociechą i błogosławieństwem...
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Zostań z nami, Panie,
i z wszystkimi wierzącymi Tobie
teraz i na wieki.
Amen.
(P. Talec)

Pieśń: „Przed tak wielkim Sakramentem”
Módlmy się.
Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus narodzony z Maryi Dziewicy
i umęczony na krzyżu jest obecny w Najświętszym Sakramencie, + spraw, abyśmy
z tego Boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.

Błogosławieństwo.
Repozycja Najświętszego Sakramentu.
Pieśń: „Zdrowaś bądź Maryja”
(lub inna pieśń)
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LITANIA DO CHRYSTUSA KAPŁANA I ŻERTWY
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie 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,
Jezu, Kapłanie na wieki,
zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka,
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą,
Jezu, Kapłanie wielki,
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
Jezu, Kapłanie naszego wyznania,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku,
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
Jezu, Kapłanie wierny,
Jezu, Kapłanie miłosierny,
Jezu, Kapłanie dobroczynny,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały,
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba,
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości,
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga,
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą,
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją,
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga,
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
Jezu, Ofiaro święta,
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Jezu, Ofiaro niepokalana,
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga,
Jezu, Ofiaro przejednania,
Jezu, Ofiaro uroczysta,
Jezu, Ofiaro chwały,
Jezu, Ofiaro pokoju,
Jezu, Ofiaro przebłagania,
Jezu, Ofiaro zbawienia,
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła,
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana,
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki.
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła,
Od grzechu świętokradztwa,
Od ducha niepowściągliwości,
Od pogoni za pieniądzem,
Od wszelkiej chciwości,
Od złego używania majątku kościelnego,
Od miłości świata i jego pychy,
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic,
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje,
Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił Cię
Kapłanem,
Przez Twego kapłańskiego ducha,
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego,
Przez krwawą Ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną,
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,
Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez
swoich kapłanów,
Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego,
Aby usta kapłanów strzegły wiedzę,
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył,
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Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił,
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył,
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili,
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości,
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył,
K.:
W.:

Kapłanie i Ofiaro.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

MÓDLMY SIĘ.
Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha
Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na
drogę zbawienia.
Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę
do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym
na modlitwie, i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.

MODLITWA DO CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO
Zmartwychwstały Jezu Chryste,
który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem,
spraw byśmy wiernie żyli
duchem Twego Zmartwychwstania.
Odnów nasze serca,
naucz nas umierać samym sobie,
abyś Ty i tylko Ty w nas pozostał.
Uczyń nas znakiem Twojej miłości,
co przemienia i przekształca.

Zechciej posłużyć się nami
w odnowie społeczeństwa,
abyśmy głosząc Twoje życie i Twoją
miłość,
doprowadzili wszystkich do Twego
Kościoła.
Przyjmij te prośby Panie Jezu,
który żyjesz i królujesz z Ojcem,
w jedności z Duchem Świętym,
jako Bóg na wieki. Amen.
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MODLITWY O POWOŁANIA
Jezu Chryste, Synu Boży i Królu Chwały.
Pokornie prosimy Cię,
abyś posłał zdolnych i ochotnych robotników
do głoszenie Dobrej Nowiny
o zbawieniu.
Prowadź drogi wybranych przez Ciebie młodych ludzi
do wskazanych przez Ciebie zakonów.
Natchnij serca i umysły formatorów,
aby potrafili rozpoznać dar powołania.
Ochraniaj swoją łaską kleryków,
kapłanów i braci, aby nie utracili
charyzmatu rozeznawania
i szukali we wszystkim
jedynie większej Twojej chwały.
Daj im radość istnienia,
aby pociągali innych przykładem
życia i obyczajów.
Amen
*****
Prosimy Cię, Panie,
poślij robotników na Twoje żniwo,
aby zawsze zachowywano przykazania
Twojego Jednorodzonego Syna
i wszędzie odmawiano Jego ofiarę.
Prosimy Cię, Panie,
wejrzyj łaskawie na modlitwy nasze i spraw,
aby coraz liczniejsi byli szafarze Twoich tajemnic
i zawsze trwali w Twojej miłości.
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby łaska,
o którą prosimy, dodała nam sił
i aby wybrani przez Ciebie słudzy odkupienia
z czystym sercem służyli
Twojej nieskończonej miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen
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*****
O Jezu, Boski Pasterzu,
który powołałeś Apostołów,
aby ich uczynić łowcami dusz,
pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych
i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami.
Spraw, by dzielili Twoje pragnienie
powszechnego odkupienia,
dla którego ponawiasz na ołtarzach swoją Ofiarę.
Ty, o Panie, który zawsze żyjesz,
aby się wstawiać za nami,
otwórz przed nimi horyzonty,
by dostrzegli cały świat,
w którym wznosi się niema prośba
tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości,
by odpowiadając na Twoje wołanie,
przedłużali tu na ziemi Twoją misję,
budowali Twoje Ciało Mistyczne
– i byli solą ziemi
i światłością świata.
Rozszerz o Panie Twoje miłościwe wołanie
również na wiele serc kobiecych,
czystych i wielkodusznych,
i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej,
oddanie się służbie Kościoła
oraz braciom potrzebującym
pomocy i miłości.
Amen.
*****
Ojcze Przedwieczny,
Ty pragniesz, aby wszyscy zostali zbawieni.
Wielkie jest Twoje miłosierdzie.
Spraw, aby wszyscy ludzie
poznali i umiłowali Ciebie.
Poślij, Panie, robotników na żniwo swoje
i zlituj się nad ludem swym.
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Słowo przedwieczne,
Zbawicielu całego stworzenia,
przyprowadź wszystkich do siebie.
Poślij, Panie, robotników na żniwo swoje
i zlituj się nad ludem swym.
Duchu Święty, Boże,
przez nieskończone zasługi
naszego Pana Jezusa Chrystusa,
rozpal w sercach wszystkich gorącą
i wszechmocną miłość swoją.
Poślij, Panie,
robotników na żniwo swoje
i zlituj się nad ludem swym.
*****
Panie Jezu, Ty chcesz,
abyśmy naszymi prośbami współdziałali z Tobą,
który wzywasz mężczyzn i kobiety,
by poświęcili się Tobie na służbę.
Kiedy zanosimy prośby,
Ty dzielisz się z nami gorącym pragnieniem,
by na świat cały posłać
świadków ewangelicznej radości.
Błagamy Cię więc, o Panie,
daj Kościołowi wielu powołanych,
niech będą jego życiem i siłą,
niech niosą na krańce świata
Twoje zbawienie.
Błagamy Cię więc, o Panie,
niech głos Twój przeniknie serca młodych,
niech wielu z nich
pociągnie do Twojego cudownego dzieła.
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MODLITWY JANA PAWŁA II
O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH
Panie Jezu, który powołałeś tych, których chciałeś, powołaj wielu z nas do pracy
dla Ciebie, do pracy z Tobą.
Ty, który oświeciłeś swoim Słowem tych, których powołałeś, oświeć nas darem
wiary w Ciebie. Ty, który wspierałeś ich w trudnościach, pomagaj nam przezwyciężyć nasze trudności, trudności dzisiejszej młodzieży. I jeżeli powołasz kogoś
z nas, aby całkowicie poświęcił się dla Ciebie, niech Twoja miłość ogrzewa to
powołanie od chwili jego powstania oraz da mu wzrost i wytrwanie aż do końca.
Amen.
(1979)

Módlmy się wszyscy w jedności z Najświętszą Panną, mając ufność w Jej
wstawiennictwo. Módlmy się, aby święte tajemnice Chrystusa Zmartwychwstałego i Ducha Pocieszyciela oświeciły wiele osób ofiarnych, zdecydowanych
służyć Kościołowi z większą gotowością. Módlmy się za pasterzy oraz ich
współpracowników, ażeby znaleźli odpowiednie słowa, ukazując wiernym orędzie
o życiu kapłańskim oraz Bogu poświęconym. Módlmy się, żeby we wszystkich
środowiskach Kościoła wierni wierzyli z odnowionym zapałem w ewangeliczny
ideał kapłana całkowicie oddanego budowaniu Królestwa Bożego i wspierali te
powołania odważnie i wspaniałomyślnie. Módlmy się za młodych, do których
Pan kieruje swoje wezwanie do pójścia za Nim w sposób bardziej doskonały,
ażeby rzeczy tego świata nie odwróciły ich, lecz żeby otworzyły ich serca na
przyjacielski głos, który ich wzywa; aby czuli się zdolni do oddania się na czas
całego swojego życia sercem niepodzielnym, Chrystusowi, Kościołowi, duszom;
żeby wierzyli, iż łaska da im siłę żyć tym darem z samych siebie i żeby zrozumieli
piękno i wielkość życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. Módlmy się za
rodziny, aby udało im się stworzyć klimat chrześcijański, który by sprzyjał
dokonywaniu wielkich wyborów religijnych przez ich dzieci. A równocześnie
dziękujemy z całego serca Panu, że w tych latach, w wielu krajach świata, wielu
młodych, a także wiele osób starszych, jest w trakcie dawania odpowiedzi na
Boskie wezwanie we wzrastającej liczbie. Módlmy się, żeby wszyscy kapłani
i zakonnicy przez swoją gotowość i swoją pokorną gorliwość byli dla tych, którzy
zostali wezwani przykładem i zachętą do przyjęcia pokornie darów Ducha
Świętego i do przekazywania innym owoców miłości i pokoju, do dania im
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pewności wiary, z której wypływa głębokie zrozumienie sensu ludzkiego istnienia
oraz zdolność wprowadzenia ładu moralnego w życie jednostek i środowisk ludzkich.
(1980)

Modlitwą naszą, szeroką jak świat, mocną niczym nasza wiara, wytrwałą jak
miłość, którą Duch Święty wlał w nasze serca:
• wysławiajmy Pana, który uposażył swój Kościół darem kapłaństwa, mnogością
form życia zakonnego i niezliczoną liczbą innych łask dla zbudowania swego
ludu i dla służenia ludzkości;
• dzięki składajmy Panu za to, że ciągle obdarza ludzi swymi powołaniami, na
które w tych latach w rozmaitych częściach Kościoła odpowiadają liczni młodzi
z rosnącą ofiarnością;
• prośmy Pana, by przebaczył nam słabości i niewierności, które być może
odstręczają inne osoby od odpowiedzi na Jego wezwanie;
• prośmy gorąco, by duszpasterzom, zakonnikom i zakonnicom, misjonarzom
udzielił Pan darów mądrości, rady, roztropności w powoływaniu innych do
całkowitej służby Bogu i Kościołowi; aby udzielił też rosnącej liczbie młodzieży
ofiarności i odwagi w udzielaniu odpowiedzi i w wytrwaniu.
Wznosimy tę naszą pokorną i pełną ufności modlitwę, powierzając ją wstawiennictwu Najświętszej Maryi, Matki Kościoła, Królowej duchowieństwa, wspaniałego wzoru dla każdej duszy oddanej na służbę Ludowi Bożemu.
(1981)

Panie Jezu, Dobry Pasterzu, który ofiarowałeś swoje życie po to, abyśmy wszyscy
życie mieli, daj nam, rozproszonej po całym świecie wspólnocie wierzących, obfitość
Twego życia i uczyń nas zdolnymi do świadczenia o nim i do przekazywania go innym.
Panie Jezu, daj obfitość Twego życia wszystkim osobom Tobie poświęconym
w służbie dla Kościoła. Spraw, ażeby znalazły szczęście w oddaniu siebie, aby –
wielkoduszne w ofierze – były niestrudzone w wykonywaniu swej posługi; niech
przykład ich otworzy inne serca na głos Twego wezwania i sprawi, by za nim poszły.
Panie Jezu, daj obfitość Twego życia rodzinom chrześcijańskim, ażeby były
wytrwałe w wierze i w służbie Kościołowi, przyczyniając się w ten sposób do
rodzenia się i wzrastania nowych powołań.
Panie Jezu, daj obfitość Twego życia wszystkim ludziom, a zwłaszcza chłopcom
i dziewczętom, których powołujesz do swej służby; oświecaj ich, gdy dokonują
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wyboru, wspieraj w trudnościach, umacniaj w wierności. Obdarz ich gotowością
i odwagą, by tak jak Ty umieli dawać swoje życie po to, ażeby inni mieli życie.
(1982)

Panie Jezu, usłysz nasze wołanie:
– przez Twojego Ducha odnów swój Kościół, aby mógł coraz obficiej
przekazywać światu owoce twego Odkupienia;
– przez Twego Ducha umocnij w świętych postanowieniach tych, którzy poświęcili swoje życie Twojemu Kościołowi w kapłaństwie, diakonacie, w życiu
zakonnym, w instytutach misyjnych; Ty, który powołałeś ich do swojej służby,
uczyń ich doskonałymi współpracownikami w Twoim dziele zbawienia;
– przez Twojego Ducha pomnóż powołania do Twojej służby. Ty czytasz
w sercach i wiesz, że wielu jest gotowych pójść za Tobą i pracować dla Ciebie;
daj wielu młodym i starszym ofiarność konieczną do przyjęcia Twego wezwania,
siłę do podjęcia wyrzeczeń, których ona wymaga, radość z niesienia krzyża złączonego
z ich wyborem, jak Ty pierwszy go niosłeś w pewności Zmartwychwstania.
Prosimy Cię, Panie Jezu, wraz z Twoją Najświętszą Matką, Maryją, która była
blisko Ciebie w godzinie Twojej Ofiary Odkupienia; prosimy Cię przez Jej wstawiennictwo, aby wielu pośród nas, również dzisiaj, miało odwagę i pokorę,
wierność i miłość do odpowiedzi tak, jak Ona odpowiedziała, gdy była wezwana
do współpracy z Tobą w misji zbawienia powszechnego. Amen.
(1983)

Panie Jezu, Dobry Pasterzu, przyjmij nasze uwielbienie i naszą pokorną podziękę
za wszystkie powołania, którymi, za pośrednictwem swego Ducha, hojnie i nieustannie obdarzasz swój Kościół. Miej w opiece biskupów, kapłanów, misjonarzy
i wszystkie osoby zakonne: spraw, aby były one przykładem życia prawdziwie
ewangelicznego. Daj siłę i wytrwanie w postanowieniu tym, którzy przygotowują
się do świętej służby kapłańskiej i życia zakonnego. Przysparzaj robotników
Ewangelii, by głosili imię Twoje wszystkim ludziom. Strzeż wszystkich młodych
w naszych rodzinach i w naszych wspólnotach: daj im gotowość i wielkoduszność
w postępowaniu za Tobą. Także dziś zwróć na nich Swoje spojrzenie i wezwij
ich. Daj wszystkim powołanym siłę, by umieli porzucić wszystko i wybrać Ciebie,
który jesteś miłością. Przebacz tym, których wybrałeś, niekonsekwencje oraz
niewierności.
Wysłuchaj, Chryste, naszych próśb za wstawiennictwem Najświętszej Maryi,
Twojej Matki i Królowej Apostołów. Ona, która uwierzyła i dała wielkoduszną
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odpowiedź, jest przyczyną naszej radości. Niech Jej obecność i Jej przykład
towarzyszą tym, których wzywa do całkowitej służby Twojemu Królestwu. Amen.
(1984)

Boże, nasz Ojcze, powierzamy Ci młodzież całego świata, a wraz z nią jej
problemy, dążenia i nadzieje. Spójrz na nią z miłością i spraw, aby budowała
pokój i cywilizację miłości.
Wezwij młodych ludzi, aby postępowali za Jezusem, Twoim Synem. Daj, by zrozumieli,
że warto ofiarować całe życie Tobie i ludzkości. Daj im wielkoduszność i gotowość
potrzebne do odpowiedzenia na to wezwanie.
Przyjmij także, Panie, nasze uwielbienie i modlitwę za tych młodych ludzi, którzy
naśladując Maryję, Matkę Kościoła, uwierzyli Twojemu słowu i dziś przygotowują
się do święceń kapłańskich, do ślubów zakonnych i do działalności misyjnej.
Pomóż, by zrozumieli, że skierowane do nich Twoje wezwanie jest zawsze
aktualne i pilne. Amen.
(1985)

Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszystkich wspólnotach parafialnych powołania
do kapłaństwa, do diakonatu, do zakonów męskich i żeńskich, do świeckiego
życia konsekrowanego i misyjnego, wedle potrzeb całego świata, który Ty miłujesz
i pragniesz zbawić.
Tobie zawierzamy w szczególności naszą wspólnotę parafialną. Stwórz w nas
taki duchowy klimat, jaki panował wśród pierwszych chrześcijan, abyśmy stali
się wieczernikiem modlitwy i pełnego miłości przyjęcia Ducha Świętego oraz
Jego darów.
Wspieraj naszych pasterzy i wszystkie osoby zakonne. Kieruj krokami tych, którzy
wspaniałomyślnie odpowiedzieli na Twoje wezwanie i przygotowują się do
przyjęcia święceń albo do ślubów opartych na radach ewangelicznych. Wejrzyj
z miłością na tylu pełnych gotowości młodych ludzi i wezwij ich, by poszli za
Tobą. Pomóż im zrozumieć, że tylko w Tobie mogą w pełni realizować samych
siebie.
Zawierzając te wielkie sprawy Twojego Serca możnemu wstawiennictwu Maryi,
która jest Matką i wzorem wszystkich powołań, prosimy Cię o podtrzymanie
naszej wiary, w przekonaniu, że Ojciec wysłucha nas, gdy modlimy się o to, o co
Ty sam kazałeś nam prosić. Amen.
(1986)
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Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych uczniów, aby stali się rybakami
ludzi, niech także i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne wezwanie: Pójdź za Mną!
Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski, by radośnie odpowiedzieli na Twój głos!
Wspieraj w apostolskim trudzie naszych biskupów, kapłanów i osoby zakonne.
Obdarz wytrwałością naszych seminarzystów i wszystkich tych, którzy realizują
swój ideał życia w pełnym oddaniu się Twojej służbie. Rozbudź w naszych
wspólnotach zapał misyjny. Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo i nie
pozwól, by brak pasterzy, misjonarzy i tych, którzy poświęcają swoje życie sprawie
Ewangelii, doprowadził ludzkość do zguby.
Maryjo, Matko Kościoła, wzorze wszystkich powołań, pomóż nam odpowiedzieć
tak Panu, który wzywa nas do współpracy w Bożym planie zbawienia. Amen.
(1987)

Do Ciebie zwracamy się, Matko Kościoła, do Ciebie, któraś z Twoim Fiat – Niech
mi się stanie według słowa Twego – otworzyła drzwi dla obecności Chrystusa
w świecie, w historii i w duszach, przyjmując w kornym milczeniu i z całą ufnością
wezwanie Najwyższego.
Spraw, żeby wielu potrafiło usłyszeć także dziś zapraszające wezwanie Twojego
Syna: Pójdź za Mną! Spraw, aby zdobyli się na odwagę i opuścili swoje rodziny,
swoją działalność zawodową, nadzieje ziemskie i podążyli za Chrystusem drogą
przez Niego wskazaną.
Wyciągnij swoją matczyną dłoń nad misjonarzami rozsianymi po całym świecie,
nad zakonnikami i zakonnicami, nad wszystkimi, którzy trwają przy ludziach
starych, chorych, niepełnosprawnych, sierotach; nad tymi wszystkimi, którzy są
zaangażowani w nauczanie, nad członkami instytutów świeckich, cichymi
zaczynami dobrych działań, nad wszystkimi, którzy w klauzurze żyją wiarą
i miłością, wypraszając zbawienie światu. Amen.
(1988)

Panie Jezu Chryste, Pasterzu naszych dusz, który nieustannie pełnym miłości
wzrokiem wzywasz żyjących pośród trudności współczesnego świata młodych
ludzi. Otwórz ich umysły, by pośród wielu głosów rozbrzmiewających wokół
nich rozpoznali Twój głos, tak różny od innych, łagodny i zarazem potężny,
który także dzisiaj powtarza: Przyjdź i chodź za Mną.
Wzbudź w sercach naszej młodzieży wielkoduszny zapał, spraw, by stała się
wrażliwa na oczekiwania braci, którzy wołają o solidarność, pokój, prawdę i miłość.
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Skieruj serca młodych ludzi na drogę ewangelicznego radykalizmu, który może
współczesnemu człowiekowi objawić niezmierzone bogactwa Twojej miłości.
Wezwij ich, przyciągnij do siebie z właściwą Tobie dobrocią! Weź ich, aby zaznali
słodyczy bycia Twoją własnością! Poślij ich, by głosili Twoją prawdę i w ten
sposób na zawsze pozostali w Tobie. Amen.
(1989)

Duchu prawdy, który zstąpiłeś w dniu Pięćdziesiątnicy, by kształtować nas w szkole
Bożego słowa, wypełnij w nas tę misję, którą powierzył Ci Syn.
Napełnij wszystkie serca i podtrzymuj w nich gorące pragnienie tego, co jest
w życiu naprawdę wielkie i piękne, tęsknotę za ewangeliczną doskonałością, pasję
zbawiania dusz. Wspieraj robotników żniwa i udzielaj duchowej płodności ich
trudowi na niwie dobra.
Spraw, by nasze serca były całkowicie wolne i czyste, pomóż nam żyć, w pełni
naśladując Chrystusa, abyśmy kiedyś mogli zakosztować Twojego najwyższego
daru: radości, która się nigdy nie kończy. Amen.
(1990)

Jezu, Dobry Pasterzu Kościoła, Tobie powierzamy naszych katechetów. Niech
pod przewodnictwem biskupów i kapłanów umieją prowadzić tych, którzy zostali
im powierzeni, do odkrycia prawdziwego sensu chrześcijańskiego życia jako
powołania, aby wsłuchani uważnie w Twój głos wielkodusznie i bezinteresownie
Cię naśladowali.
Błogosław nasze parafie i uczyń z nich żywe wspólnoty; niech dzięki modlitwie
i życiu liturgicznemu, uważnemu i wiernemu słuchaniu Twojego słowa, wielkodusznej i płodnej miłości bliźniego stają się żyzną ziemią, na której będzie mogło
rodzić się i dojrzewać obfite żniwo powołań.
Maryjo, Królowo Apostołów, błogosław młodych, naucz ich Twojej uległości
w słuchaniu słowa Bożego, pomóż im, by tak jak Ty umieli odpowiedzieć
wielkodusznym i bezwarunkowym tak na tajemnicę miłości i wybrania, którą
ukazuje im Pan. Amen.
(1991)
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Dziewico Maryjo, Tobie powierzamy naszą młodzież, a zwłaszcza tych, którzy
zostali powołani, by być najbliższymi naśladowcami Twego Syna. Ty wiesz, ilu
trudnościom muszą stawić czoła, ile muszą pokonać przeszkód. Pomóż im, by
oni również powiedzieli tak Bożemu wezwaniu, podobnie jak Ty odpowiedziałeś
na zaproszenie anioła. Przyciągnij ich do Twego serca, by wraz z Tobą mogli
pojąć piękno i radość, która staje się ich udziałem, kiedy Wszechmogący powołuje
ich do bliskości z sobą, by stali się świadkami Jego miłości i mogli uradować
Kościół swoją konsekracją.
Dziewico Maryjo, spraw, byśmy za Twoim wstawiennictwem wszyscy mogli się
cieszyć wraz z Tobą, widząc, że miłość przyniesiona przez Twego Syna jest
przyjmowana i strzeżona i że ludzie odpowiadają na nią miłością.
Wyjednaj nam, byśmy mogli dostrzec również w naszych czasach cudowne
i tajemnicze działanie Ducha Świętego. Amen.
(1992)

Panie Jezu Chryste, Dobry Pasterzu naszych dusz. Ty znasz swoje owce i wiesz,
jak dotrzeć do serca człowieka. Otwórz umysły i serca młodych, którzy szukają
i oczekują słowa prawdy dla swego życia. Daj im odczuć, że tylko w tajemnicy
Wcielenia znajdą pełne światło. Dodaj odwagi tym, którzy wiedzą, gdzie szukać
prawdy, ale boją się, że Twoje wymagania są zbyt trudne, i porusz ducha tych,
którzy chcieliby pójść za Tobą, lecz nie umiejąc przezwyciężyć niepewności
i strachu, idą za innymi głosami i wchodzą na drogi prowadzące donikąd.
Ty jesteś Słowem Ojca, Słowem, które stwarza i zbawia. Słowem, które oświeca
i umacnia serca: przełam swoim Duchem opory i wahania niezdecydowanych;
daj tym, których powołujesz, odwagę odpowiedzenia z miłością: Oto ja, pośle
mnie! (Iz 6,8).
Panno Maryjo, Córko Izraela, podtrzymuj swoją macierzyńską miłością młodych,
którym Ojciec daje słyszeć swój głos; umocnij tych, którzy już poświęcili się
Bogu. Niech razem z Tobą powtarzają radosne i nieodwołalne tak. Amen.
(1993)

Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto miłości Jezusa, Maryi i Józefa, wzorze
i ideale każdej rodziny chrześcijańskiej – Tobie zawierzamy nasze rodziny.
Otwieraj serca rodzinnych wspólnot na wiarę, na przyjęcie słowa Bożego, na
chrześcijańskie świadectwo, aby stawały się źródłem nowych i świętych powołań.
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Oświecaj umysły rodziców, aby otaczając swoje dzieci troskliwą opieką i mądrą
miłością umieli prowadzić je nieomylnie ku dobrom duchowym i wiecznym.
Kształtuj w duszach ludzi młodych prawe sumienie i wolną wolę, aby wzrastając
w mądrości, latach i łasce umieli wielkodusznie przyjąć dar Bożego powołania.
Spraw, Święta Rodzino z Nazaretu, abyśmy naśladując Twoją wytrwałą modlitwę,
wielkoduszne posłuszeństwo, z godnością przeżywane ubóstwo i dziewiczą
czystość, uczyli się wypełniać wolę Bożą i wspomagać z subtelną rozwagą tych
spośród nas, którzy zostali powołani do bardziej radykalnego naśladowania Pana
Jezusa, który za nas wydał samego siebie (por. Ga 2,20). Amen.
(1994)

Dziewico z Nazaretu, Twoje tak wypowiedziane w młodości nadało kształt
Twojemu istnieniu i stało się wielkie jak całe Twoje życie.
Matko Jezusa, w Twoim tak, dobrowolnym i radosnym, w Twojej wierze poświadczonej czynami, wiele pokoleń i wychowawców znalazło natchnienie i moc,
aby przyjąć słowo Boga i spełniać Jego wolę.
Nauczycielko życia, naucz młodych wypowiadać tak, które nada sens ich życiu
i pozwoli odkryć imię ukryte przez Boga w sercu każdego człowieka.
Królowo Apostołów, daj nam mądrych wychowawców, którzy będą umieli kochać
młodzież i pomagać jej wzrastać, prowadząc ją na spotkanie z Prawdą, która
daje wolność i szczęście. Amen.
(1995)

Panie, Ty pragnąłeś zbawić ludzi i dlatego założyłeś Kościół jako wspólnotę braci
zjednoczonych w Twojej miłości. Nie przestawaj nawiedzać nas i powoływać tych,
których wybrałeś, aby byli głosem Twojego Ducha Świętego, zaczynem
społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego. Wyjednaj nam u niebieskiego
Ojca duchowych przewodników, których potrzebują nasze wspólnoty: prawdziwych kapłanów żywego Boga, którzy oświeceni Twoim słowem, będą umieli
mówić o Tobie i uczyć innych, jak rozmawiać z Tobą. Pozwól wzrastać swojemu
Kościołowi, mnożąc w nim osoby konsekrowane, które powierzają wszystko Tobie,
abyś Ty mógł wszystkich zbawić. Niech nasze wspólnoty sprawują z uwielbieniem
Eucharystię jako ofiarę uwielbienia za Twoją chwałę i dobroć, niech wychodzą na
drogi świata, aby głosić radość i pokój – cenne dary Twego zbawienia.
Spójrz, o Panie, na całą ludzkość i okaż miłosierdzie tym, którzy szukają Cię
przez modlitwę i prawe życie, ale jeszcze Cię nie spotkali: objaw im się jako
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Droga, która prowadzi do Ojca, jako Prawda, która wyzwala, jako Życie, które
nie ma końca.
Pozwól nam, Panie, żyć w Twoim Kościele w duchu wiernej służby i całkowitego
poświęcenia, aby nasze świadectwo było wiarygodne i owocne. Amen.
(1996)

Ojcze święty i łaskawy! Ty jesteś Panem winnicy i żniwa, Ty dajesz każdemu
sprawiedliwą zapłatę za jego pracę. W swoim planie miłości powołujesz ludzi,
aby współpracowali z Tobą w zbawieniu świata.
Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, Twoje żywe Słowo, które nas odkupiło z grzechów i jest zawsze z nami, aby wspomagać nas w naszym ubóstwie. Prowadź
owczarnię, której obiecałeś swoje wieczne Królestwo. Poślij nowych robotników
na swoje żniwo, napełnij serca pasterzy łaską wierności wobec Twoich zbawczych
planów, wytrwaniem w powołaniu i świętości życia.
Panie Jezu Chryste, który nad brzegiem Jeziora Galilejskiego powołałeś apostołów
i uczyniłeś ich fundamentem Kościoła oraz głosicielami Ewangelii, wspomagaj
także w naszej epoce swój pielgrzymujący lud. Napełnij odwagą wszystkich,
których powołujesz, aby szli za Tobą drogą kapłaństwa i życia zakonnego, aby
mogli użyźniać niwę Bożą mądrością Twego słowa. Spraw, by stali się uległymi
narzędziami Twojej miłości w codziennej służbie braciom.
Duchu świętości, który rozlewasz swoje dary na wszystkich wierzących, a zwłaszcza
na tych, którzy są wezwani, aby być sługami Chrystusa. Pomagaj młodym odkrywać
piękno Bożego powołania. Ucz ich prawdziwych dróg modlitwy, natchnionej
słowem Bożym. Pomagaj im rozeznawać znaki czasu, aby umieli wiernie odczytywać
słowa Ewangelii i nieść światu zbawienie.
Maryjo, Dziewico zasłuchana w słowo, Matko Słowa Wcielonego, pomagaj nam
otwierać się na słowo Pana, przyjmować je i rozważać, aby wzrastało w naszych
sercach. Pomagaj nam razem z Tobą żyć radością wiary i z niestrudzoną miłością
głosić Ewangelię ludziom szukającym Twojego Syna. Naucz nas, jak służyć
każdemu człowiekowi przekazując mu słowo, które nam zostało dane. Spraw,
abyśmy dochowali wierności słowu i znaleźli szczęście w jego wypełnianiu. Amen.
(1997)

Duchu wiecznej Miłości, który od Ojca i Syna pochodzisz, dziękujemy Ci za
wszystkie powołania apostołów i świętych, które użyźniły Kościół. Prosimy Cię,
prowadź dalej to swoje dzieło. Pamiętaj, jak w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpiłeś na
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apostołów zgromadzonych na modlitwie wraz z Maryją, Matką Jezusa, i wejrzyj
na swój Kościół, który szczególnie potrzebuje dziś świętych kapłanów, wiernych
i wiarygodnych świadków Twojej łaski; Kościół potrzebuje osób zakonnych, aby
ukazywały innym radość tych, które żyją wyłącznie dla Ojca, które same przejmują
misję i ofiarę Chrystusa, które miłością budują nowy świat.
Duchu Święty, odwieczne źródło radości i pokoju, to Ty otwierasz serca i umysły
na Boże powołanie; to Ty sprawiasz, że może się spełnić każde pragnienie dobra,
prawdy i miłości. Niech Twoje błagania, których nie można wyrazić sowami,
wznoszą się ku Ojcu z serca Kościoła, który cierpi i walczy dla Ewangelii.
Otwórz serca i umysły młodych chłopców i dziewcząt, aby nowy rozkwit świętych
powołań ukazał światu wierność Twojej miłości oraz by wszyscy mogli poznać
Chrystusa prawdziwe światło, które przyszło na świat, aby przynieść każdemu
człowiekowi niezawodną nadzieję życia wiecznego. Amen.
(1998)

Dobry Ojcze, w Twoim Synu, Chrystusie, objawiasz nam swoją miłość, przygarniasz
nas jako swoje dzieci i pozwalasz nam odkrywać w Twojej woli rysy naszego
prawdziwego oblicza.
Święty Ojcze, Ty wzywasz nas, byśmy byli święci jak Ty jesteś święty. Nie dozwól
nigdy, prosimy, aby Twemu Kościołowi zabrakło świętych kapłanów i apostołów,
którzy głosząc słowo i sprawując sakramenty będą otwierać drogę wiodącą do
spotkania z Tobą.
Miłosierny Ojcze, ześlij zagubionej ludzkości mężczyzn i kobiety, którzy dając
świadectwo życia przemienionego na obraz Twojego Syna, będą podążać radośnie
wraz ze wszystkimi braćmi i siostrami ku niebieskiej Ojczyźnie.
Ojcze nasz, głosem Twojego Ducha Świętego, ufni w macierzyńskie wstawiennictwo Maryi, wzywamy Cię żarliwie: poślij swemu Kościołowi kapłanów,
którzy będą odważnymi świadkami Twej nieskończonej dobroci. Amen.
(1999)

Dziewico Maryjo, pokorna córko Najwyższego,
w Tobie spełnia się w przedziwny sposób
tajemnica Bożego powołania.
Ty jesteś obrazem tego, czego Bóg dokonuje
w człowieku, który Mu zaufa;
w Tobie wolność Stwórcy
ukazała w pełni wolność stworzenia.
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Ten, który narodził się z Twojego łona,
połączył w jednej woli zbawczą wolność Boga
i posłuszną wierność człowieka.
Dzięki Tobie powołanie Boże
zyskuje ostateczne potwierdzenie
w odpowiedzi Boga-Człowieka.
Ty, pierwocina nowego życia,
strzeżesz wielkodusznego „tak” każdego z nas,
pełnego radości i miłości.
Święta Maryjo, Matko każdego powołania,
spraw, aby wierzący potrafili
odpowiedzieć z wielkoduszną odwagą
na Boże wezwanie,
i byli radosnymi świadkami miłości do Boga
i do bliźniego.
Młoda Córo Syjonu, Gwiazdo zaranna,
która kierujesz krokami ludzkości
przez wielki jubileusz ku przyszłości,
młodym nowego tysiąclecia wskaż Tego,
co jest „światłością prawdziwą,
która oświeca każdego człowieka” (J 1,9).
Amen.
(2000)

Ojcze Święty,
odwieczne źródło życia i miłości,
który w człowieku żyjącym objawiasz
blask swojej chwały,
a w jego sercu zasiewasz
ziarno swego powołania,
spraw, aby nikt nie zlekceważył
ani nie utracił tego daru
z powodu naszego niedbalstwa,
ale niech wszyscy dążą wielkodusznie
do pełnego urzeczywistnienia Twojej miłości.
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Panie Jezu,
który pielgrzymując po drogach Palestyny,
wybrałeś i powołałeś apostołów,
i poleciłeś im głosić Ewangelię,
być pasterzami wiernych
i sprawować świętą liturgię,
spraw, aby także dzisiaj
nie brakowało Twojemu Kościołowi
licznych i świętych kapłanów,
którzy nieść będą wszystkim
owoce Twojej śmierci
i Twojego zmartwychwstania.
Duchu Święty,
który uświęcasz Kościół,
nieustannie rozlewając swe dary,
wzbudź w sercach powołanych
do życia konsekrowanego
głębokie i silne pragnienie Królestwa,
aby wypowiadając wielkoduszne
i bezwarunkowe «tak»,
oddali swe życie w służbę Ewangelii.
Najświętsza Panno,
która bez wahania
ofiarowałaś się Wszechmocnemu,
aby mógł się wypełnić Jego zamysł zbawienia,
napełnij ufnością serca młodych,
aby nie zabrakło nigdy gorliwych pasterzy,
prowadzących chrześcijański lud drogą życia,
ani dusz konsekrowanych,
które przez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo
potrafią dawać świadectwo
o wyzwalającej obecności
Twego zmartwychwstałego Syna.
Amen.
(2001)
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Święty Ojcze,
wejrzyj na rodzinę ludzką,
która stawia pierwsze kroki
na drodze trzeciego tysiąclecia.
W jej życiu wciąż zbyt dużo jest
nienawiści, przemocy i ucisku
— jednak serca wielu
odczuwają głód sprawiedliwości, prawdy oraz łaski
i oczekują, że dasz im zbawienie,
którego dokonałeś przez Twego Syna Jezusa.
Potrzeba odważnych głosicieli Ewangelii,
wielkodusznych sług cierpiącej ludzkości.
Prosimy, daj twemu Kościołowi świętych kapłanów,
którzy uświęcą Twój lud mocą Twojej łaski.
Daj mu wiele osób konsekrowanych,
które ukażą światu Twoją świętość.
Poślij do swej winnicy świętych robotników,
którzy będą pracować z zapałem i miłością,
a przynaglani przez Twego Świętego Ducha,
zaniosą zbawienie Chrystusa aż na krańce ziemi. Amen.
(2002)

Maryjo, pokorna Służebnico Najwyższego,
Syn, którego zrodziłaś,
uczynił Cię Służebnicą ludzkości.
Twoje życie było pokorną
i wielkoduszną służbą:
byłaś Służebnicą Słowa,
kiedy Anioł zwiastował Ci
Boży plan zbawienia.
Byłaś Służebnicą Syna,
dając Mu życie
i pozostając otwarta na Jego tajemnicę.
Byłaś Służebnicą Odkupienia,
«trwając» mężnie u stóp Krzyża
przy Słudze i Baranku cierpiącym,
który z miłości do nas siebie składał w ofierze.
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Byłaś Służebnicą Kościoła
w dniu Pięćdziesiątnicy,
a przez swe orędownictwo
nadal rodzisz go w każdym wierzącym,
także w tych naszych trudnych
i pełnych udręki czasach.
Na Ciebie, młoda Córko Izraela,
która zaznałaś niepokoju młodego serca
wobec propozycji Odwiecznego,
niech patrzą z ufnością
młodzi trzeciego tysiąclecia.
Uczyń ich zdolnymi
przyjąć zaproszenie
Twojego Syna,
by ze swego życia uczynili
całkowity dar na chwałę Bożą.
Pozwól im zrozumieć,
że służba Bogu zaspokaja serce
i że jedynie w służbie Bogu
i Jego Królestwu realizujemy się,
zgodnie z Bożym zamysłem,
a życie staje się hymnem pochwalnym
ku czci Przenajświętszej Trójcy.
Amen.
(2003)

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością!
Synu Boży,
posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów
i do każdego zakątka ziemi!
Prosimy Cię przez pośrednictwo Maryi,
Matki Twojej i Matki naszej:
spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań,
zwłaszcza tych, do specjalnej służby na rzecz Twego Królestwa.
Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!
Prosimy Cię w intencji naszych braci i sióstr,
którzy odpowiedzieli „tak” na Twoje powołanie
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do kapłaństwa, życia konsekrowanego i posługi misyjnej.
Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia
i aby stawali się żywą Ewangelią.
Panie miłosierny i święty,
posyłaj nadal nowych robotników
na żniwo Twojego Królestwa!
Wspieraj tych, których powołujesz
do naśladowania Ciebie w naszym czasie:
spraw, aby kontemplując Twoje oblicze,
odpowiedzieli z radością na zdumiewającą misję,
którą im powierzyłeś
dla dobra Twojego Ludu i wszystkich ludzi.
Ty, który jesteś Bogiem
i który żyjesz i królujesz
z Ojcem i Duchem Świętym
przez wszystkie wieki wieków. Amen.
(2004)

*****
Jezu Chryste, Synu Boży i Królu Chwały.
Pokornie prosimy Cię,
abyś posłał zdolnych i ochotnych robotników
do głoszenie Dobrej Nowiny
o zbawieniu.
Prowadź drogi wybranych przez Ciebie młodych ludzi
do wskazanych przez Ciebie zakonów.
Natchnij serca i umysły formatorów,
aby potrafili rozpoznać dar powołania.
Ochraniaj swoją łaską kleryków,
kapłanów i braci, aby nie utracili
charyzmatu rozeznawania
i szukali we wszystkim
jedynie większej Twojej chwały.
Daj im radość istnienia,
aby pociągali innych przykładem
życia i obyczajów.
Amen
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*****
Prosimy Cię, Panie,
poślij robotników na Twoje żniwo,
aby zawsze zachowywano przykazania
Twojego Jednorodzonego Syna
i wszędzie odmawiano Jego ofiarę.
Prosimy Cię, Panie,
wejrzyj łaskawie na modlitwy nasze i spraw,
aby coraz liczniejsi byli szafarze Twoich tajemnic
i zawsze trwali w Twojej miłości.
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby łaska,
o którą prosimy, dodała nam sił
i aby wybrani przez Ciebie słudzy odkupienia
z czystym sercem służyli
Twojej nieskończonej miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen
*****
O Jezu, Boski Pasterzu,
który powołałeś Apostołów,
aby ich uczynić łowcami dusz,
pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych
i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami.
Spraw, by dzielili Twoje pragnienie
powszechnego odkupienia,
dla którego ponawiasz na ołtarzach swoją Ofiarę.
Ty, o Panie, który zawsze żyjesz,
aby się wstawiać za nami,
otwórz przed nimi horyzonty,
by dostrzegli cały świat,
w którym wznosi się niema prośba
tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości,
by odpowiadając na Twoje wołanie,
przedłużali tu na ziemi Twoją misję,
budowali Twoje Ciało Mistyczne
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– i byli solą ziemi
i światłością świata.
Rozszerz o Panie Twoje miłościwe wołanie
również na wiele serc kobiecych,
czystych i wielkodusznych,
i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej,
oddanie się służbie Kościoła
oraz braciom potrzebującym
pomocy i miłości.
Amen.
*****
Ojcze Przedwieczny,
Ty pragniesz, aby wszyscy zostali zbawieni.
Wielkie jest Twoje miłosierdzie.
Spraw, aby wszyscy ludzie
poznali i umiłowali Ciebie.
Poślij, Panie, robotników na żniwo swoje
i zlituj się nad ludem swym.
Słowo przedwieczne,
Zbawicielu całego stworzenia,
przyprowadź wszystkich do siebie.
Poślij, Panie, robotników na żniwo swoje
i zlituj się nad ludem swym.
Duchu Święty, Boże,
przez nieskończone zasługi
naszego Pana Jezusa Chrystusa,
rozpal w sercach wszystkich gorącą
i wszechmocną miłość swoją.
Poślij, Panie,
robotników na żniwo swoje
i zlituj się nad ludem swym.
Amen.
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*****
Panie Jezu, Ty chcesz,
abyśmy naszymi prośbami współdziałali z Tobą,
który wzywasz mężczyzn i kobiety,
by poświęcili się Tobie na służbę.
Kiedy zanosimy prośby,
Ty dzielisz się z nami gorącym pragnieniem,
by na świat cały posłać
świadków ewangelicznej radości.
Błagamy Cię więc, o Panie,
daj Kościołowi wielu powołanych,
niech będą jego życiem i siłą,
niech niosą na krańce świata
Twoje zbawienie.
Błagamy Cię więc, o Panie,
niech głos Twój przeniknie serca młodych,
niech wielu z nich
pociągnie do Twojego cudownego dzieła.
Amen.

BIBLIJNE TEKSTY POWOŁANIOWE
(wybór)
Nazajutrz Jan znowu stał w tym samym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami
i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj
uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się
i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli
do Niego: „Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?” Odpowiedział
im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia
pozostali u Niego…
(J 1,35-39)

Oto podszedł do Jezusa pewien człowiek i zapytał: „Nauczycielu, co dobrego
mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” Odpowiedział mu: „Dlaczego Mnie
pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj
przykazania”. Zapytał Go: „Które?” Jezus odpowiedział: „Oto te: Nie zabijaj,
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nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego
bliźniego, jak siebie samego!” Odrzekł Mu młodzieniec: „Przestrzegałem tego
wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?” Jezus mu odpowiedział: „Jeśli chcesz być
doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie.
Potem przyjdź i chodź za Mną!”
(Mt 19,16-22)

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą,
cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „…Każdy, kto dla mego imienia
opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma
i życie wieczne odziedziczy…”
(Mt 19,27.29)

Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym jest to dane… Są tacy bezżenni,
którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech
pojmuje!
(Mt 19,11.12)

1. Ewangelia wg św. Mateusza:
9, 9-13
– powołanie Mateusza
10, 1-4
– wybór Dwunastu
16, 24-26
– warunki naśladowania Jezusa
19, 10-12
– dobrowolna bezżenność
28, 16-20
– ostatni rozkaz
2. Ewangelia wg św. Marka:
1, 16-20
– powołanie pierwszych uczniów
2, 13-17
– powołanie Lewiego
3, 13-19
– wybór Dwunastu
6, 7-13
– rozesłanie Dwunastu
6, 30-31
– powrót Apostołów
8, 34-38
– warunki naśladowania Jezusa
10, 17-22
– bogaty młodzieniec
10, 28-31
– nagroda za dobrowolne ubóstwo
13, 9-13
– prześladowanie uczniów
16, 15-18
– ostatni rozkaz
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3. Ewangelia wg św. Łukasza:
1, 5-25
– zapowiedź narodzenia Jana
1, 26-38
– zwiastowanie Maryi
5, 4-11
– obfity połów
5, 27-32
– powołanie Lewiego
6, 12-16
– wybór Dwunastu
9, 1-6
– pierwsze wysłanie Apostołów
9, 23-27
– warunki naśladowania Jezusa
9, 57-62
– trzej naśladowcy Jezusa
10, 1-12
– wysłanie siedemdziesięciu dwóch
10, 17-20
– radość apostoła
10, 38-42
– Marta i Maria
14, 25-35
– obowiązki uczniów Jezusa
18, 18-23
– bogaty młodzieniec
18, 28-30
– nagroda za dobrowolne ubóstwo
24, 13-35
– uczniowie z Emaus
4. Ewangelia wg św. Jana:
10, 11-18
– dobry Pasterz
17, 1-26
– modlitwa arcykapłańska Chrystusa
21, 15-19
– Piotr otrzymuje władzę pasterską
5. Dzieje Apostolskie:
1, 15-26
– uzupełnienie grona Dwunastu
9, 1-19
– nawrócenie Szawła
10, 1-48
– powołanie setnika Korneliusza
22, 3-21
– opowiadanie Pawła o swoim nawróceniu
6. STARY TESTAMENT (wybór postaci):
Noe
– Rdz 6, 9-9,17 (potop)
Abraham
– Rdz 12, 1-8 (powołanie)
Mojżesz
– Wj 2, 23-31 (powołanie)
Samuel
– 1 Sm 3, 1-21 (widzenie)
Dawid
– 1 Sm 17, 32-51 (walka z Goliatem)
– 2 Sm 11,2-12,15 (grzech Dawida)
Jonasz
– Jon 1,1-4,11 (misja Jonasza)
100

NABOŻEŃSTWA PIERWSZOCZWARTKOWE

DODATEK

INTENCJE ZMARTWYCHWSTAŃCÓW
1. Tobie, Panie, powierzamy Zgromadzenie Zmartwychwstańców i prosimy, aby
doświadczało Twej łaskawości i błogosławieństwa a dla świata było widocznym
znakiem nadziei.
2. Błagamy Cię Boże o beatyfikację Bogdana Jańskiego (założyciela zmartwychwstańców), o. Piotra Semenenki CR, o. Hieronima Kajsiewicza CR (współzałożycieli) oraz o. Pawła Smolikowskiego CR.
3. Módlmy się za ojca generała i ojca prowincjała oraz ich rady, za przełożonych
wspólnot lokalnych, aby pełniąc swą posługę w duchu służby, umacniali miłość
i jedność powierzonych im współbraci.
4. Módlmy się za proboszczów i duszpasterzy naszej zakonnej Wspólnoty, niech
otaczają miłością i troską pasterską powierzony im Lud Boży, a przez wzór
świętego życia będą świadkami obecności Jezusa Zmartwychwstałego w świecie.
5. Tobie, Zmartwychwstały Nauczycielu, oddajemy kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Zmartwychwstańców, ich wychowawców, kierowników
duchowych i profesorów, by wzrastali w mądrości i łasce, miłości i prawdzie,
sprawiedliwości i pokoju dla dobra całego Kościoła.
6. Zmartwychwstały Mistrzu, kształtuj duchowość i charaktery naszych nowicjuszy, daj wytrwałą mądrość i roztropność ich wychowawcom, aby rozeznając powołanie kształtowali w sobie ducha zakonnego zmartwychwstańczej
Rodziny, oraz stali się zdolni do całkowitej ofiary z siebie przez dar zakonnej
profesji.
7. Zawierzamy Tobie, Nauczycielu z Nazaretu, alumnów naszego Niższego
Seminarium Duchownego, rektorów i nauczycieli, aby korzystając z darów
Ducha Świętego, zdobywali świętość, mądrość i dojrzałość chrześcijańską
dla dobra Kościoła i Ojczyzny, a rozpoznawszy powołanie do służby Bożej
włączyli się radośnie w życie zmartwychwstańczej Wspólnoty.
8. Zmartwychwstały Panie, błogosław każdego Zmartwychwstańca, aby wierność powołaniu owocowała świętością, nadzieją, gorliwością i radością; miej
w szczególnej opiece naszych braci na misjach, naszych przyjaciół i dobrodziejów.
9. Boski Lekarzu, prosimy o zdrowie dla naszych chorych współbraci, a zakonnikom w podeszłym wieku daj siłę, cierpliwość i pogodę ducha w ewangelicznym budowaniu wspólnoty lokalnej.
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10. Jezu, nasze Życie i Zmartwychwstanie, otwórz bramy swego Królestwa dla
naszego zmarłego współbrata…; umacniaj darem nadziei najbliższą rodzinę,
oraz powołaj na jego miejsce nowych kandydatów do życia i posługi
w Zgromadzeniu Zmartwychwstańców.
11. Panie Zmartwychwstały, błogosław rodzinie naszego współbrata …; niech
doznaje pociechy i miłości, a dla tych, wśród których żyje i pracuje, niech
będzie zaczynem ewangelicznego dobra, miłości, prawdy i piękna.
12. Jezu, błogosław i uświęcaj naszą Wspólnotę zakonną żyjącą i posługującą
tutaj, w …

INTENCJE POWOŁANIOWE
1. Módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne, aby w naszych czasach nie
zabrakło ludzi ofiarnych, którzy zostawią wszystko i pójdą za Chrystusem.
2. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby byli gorliwymi i świętymi.
3. Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby potrafili skutecznie
głosić Twoje zbawcze orędzie niosąc zaspokojenie głodu prawdy i pełni życia
w świecie.
4. Módlmy się, aby Duch Święty wzbudzał coraz więcej świętych powołań do
życia według rad ewangelicznych.
5. Módlmy się za kraje, w których brakuje prezbiterów, aby doczekały się wielu
młodych ludzi, którzy odpowiedzą na Boże wezwanie: „Pójdź za Mną!”
6. Za wszystkie rodziny, by ożywione duchem miłości, były pierwszą szkołą
miłości Chrystusowej i tym samym środowiskiem dobrego rozpoznania
powołania przez dzieci i młodzież.
7. O odwagę dla ludzi młodych, aby nie lękali się pójść za Jezusem, który spojrzał
na nich z miłością.
8. Prosimy Cię Boże, o nowe, ofiarne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne,
aby w Kościele Chrystusowym nigdy nie zabrakło głosicieli słowa Bożego i
szafarzy świętych sakramentów.
9. Duchu miłości, rozpaliwszy w sercach młodych ludzi swoje dary, kieruj ich
ku prawdzie i uczyń świadkami prawdziwej wolności, miłości i „stróżami
poranka nowej ewangelizacji”.
10. Prosimy o siłę wiary dla wszystkich stojących wobec decyzji o realizowaniu
drogi powołania do służby Bożej, aby zechcieli wielkodusznie odpowiedzieć
na łaskę powołania.
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11. Daj młodym ludziom, którzy odczuwają w sobie powołanie kapłańskie lub
zakonne, potrzebną siłę i wytrwałość na drodze realizacji swojego powołania.
12. Dziękujemy Ci Boże, za prezbiterów na całym świecie; prosimy Cię, byś wspierał
ich powołanie, byś zakorzeniał ich coraz bardziej w jednym kapłaństwie Twojego
Syna; aby przez to, co trudne, wzrastali ku świętości.
13. Dziękujemy Ci Panie, za dar zaufania z jakim wciąż wzywasz ludzi do
współpracy z Tobą w dziele zbawienia świata; prosimy Cię, abyś otwierał
serca młodych ludzi i wlewał w nie Twoją moc do podjęcia powołania
kapłańskiego i zakonnego.
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