Z całego serca szukam Ciebie
Annie,
mojej Małżonce,
wiernej towarzyszce życia,
poświęcam.

Ks. Manfred Uglorz

Z całego serca szukam Ciebie
Modlitewnik

Motto:
„Boże, naucz mnie szukać Ciebie
i ukaż siebie temu, który Cię poszukuje.
Nie mogę bowiem ani ciebie szukać,
ani Ciebie znaleźć,
jeśli sam nie ukażesz mi siebie”.
(Anzelm Canterbury)
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Módlcie się!
Pan nasz, Jezus Chrystus powiedział:
„Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej,
a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca
swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który
widzi w ukryciu, odpłaci tobie” (Mt 6,6)
„Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują,
abyście byli synami Ojca waszego, który jest
w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”. (Mt 6,44.45)
„Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane;
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka,
znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest
taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go
prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go
prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy
będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc
wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać
dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da
Ducha Świętego tym, którzy go proszą”. (Łk 11,9-13)
Apostołowie Pańscy nauczają:
„Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy
bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch
wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.” (Rz 7,26)
„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie
prośby wasze Bogu”. (Flp 4,6)
„W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem” (Kol 4,2)
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„Bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was”. (1 Tes 5,17.18)
„Jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że
coś od Pana otrzyma, człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu” (Jk 1,5-8)
„Umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu
o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu
Świętym, zachowajcie siebie samych w miłości
Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa
Chrystusa, ku życiu wiecznemu” (Jud 1.20.21)
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Styczeń

1 stycznia
„Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku,
wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez
niego Bogu Ojcu”. (Kol 3,17)

Wszechmogący Boże, Panie czasu i historii! Szyb-

ko upływają dni i lata mojej pielgrzymki. Każdy
dzień życia i wszystko, czym je wypełniasz, jest darem Twojego ojcowskiego serca, pełnego miłosierdzia i łaski. Dziękuję Ci za dobroć i zmiłowanie,
jakie mi okazujesz każdego dnia. Wielbię więc Twoje Imię za błogosławieństwo i opiekę. Żadne ludzkie słowo nie może wyrazić tego, co z łaski czynisz
dla mnie.
Łaskawy Panie Boże, pozwalasz mi rozpocząć nowy rok w pokoju. Przede mną nieznana mi droga.
Nie wiem, ile zgotowałeś dla mnie dni radosnych,
a ile pełnych doświadczeń i krzyża. Ty znasz moją
przyszłość. Wiem, że pragniesz mojego zbawienia.
Ufam Twojej ojcowskiej dobroci. Dlatego rozpoczynam ten nowy rok z Tobą i pragnę szczerze każdy
mój dzień rozpoczynać wołaniem do Ciebie w imieniu Twojego Syna. Każdą sprawę pragnę rozpocząć
i wykonać z moim Panem i Zbawicielem, gdyż
wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. Pragnę tak żyć i postępować, aby każdy mój czyn i słowo były świadectwem wiary w Twojego Syna i zaufania Twojej dobroci.
Z pokorą proszę Cię o błogosławieństwo. Niech
Twoja dłoń chroni mój umiłowany Kościół, w którym
zostałem ochrzczony i poznałem Twoje słowo prawdy. Dopomóż mi wytrwać w wierze i nadziei do
końca moich dni. Amen.
„Jezu, hasłem być nam chciej, gdy rok nowy rozpoczęty,
i niech godło męki Twej w sztandar się przemieni święty”.
(ŚE 94,1)
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Styczeń

2 stycznia
„Idźcie dokładnie drogą, jaką wam nakazał Pan, wasz
Bóg, abyście zachowali życie”. (5 Mż 5,33a)

Panie Boże, Ojcze mój łaskawy! Z pokorą składam

Ci dzięki za życie i za wszystko, czym dzisiaj pragniesz mnie ubogacić i obdarować, przede wszystkim za Twoje słowo, przez które uczysz prawdziwie
świętego i chrześcijańskiego postępowania. Nakazujesz mi iść drogą prawdy i chcesz, abym naśladował Jezusa Chrystusa, mojego Pana, który za mnie
i wszystkich ludzi umarł na krzyżu.
Często upadam pod ciężarem doświadczenia, błądzę i szukam łatwiejszej drogi, niż ta, którą wskazuje mi Twoje słowo. Przebacz mi łaskawie moje
winy, napełń Duchem Świętym, abym mógł żyć na
chwałę Twojego Imienia. Dopomóż mi zrozumieć
słowa Chrystusa: „Ja jestem drogą”.
Wierzę, że jedyną drogą do Ciebie jest Chrystus
Pan. On jest bramą, przewodnikiem i pojednawcą.
Tylko w Nim i przez Niego mogę stanąć przed Twoim świętym obliczem. Nie chcę w nikim innym pokładać nadziei. Ufam Jego wiodącej mnie dłoni. W
Jezusie Chrystusie dajesz mi wszystko, co napełnia
pokojem, radością życia i zapewnia zbawienie wieczne.
Dobry Boże łaskawy i miłosierny, strzeż mnie,
zachowaj w szczęściu i pokoju do końca moich dni,
które wymierzyłeś na swojej dłoni. Nie pozwól,
abym zboczył z drogi prawdy i wiary. Wysłuchaj
mnie przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który
z Tobą i z Duchem Świętym jako Bóg prawdziwy
żyje i króluje na wieki. Amen.
„Niech Twe słowo świeci nam i w świątyniach Twych
rozbrzmiewa, zawsze, gdy wejdziemy tam, niech wiarę
w serca wlewa”. (ŚE 94,2)
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Styczeń

3 stycznia
„Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani
jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego.
Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli”.
(Mt 10,29.31)

Panie Jezu, dziękuję Ci, że objawiłeś mi Boga mi-

łości i łaski. Przez swoją ewangelię dajesz mi poznanie Boga jako mojego Ojca, który troszczy się
o całe stworzenie i pamięta nawet o wróbelkach
radośnie spożywających znalezione ziarna. Jemu
zawdzięczam każdy dzień mojego życia i mój chleb
powszedni. Wyznaję przeto radośnie: „Wierzę, że
Bóg stworzył mnie (...) i obdarza mnie odzieniem
i obuwiem, pokarmem i napojem, domem i gospodarstwem (...) i wszystkimi dobrami”.
Drogi Zbawicielu, zachowaj mnie w tej wierze
i daj mi siły, abym przezwyciężył wszelkie słabości
i zwątpienia oraz odzyskał utraconą nadzieję. Spraw,
abym z wdzięcznością spożywał mój chleb powszedni, z radością pomagał bliźnim, dzielił się z potrzebującymi tym, co mam, i koił ból tych, którzy cierpią. Uczyń, aby także dzięki mojemu świadectwu
i ofiarnej służbie, świat poznał, że Bóg jest naszym
Ojcem, a my Jego dziećmi, którym On w Tobie ofiaruje zbawienie wieczne.
W pokorze oddaję się w opiekę Twojego Ojca.
Niech Jego opatrzność czuwa nade mną, moim
domem, rodziną, przyjaciółmi, a także nieprzyjaciółmi, bo Ty powiedziałeś, że „słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi”. Oręduj za mną, Panie
Jezu, dzisiaj i po wszystkie dni mojego życia. Oręduj za wszystkimi ludźmi na całej ziemi. Amen.
„Ptaszek nie troszczy się o swoją strawę; zaraz z poranku
śpiewa Bogu sławę i ulatuje w lasy i na niwy, z każdego
ziarnka wesół i szczęśliwy” (ŚE 698,2)
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Styczeń

4 stycznia
„Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa
Chrystusa według upodobania woli swojej; ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej; którą nas obdarzył w Umiłowanym”. (Ef 1,5.6)

Miłosierny Boże! Dzięki krzyżowej zasłudze Two-

jego Syna, dostąpiłem łaski usynowienia i mogę do
Ciebie zawołać: Ojcze! Twoją zbawienną wolą jest,
abym przez wiarę był Twoim dzieckiem ku uwielbieniu chwalebnej łaski Twojej, którą nas obdarowałeś w umiłowanym Synu, Jezusie Chrystusie.
Panie Boże sprawiedliwy, wielbię Cię za to i pragnę przez wszystkie dni mojego życia okazywać Ci
wdzięczność w słowie i uczynku.
Umocnij moją wiarę przez Ducha Świętego, abym
był najbliżej Twojego serca ojcowskiego i doznawał
błogości życia w społeczności z Tobą. Pojednany
z Tobą przez Pana mojego, Jezusa Chrystusa, pragnę żyć w pokoju i być błogosławieństwem dla
moich braci i sióstr, dla wszystkich, których spotykam na mojej drodze życia.
Proszę Cię, dobry i łaskawy Panie Boże, jeśli zbłądzę, zechciej sprowadzić mnie jako marnotrawnego syna do swojego domu i przebacz mi moje winy
i grzechy. Okaż mi łaskę, abym był Twoim na wieki.
Wysłuchaj, dobry Ojcze niebieski, moją modlitwę w Duchu Świętym przez Pana i Zbawiciela mojego, Jezusa Chrystusa. Amen.
„Już wątpliwość z serc uchodzi, wiara w nas tę pewność
rodzi, żeśmy usprawiedliwieni i dla nieba przeznaczeni”.
(ŚE 201,7)

10

Styczeń

5 stycznia
„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie
i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze
Bogu”. (Flp 4,6)

Wszechmogący Panie Boże, Ty, który przenikasz ta-

jemnice mojego serca, wiesz, że każdego dnia zabiegam o wiele rzeczy, niegodnych nawet wspomnienia. Troszczę się o pokarm i odzienie, dom
i rodzinę, przyjaciół i pracę. Zainteresowanie sprawami doczesnymi tak bardzo przesłania mi Ciebie,
że zasługuję na Twój gniew i karę, gdyż błogosławioną jest tylko troska o Twoje Królestwo i Twoją
sprawiedliwość.
Panie Boże miłosierny, naucz mnie powierzać
Tobie w modlitwie wszystkie sprawy mojego życia.
A nade wszystko stwórz we mnie nowe serce, posłuszne Twojej woli i zawsze chętne dziękować Ci
za Twoje łaskawe prowadzenie. Naucz mnie dziękować za Twoją ojcowską dobroć, za każde doświadczenie, za wszystko, co posiadam i co jest mi
dane przeżywać, za radość i smutek, za dzień i noc.
Ojcze, powierzam się Tobie i kładę w Twoje ręce całe moje życie, wszystkie sprawy, wielkie i małe, te, o które modlę się w słowach: „przyjdź Królestwo Twoje”, i te, gdy proszę: „chleba powszedniego daj nam dzisiaj”. Ufam i wierzę, że wysłuchasz
mnie łaskawie. Boże i Ojcze miłosierny, pomóż niedowiarstwu mojemu.
Panie racz mnie wysłuchać w Duchu Świętym
przez Jezusa Chrystusa, Pana mojego. Amen.
„O Boże, Duchu, o światłości, co w cieniu śmierci świecisz
nam, opiera Ci się moc ciemności, nie cierpi Ciebie złość
i kłam. Swe serce Tobie poddać wolę, Tobie powierzyć
swą niedolę”. (ŚE 219,1)
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Styczeń

6 stycznia
Święto Epifanii
„Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci”.
(1 J 2,8)

Chryste, Synu Boży, Panie i Zbawicielu mój jedy-

ny! Ty przyoblekłeś się w nasze ludzkie ciało, aby
przebywać między nami i zgodnie z wolą Twojego
Ojca zbawić nas przez swoją śmierć na Golgocie.
Objawiłeś się poganom chodzącym w ciemności,
a uczniom swoim pozwoliłeś spojrzeć na jaśniejące
chwałą i dostojeństwem Twoje oblicze. Powiedziałeś: „Ja jestem światłością świata”. Pozwalasz nam
słuchać Twojej ewangelii, ale spraw też, abyśmy
według niej postępowali i żyli na chwałę Twojego
Imienia.
Proszę Cię, Chryste, spraw, aby światłość Twojego oblicza zajaśniała także w moim sercu i rozświetliła drogę mojego życia. Spraw, aby światło Twoje
jaśniało nieustannie w moim sercu i życiu i za Twoim błogosławieństwem służyło bliźnim ku poznaniu
prawdy zbawienia. Pobłogosław, Panie, misjonarzy,
którzy składają świadectwo o Tobie na całej ziemi.
Pobłogosław tych, którzy głoszą twoje słowo i je słuchają. Niech Twoja ewangelia wyda owoc w sercach
ludzi na całej ziemi, owoc pokoju i wzajemnej miłości.
Panie łaskawy, pobłogosław dzieła miłosierdzia
i diakonii. Dopomóż wzrastać posiewowi ewangelii
oraz przez nią pobudź wiarę, aby była mocą ku
zbawieniu każdemu człowiekowi, źródłem nadziei
i zbawiennej mocy. Wysłuchaj wszystkich, którzy
proszą Cię o błogosławieństwo i światło poznania
Twojej prawdy. Amen.
„W ciemności już nie musisz żyć, patrz w światło
i do światła idź”. (ŚE 1,4)
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Styczeń

7 stycznia
Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. (J 15,10)

Panie Boże, który jesteś miłością, dziękuję Ci, że

w Jezusie Chrystusie objawiłeś się światu jako Bóg
łaski i miłosierdzia. Umiłowałeś także i mnie, grzesznego człowieka, i pragniesz mojego zbawienia,
szczęścia i pokoju. Przez swojego Syna wzywasz
mnie do poddania się Twojej woli i zachowywania
Twoich przykazań. Spraw łaskawie, abym zawsze
miał w pamięci, iż wiara jest posłuszeństwem,
a przestrzeganie przykazań umiłowaniem Ciebie.
Przebacz mi moje grzechy i zaniedbania w służbie
dla Ciebie. Pragnę szczerze wytrwać w miłości do
Twojego Syna, mojego Pana, Jezusa Chrystusa, który
złożył swoje życie w ofierze na drzewie krzyża, abym
ja, przyobleczony w Jego sprawiedliwość, stanął przed
Twoim Boskim obliczem jako usprawiedliwiony grzesznik. Daj siły w składaniu świadectwa przed światem o Twojej dobroci, o Twojej cierpliwości nade
mną, o miłości, która jest rozlana w sercach wszystkich Twoich dzieci.
Napełnij mnie Duchem Świętym, abym z Jego
pomocą nieustannie rozmyślał nad Twoimi przykazaniami, ukochał Twoje prawo i pocieszał się
ewangelią zbawienia wiecznego. „Okaż dobroć słudze swemu, abym żył i przestrzegał słowa Twego”.
Panie Boże miłościwy, wysłuchaj łaskawie próśb
moich w Duchu Świętym, przez Jezusa Chrystusa,
Pana i Zbawiciela mojego. Amen.
„Rzuć chwiejące się podpory, słowa Zbawcy uchwyć się!
On do wspomagania skory przykazanie Jego tylko strzeż.
W Niego wierz”. (ŚE 121,4)
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Styczeń

8 stycznia
Wstanę i pójdę do ojca mego, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. (Łk 15,18)

Panie Boże, Ojcze miłosierdzia, który dla naszego

zbawienia zesłałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Jak miłosierny ojciec wybaczył swemu marnotrawnemu synowi, gdy ten przyszedł doń i powiedział: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie”, tak i Ty w swojej miłości niezmierzonej wybaczasz każdemu nawróconemu do Ciebie
grzesznikowi, który z całego serca kaja się za swoje
winy. Dziękuję Ci, Panie, iż przypomniałeś mi dzisiaj słowa przypowieści o marnotrawnym synu.
Boże dobry i łaskawy, wybacz mi grzechy, jakie
popełniłem przeciwko Tobie i przeciwko moim bliźnim. Nie zawsze pamiętam o Twojej dobroci i często
szukam szczęścia w świecie tylko dla siebie. Żywię
się plewami ludzkiej mądrości, a zapominam o Twoim słowie, prawdziwym pokarmie dla duszy. Wierzę, że Ty, Panie miłosierny, przebaczysz mi moje
przewinienia. Ufam Twojej miłości i łasce. Oddaję
moje życie w Twoje ręce, gdyż tylko Ty, dobry Boże,
mnie ochronisz i pewnie prowadzisz przez życie.
Błagam Cię, przykryj nagość mojej duszy sprawiedliwością Twojego Syna, mojego Pana i Zbawiciela.
Proszę Cię o łaskę dla wszystkich ludzi, aby dzięki mocy Ducha Świętego poznali wierność Twoją
i poszukiwali Królestwa Twojego, jego sprawiedliwości i wiecznego zbawienia. Wysłuchaj mnie, wszechmogący Boże, przez Pana mojego, Jezusa Chrystusa. Amen.
„Zgrzeszyłem, Boże, lecz za grzech żałuję, swoją poprawę
szczerze Ci ślubuję”. (ŚE 439,1)
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Styczeń

9 stycznia
Ty jedynie jesteś święty, toteż wszystkie narody przyjdą
i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe
rządy twoje. (Obj 15,4)

Zaiste, Boże, jedynie Ty jesteś święty! Żaden grze-

sznik nie może wejrzeć na jaśniejące niebiańskim
blaskiem Twoje oblicze i ostać się przed Tobą.
Świętość i sprawiedliwość Twoja napełnia bojaźnią
i drżeniem. Jedynie Ty godzien jesteś uwielbienia
i czci, jaką Ci złożyły i zawsze składać będą ludy
całej ziemi. I moje serce wielbi Cię w pokorze. Pragnę być wśród wybranych, aby w wieczności oddawać Ci pokłon i służyć Ci wraz z wszystkimi
zbawionymi dziećmi Twoimi.
Święty Boże, kierujesz historią ziemi pełnej cudownych dzieł Twoich. Jedynie Twoje zrządzenia
są sprawiedliwe, bo jesteś najwyższym dobrem
i wiesz, co służy zbawieniu grzesznej ludzkości.
Kieruj moim życiem i wskaż mi drogę do Ciebie.
Spraw, dobry Panie Boże, abym przez wsłuchiwanie się w słowo Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,
poznał wolę Twoją i wypełnił wiernie wszystko, co
służy zbawieniu mojej duszy.
Panie Boże miłosierny, uczyń w swojej mocy,
aby wszystkie narody ziemi uznały Twoje panowanie. Skrusz okowy bezprawia, napełnij sprawiedliwością wszystkich ludzi i przez Jezusa Chrystusa
odnów oblicze świata. Panie Boże, rozpocznij to dzieło ode mnie.
Spraw to Panie i wysłuchaj mnie przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.
„Przyjdź, narodów zbawienie, Jezu, spełń nam życzenie.
Objaw się nam w jasności i wybaw nas z ciemności!”
(ŚE 21,1)
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Styczeń

10 stycznia
Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może
mi uczynić człowiek? (Hbr 13,6)

Panie Boże, choć życie jest Twoim darem, niesie

jednak smutki i przykrości. I ja jestem doświadczany. Nie wszyscy bliźni są mi przyjaciółmi. Nie
wszyscy, gdy otwieram moje serce, odpowiadają
miłością, także przebaczeniem, gdy niosę przebaczenie. Gdy przychodzę z dobrym słowem, nie
zawsze dają mi słowo pokoju.
Wiem, że Twojemu Synowi, chociaż był święty
i sprawiedliwy, zwiastował pokój i ofiarowywał pomoc potrzebującym, sprzeciwiano się i szukano Jego zguby, wreszcie pojmano Go, osądzono i przybito
do krzyża. Ale On i wtedy, na Golgocie, modlił się:
„Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”. Boże
łaskawy, naucz mnie naśladować Jezusa Chrystusa,
abym w cichości ducha znosił upokorzenia, przebaczał bliźnim i dobrem za zło odpłacał.
Proszę Cię, Boże, daj mi ufające serce, które by
w Tobie szukało pomocy i ratunku. Ty bowiem jesteś moją pomocą i najpewniejszym ratunkiem. Nie
pozwolisz, aby moja dusza napełniała się obawą
i goryczą. Gdy mam Ciebie, niczego się nie lękam
i nie obawiam. Czyż może zaszkodzić mi człowiek,
gdy Ty masz mnie w swojej opiece? Żadne moce
nie odłączą mnie od Twojej miłości, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu moim. Tak
przecież uczy Paweł, wierny sługa Twojego Syna.
Panie Boże, racz mnie wysłuchać łaskawie i spełń
to, o co Cię proszę. Amen.
„Gromadko mała Bożych sług, choć się na ciebie zawziął
wróg i pragnie twej niedoli, choć zgnębić ciebie zamiar
ma, nie lękaj się – Bóg pomoc da, na zgubę nie pozwoli”.
(ŚE 260,1)
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11 stycznia
Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. (J 17,16)

Panie, Jezu Chryste, gdyś umierał na krzyżu, nie

myślałeś o sobie i swym cierpieniu, ale o tych, których otrzymałeś z ręki Ojca niebieskiego. Modliłeś
się za wszystkich swoich uczniów. Prosiłeś o jedność dla swojego Kościoła i o zachowanie od złego wszystkich Bożych dzieci.
Zbawicielu mój jedyny, Twoja arcykapłańska
modlitwa uczy mnie, że choć żyję na świecie, nie
jestem ze świata. Dopomóż mi pamiętać, że jestem
tu tylko przechodniem i pielgrzymem, a moja ojczyzna znajduje się w niebie. Spraw łaskawie, aby
moje serce nie biło dla tego świata, lecz dla Twojej
miłości i posłuszeństwa Twojej świętej woli. Przypominaj mi każdego dnia, skąd pochodzę i jakie jest
moje przeznaczenie, abym wiernie służył tylko Tobie i moje życie złożył w Twoje ręce i z pomocą
Ducha Świętego stawał się na wzór i podobieństwo
Twoje.
Panie Jezu, jak Ty nie jesteś z tego świata, tak
i ja nie jestem. Jako obywatel niebieskiej ojczyzny
pragnę nieść światło prawdy i z Twoją pomocą
służyć w dziele naprawy ziemi, na której chwilowo
przebywam. A gdy nadejdzie godzina mojej śmierci, weź mnie przed Twoje oblicze, abym wraz z wszystkimi wybranymi i zbawionymi żył z Tobą wiecznie
i chwalił święte imię Boże.
Racz wysłuchać mnie Panie. Amen.
„Światłem życia mego bądź, sercem moim zawsze rządź,
bym na błędnej świata drodze Nie dał stanąć mojej nodze”. (ŚE 213,4)
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12 stycznia
Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz
przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście,
abyście odziedziczyli błogosławieństwo. (1 P 3,9)

Panie i Boże, który z łaski przebaczasz winy i ob-

darzasz błogosławieństwem marnotrawne swoje
dzieci, okaż mi łaskę i zmiłowanie. Twój Syn nauczył nas wołać: „Odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Ale czy
odpuszczamy winy naszym bliźnim? Czy odpłacamy dobrem za zło? Ty o tym wiesz najlepiej.
Panie Boże, który wszystko przebaczasz pokutującym grzesznikom, Ty widzisz i moje serce, i wiesz,
że chowam w nim stare urazy i pamiętam dawne
krzywdy. Dopomóż mi zapomnieć zło, jakie mi
wyrządzono, i obelgi, które zraniły mnie boleśnie.
Napełń mnie swoim Duchem, abym wybaczył bliźnim ich niesprawiedliwość i nieustannie dobrem
za zło odpłacał, abym służył im i błogosławił, nawet jeśli będą okazywać mi nieprzyjaźń.
Powołałeś nas, abyśmy żyli w miłości, zgodzie
i pokoju, wzajemnie sobie pomagali i jedni drugich
brzemiona nosili. Panie Boże, w społeczności ludzi
miłości i pokoju obfite jest Twoje błogosławieństwo. Obdaruj nim moje serce, zjednocz wszystkich ludzi w usłużnej miłości, aby Twoje Królestwo
przyszło do nas nie w sądzie, lecz w pokoju i radości zbawienia. Dobry Boże, wysłuchaj moją modlitwę przez Jezusa Chrystusa, Pana mojego. Amen.
„W cierpień świata czas postawiłeś nas, byśmy miłość
okazali; daj nam dobro siać i nie spocząć już, aż zobaczę
Twoją twarz! Prośmy Pana: Pobłogosław nam, okryj nas
pokojem swoim; ześlij życie mocą swoich rąk, działaj
przez nas siłą swą!”. (wg ŚE 316,3)
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13 stycznia
Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.
(Rz 8,14)

Dziękuję Ci, Panie Boże, że choć nie zasługuję na

to wyróżnienie, uznałeś mnie za swoje dziecko.
Przez Jezusa Chrystusa usynowiłeś mnie, obmyłeś
Jego krwią przelaną na Golgocie i obdarowałeś
obietnicą zbawienia wiecznego.
Panie Boże, nie zawsze jestem Ci wierny, zapominam o mym powołaniu i bliższe są mi sprawy
tego świata. Jednak Ty nie gniewasz się na mnie
i przez Twoje słowo dajesz mi poznanie moich błędów
i grzesznych czynów, nakłaniasz do pokuty i powrotu pod Twoją łaskawą opiekę.
Oświeć mnie, miłosierny Boże, i poświęć na mieszkanie swoje przez Ducha Pocieszyciela, który niech
mnie prowadzi, abym był prawdziwym dzieckiem
Twoim i służył Tobie do końca dni moich.
Zbierz wszystkie swoje dzieci w Kościele Jezusa
Chrystusa, przy duchowej matce naszej. Naucz nas
miłości i szacunku do Kościoła, który powołałeś
przez Ducha Świętego. Daj Kościołowi wiernych
nauczycieli, zachowaj w poznaniu prawdy, abyśmy
w nim, niczym w bezpiecznej arce, dotarli do wiecznej przystani i przed Twoim obliczem, Ojcze łaskawy i miłosierny, żyli i wielbili święte Imię Twoje.
Racz wysłuchać mnie Panie. Amen.
„Gdzie Duch Boży w serca słan, grunt nadziei pewnej dan,
tam nas wiara, miłość wodzi, radość budzi, smętek chłodzi” (ŚE 216,4)
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14 stycznia
Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości
swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez
upadki, ożywił wraz z Chrystusem ‒ łaską zbawieni jesteście. (Ef 2,4.5)

Święty

Boże, który brzydzisz się wszelką nieprawością, przed Tobą w pokorze wyznaję moje naganne czyny. Błagam Cię, nie odwracaj ode mnie
swojego oblicza i nie pozostawiaj na pastwę grzechu i śmierci. Niech wielkie Twoje miłosierdzie
i łaska okazana mi w Twoim Synu, ożywi mnie
umarłego przez upadki, i napełni radością życia w Jezusie Chrystusie.
Boże i Panie, odnów moje życie i daj mi nowe
serce miłujące Ciebie i szukające chwały Twojego
Imienia. Dopomóż mi w Duchu Świętym żyć każdego dnia w społeczności z Jezusem Chrystusem,
gdyż jedynie w Nim mogę stać się nowym stworzeniem.
Boże, okaż miłosierdzie wszystkim ludziom na
ziemi. Przywiedź przed swoje oblicze wszystkich
wierzących w Chrystusa Pana i obdarz ich łaską
zbawienia wiecznego. Pobłogosław cały rodzaj ludzki, który jęczy pod brzemieniem grzechu, oczekując
chwalebnego objawienia Twoich dzieci.
Panie Boże łaskawy i miłosierny, wysłuchaj mnie,
który wołam do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela mojego. Amen.
„Wyryj krwawe rany swoje, Zbawicielu, w sercu mym,
bym przez całe życie moje miał je przed obliczem swym,
Tyś największe dobro me, do którego serce lgnie. Szczęsnym, gdy u stóp Twych stoję i Twą łaską duszę poję”.
(ŚE 165,3)
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15 stycznia
Nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie; Pan, wasz Bóg, który
idzie przed wami ,będzie walczyć za was tak samo, jak to
na waszych oczach uczynił w Egipcie. (5 Mż 1,29.30)

Boże

miłosierny, objawiłeś przez Mojżesza ludowi
izraelskiemu swoje Imię – JAHWE, które znaczy: „JESTEM”. W Jezusie Chrystusie otworzyłeś nam swoje
ojcowskie serce i pozwoliłeś nam wołać do Ciebie:
Ojcze. Jedynie Ty jesteś nieustannie z dziećmi swoimi, prowadzisz nas i chronisz przed złem nasze
ciała i dusze. Jesteś obecny wśród nas w Zbawicielu
naszym. Daj poznanie wszystkim ludziom, że prowadząca ręka naszego Zbawiciela jest Twoją wszechmocną dłonią, która nigdy nie cofnie się i nie znuży.
Boże, dopomóż mi przezwyciężyć lęk przed przyszłością i niepewnością dnia jutrzejszego. Spraw,
abym odważnie kroczył naprzód pod przewodnictwem Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i z Nim pokonywał wszelkie trudności.
Powierzam się Tobie, ufam Twojej sprawiedliwości, gdyż Ty jesteś Bogiem wiernym i pamiętasz
o wszystkich danych ludziom obietnicach.
Panie Boże łaskawy, wysłuchaj mnie i w Jezusie
Chrystusie obdarz niezłomną ufnością. Amen.
„Więc nie patrz wstecz, spoglądaj wprzód, na Pana swego
czekaj! Gdy działa On, tam czyni cud, na los swój nie
narzekaj. Pan, który twe serce zna, niech da ci, co wiecznie trwa, nie lękaj, nie trwóż się, a wierz, w miłości i nadziei!” (ŚE 449,4)

21

Styczeń

16 stycznia
Błogosławiony niech będzie Bóg (...), który pociesza nas
we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są
w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. (2 Kor 1,3.4)

Błogosławię

Cię, Boże i Ojcze Pana i Zbawiciela
naszego, Jezusa Chrystusa, Boże miłosierdzia i wielkiej pociechy! Dziękuję Ci, że w Twoim słowie każdego dnia znajduję pocieszenie w smutkach i troskach, jakie nieustannie towarzyszą mi w moim
życiu. Nie skarżę się na te bolesne doświadczenia,
gdyż wiem, że wszelki ucisk czyni cierpliwym i służy pogłębieniu wiary i ufności.
Boże miłosierny, dziękuję Ci, że uznałeś mnie
godnym cierpień dla Imienia Jezusa Chrystusa.
Daj mi zrozumieć, że powołaniem moim jest naśladowanie Twojego Syna i niesienie za Nim mojego krzyża z godnością i w pokorze.
Dobry i łaskawy Boże, udziel mi Ducha Świętego w obfitości i umocnij wiarę mojego serca, abym
z Twoją pomocą pocieszał moich bliźnich w ich
krzyżu i niedoli.
Panie Boże łaskawy i miłosierny, wysłuchaj swojego sługi i spraw, abym wiernie wypełniał moje
powołanie. Amen.
„Chrystus – pewność to jedyna, że zgładzona grzechu
wina; tą pewnością pocieszony, jestem usprawiedliwiony”. (ŚE 262,4)
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17 stycznia
Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi
wszystko i dla którego istniejemy, i jeden tylko Pan, Jezus
Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego
my także istniejemy. (1 Kor 8,9)

Panie Boże wszechmogący, przez Twoje słowo stał

się świat i wszystko, co jest na nim. I ja zawdzięczam Ci moje istnienie i każdą rzecz, jaką posiadam. Wybrałeś mnie, abym żył w społeczności
z Tobą. Jesteś moim Ojcem i troszczysz się o mnie.
Tylko Ty wiesz, czego mi potrzeba najbardziej.
Twoją wolą jest, abym żył dla Ciebie i Tobie oddał
mój czas tu, na ziemi. Pragniesz, abym miał tylko
jednego Pana i służył Mu z oddaniem i w pokorze.
Jezus Chrystus, Syn Twój Jednorodzony, jest moim Panem, On bowiem dla mnie złożył swoje życie
w ofierze, abym stał się Twoją własnością. Dlatego
pragnę dla Niego żyć i umrzeć. A jeśli czasem zapominam, że mam Pana, że należę do Niego,
sprowadź mnie na właściwą drogę i zwiąż na nowo
moje życie z Chrystusem, dla którego i przez którego wszystko istnieje.
Panie Boże, niech będzie Tobie chwała w Jezusie Chrystusie, moim Panu i Zbawicielu. Amen.
„On ma ze wszystkich ludów Oblubienicę tu, by dobra
Jego trudów strzec mogła wiernie Mu. Jest jeden Pan, cel,
tchnienie, niebiański jeden Chrzest i jedno jest zbawienie,
Duch i Bóg jeden jest”. (ŚE 562,2)
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18 stycznia
Okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie
całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana
w objawieniu się Jezusa Chrystusa. (1 P 1,13)

Wszechmogący Panie Boże i Ojcze, tylko Ciebie win-

niśmy czcić i wielbić. Objawiłeś nam swoją miłość
i łaskę, chociaż nikt nie jest godzien Twojej dobroci, ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy i zasługujemy
na Twoją karę. Nie jestem lepszy od innych grzeszników. Drogi moje są kręte, a myśli nie zawsze
godne Twojego dziecka.
Proszę Cię z pokorą, oświeć mnie przez Ducha
Świętego i daj mi zrozumieć moją powinność wobec Ciebie, mojego Pana i Stworzyciela. Tylko w Twoim miłosierdziu pokładam nadzieję, że przez Jezusa Chrystusa dopomożesz mi oczyścić mój umysł
i przezwyciężyć słabości ducha i namiętności ciała.
Ufam Ci, Boże, i pragnę całym sercem nawrócić się
do Ciebie i składać świadectwo o objawieniu się
w Chrystusie łaski zbawienia wiecznego.
Boże, dopomóż wszystkim ludziom opanować
swoje żądze. Daj poznanie, że bliski jest czas zagłady świata, jeśli ludzkość nie zaufa Twojej łasce
i nie zwróci się ku ewangelii miłości Twojego Syna,
naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W Jezusie Chrystusie uczyń wszystko nowe, aby każdy człowiek
z radością i wdzięcznością wielbił Cię i dziękował
Ci za bogactwo Twojej łaski i dobroci. Proszę, wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
„Panie, coś na ziemi żył, teraz władasz w niebie, ja, co
legnę w proch i pył, niech nie stracę Ciebie. Skarby nieba
w serce włóż, wiarę i nadzieję mnóż, nade wszystko, Jezu
Panie, skarbu swej miłości daj mi z swej hojności”.
(ŚE 636,7)
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19 stycznia
Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy,
bo wierny jest ten, który dał obietnicę. (Hbr 10,23)

Boże miłosierny i łaskawy, wielka i niepojęta jest

Twoja wierność! Chociaż my, w naszej ludzkiej ułomności sprzeniewierzamy się Tobie i grzeszymy, to
jednak Ty, Boże sprawiedliwy, nie zapominasz
o swych obietnicach, danych nam przez proroków
i Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Spełnia się każde słowo, które wypowiedziałeś.
Boże miłosierny i łaskawy, wyznaję ze skruchą,
że nie zawsze jestem posłuszny Twojej woli, objawionej w świętych przykazaniach Twoich. Zapominam o moim powołaniu i powinnościach ucznia
Syna Twojego. Widzisz moją niestałość i chwiejność,
a jednak nie odwracasz ode mnie swojego oblicza,
gdyż nie chcesz mojej zguby, ale pragniesz ofiarować mi pokój i zbawienie wieczne. Podajesz mi
swoją dłoń i troskliwie prowadzisz przez życie.
Panie Boże, spraw w łasce swojej, abym niewzruszenie trzymał się nadziei, którą Ty budzisz
w moim sercu. Wiem, że ona mnie nie zawiedzie,
gdyż Ty wypełniasz wszystko, co obiecałeś swoim
dzieciom.
Wierny jesteś, Panie mój! Błagam Cię w pokorze, ucz mnie wierności, abym wytrwał przy Tobie
i u kresu moich dni oglądał Twoje zbawienie.
Wysłuchaj, dobry Boże, mojego wołania przez
Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, gwaranta mojej nadziei. Amen.
„Wierny Mistrzu, Twoje Słowa to do niebios brama nowa,
Twa nauka to jest droga, która wiedzie nas do Boga”.
(ŚE 389,1)
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20 stycznia
Każdego, który mię wyzna przed ludźmi i Ja wyznam
przed Ojcem moim, który jest w niebie. (Mt 10,32)

Chryste, Zbawicielu i Panie mój jedyny! Ty wiesz,

że ufam Ci i wierzę w Ciebie. W Tobie pokładam
moją nadzieję, bo Ty jesteś źródłem sił we wszystkich moich błogosławionych działaniach. Gotów
jestem składać o Tobie świadectwo w zgromadzeniu
moich sióstr i braci, ale ogarnia mnie lęk, gdy
mam zaświadczyć o łasce i mocy Twojej ludziom
obojętnym i nie znającym Twojego imienia.
Chryste Panie, ja wiem, że to nie może być Ci
miłe, gdyż wolą Twoją jest, abym zawsze i wszędzie
głosił nadzieję mojego zbawienia, której Tyś dawcą
jedynym. Wiem, że jeśli z moim świadectwem o Tobie nie zwrócę się do bluźnierców Twojemu Imieniu, Ty nie zechcesz wspomnieć o mnie przed obliczem Ojca niebieskiego. Proszę Cię, Panie, daj mi
odważne serce, abym Twoje święte imię sławił
wszędzie tam, gdzie mnie skierujesz. Spraw, aby
świadectwo moich ust było zawsze skuteczne i służyło Twojej chwale. Racz, Jezu Chryste, powołać
wielu ofiarnych heroldów Twojego świętego imienia, aby przed Tobą zginały się kolana tych, którzy
są na niebie, na ziemi i pod ziemią.
Wysłuchaj mnie Panie! Amen.
„Panie połącz nas, niech nas nic nie dzieli, byśmy z łaski
Twej Ciebie wyznać chcieli. W samotności swej, Twoim
będę zawsze, śmieję się czy płaczę, błogosławisz mnie”.
(ŚE 308,1)
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21 stycznia
Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie
sprzeciwiłem ani nie cofnąłem. (Iz 50,5)

Boże łaskawy, Ty nie jesteś Bogiem milczącym, lecz

Bogiem żywego słowa. Przemawiałeś przez proroków i przez nich uczyłeś swój lud poznania Twojej
woli. Przemówiłeś do nas doskonale przez swojego
Syna, Jezusa Chrystusa. On jest prawdziwym Słowem życia. Kto Jego słucha, słyszy Ciebie, Jedynego Boga i naszego Ojca.
Boże dobrotliwy, przez prawo i ewangelię przemawiasz nieustannie do mojego serca, abym odwrócił się od grzechu i w mocy Twojego zbawienia
wytrwale podążał do bram niebieskiej Jerozolimy.
Uczyń moje ucho i serce zawsze otwarte i gotowe
na przyjęcie Twoich napomnień. Przez Ducha Świętego dopomóż mi zrozumieć prawdę objawioną
w Panu Jezusie Chrystusie. Niech każdego dnia
doświadczam mocy ewangelii i zawsze będę wykonawcą Twojego słowa.
Boże miłosierny, niech na całej ziemi pomiędzy
wszystkimi narodami będzie głoszona Twoja prawda. Niech Twój Duch oświeci grzeszną ludzkość
i niech przez Twoje słowo natchnie wszystkie narody umiłowaniem pokoju i pragnieniem przymierza z Tobą, który jesteś zbawieniem wiecznym. Daj
przebudzenie tym, którzy się od Ciebie odwrócili,
i otwórz uszy tym, którzy jeszcze Ciebie nie poznali.
Wysłuchaj łaskawie kornej modlitwy mojej przez
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Amen.
„Jak cicho, o jak cicho, Bóg dar ten cudowny dał. Tak
samo Bóg dziś z nieba śle błogosławieństwa swe. Nie
słyszy żadne ucho cudownych kroków tych, gdy Chrystus
Pan przychodzi sam do serc, by mieszkać w nich”. (ŚE 59,3)
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22 stycznia
W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego
Jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń
żyli. (1 J 4,9)

Boże

wszechmogący, nikt nie potrafi wypowiedzieć Twojej wielkości, mocy i chwały. Żadne ludzkie słowo nie opisze Istoty Twojej Osoby. Ty wszystko przewyższasz i wszystko przenikasz. Najwznioślejsza nasza myśl ledwie Cię dosięga. Tylko Ty sam
dajesz się nam poznać przez Twoje słowo.
Dziękuję Ci, Boże mój i Panie, że Syn Twój Jednorodzony, który oglądał i ogląda Twoje oblicze,
i przez Ciebie został posłany na świat, objawił nam
Twoje Imię i ojcowskie serce, pełne dobroci i miłości. Pragnę wielbić Cię nieustannie i chwalić za Twojego Syna, gdyż dzięki Niemu wiem, że pragniesz
zbawienia każdego grzesznika. Kto więc znajdzie Ciebie w Chrystusie, znajduje miłość i życie wieczne.
Boże łaskawy, spraw, abym zawsze pamiętał, że
jestem Twoją własnością i przez chrzest zostałem
wszczepiony w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego mojego Pana, Jezusa Chrystusa. Dopomóż mi,
Panie, przez Ducha Świętego każdego dnia wrastać
mocniej i głębiej w Chrystusa, aby mój jedyny Zbawiciel zachował mnie do życia wiecznego w Królestwie chwały Twojej.
Racz wysłuchać mnie Panie i Boże. Amen.
„Słowo Boże doskonałe, źródło życia i światłości, sercom
szczerym zrozumiałe, uczy wszystkich powinności. Słowo
to w umysłach ludzi chęć do prawych czynów budzi. Przez
nie święta miłość Boga w sercach naszych rozniecona,
przez nie łaska Twoja droga wiernym duszom udzielona.
Pewnym szczęścia jest wiecznego wykonawca Słowa
Twego”. (ŚE 386,1.2)
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Styczeń

23 stycznia
Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. (J 8,36)

Boże, wszechmogący Panie, często myślę o moim ży-

ciu i codziennych sprawach. Wydaje mi się, że potrafię wiele osiągnąć o własnych siłach, jednak
jestem bezsilny wobec wielu problemów, z którymi
muszę się borykać. Nikt mnie nie więzi, ale nie czuję się wolny. Czy moje działania i decyzje są suwerenne?
Wszechmogący Boże, to dusza moja jest spętana grzechem, zło zagraża mi zewsząd i śmierć bierze mnie w objęcia. Jestem tylko nędznym człowiekiem!
Boże i Ojcze mój, dziękuję Ci całym sercem, że
nie wpadam w rozpacz i zwątpienie, gdy rozmyślam o mojej duszy, Twój Syn umiłowany jest bowiem dla mnie światłem nadziei i źródłem nowych
sił. On za mnie umarł na Golgocie i wybawił z mocy grzechu, śmierci i władzy szatana. Za mnie przelał swoją krew, abym był wolny i w wolności wiary
wielbił Twoje święte Imię. Uwolnij mnie od wszystkiego, co nie pozwala mi całkowicie poświęcić się
Tobie, od ziemskich spraw i ludzi, którzy pragną
mojej zguby. Dźwigam krzyż, pomóż mi go dźwigać z godnością.
Panie, Boże miłosierny, pragnę służyć tylko
Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, przez którego racz mnie wysłuchać w Duchu Świętym. Amen.
„Jezus już przyszedł ratować z niewoli, śmierci okowy
pokruszył już sam. Zbawca nasz ujął się naszej niedoli;
z grzechu i z piekieł wybawił nas bram. Braci swych
z nędzy i z hańby wyzwolił, Jezus już przyszedł ratować
z niewoli”. (ŚE 108,3)
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24 stycznia
A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który
jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie
obdarzył. (1 Kor 2,12)

Boże wszechmogący, Ojcze miłosierdzia, wyznaję,

że nic nie mogę uczynić bez Twojej pomocy, żadnego dzieła wielkiego i szlachetnego dokonać, które by prawdziwie Ciebie wielbiło. Wszystko, co złe
i nie sławi Twojego Imienia, jest z mojej grzesznej
natury. Często owładnięty duchem świata, poszukuję dla siebie chwały i pragnę wygodnego życia.
Jednak nie światu powinienem służyć, lecz Tobie.
Przez chrzest w imię Jezusa Chrystusa, otrzymałem zadatek Ducha Świętego, abym przez naukę
Twojego świętego słowa mógł wzrastać w poznaniu
prawdy i łaski, w której prowadzisz mnie ku pełni
Chrystusowej.
Spraw, Boże, abym zanurzony w Ducha Świętego, zgodnie z Twoją wolą obfitował w dobre uczynki, które by Cię wysławiały i wielbiły w tym świecie
pełnym niewiary i obojętności. Niech każde słowo
i czyn mój głosi Twoją chwałę i świadczy o łasce,
którą obdarowałeś swoje dzieci.
Panie, spraw, aby wszyscy ludzie poznali Twoją
dobroć, aby każdy uwierzył i nawrócił się do Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga.
Racz wysłuchać mojej prośby przez Chrystusa
Jezusa, Zbawiciela mojego. Amen.
„Tyś jest mocą w naszej mdłości, Tyś najlepszy sercom
dar; niedościgłej Twej mądrości nie masz granic, nie
masz miar. Ty jej światłem we mnie świeć, życie nowe
w sercu wznieć, gdzieś przybytek Swój naznaczył Pierwej,
zanim świat zobaczył”. (ŚE 213,2)
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25 stycznia
Dzień Nawrócenia Apostoła Pawła
Mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł
imię moje przed pogan. (Dz 9,15)

Panie, Jezu Chryste, Zbawicielu, który żyjesz i królu-

jesz po wszystkie czasy, racz wysłuchać mojej modlitwy. Dziękuję Ci wraz z całym Kościołem za Twojego sługę, apostoła Pawła, i za jego poświęcenie
i oddanie się głoszeniu ewangelii, która jest Bożą
mocą ku zbawieniu każdego wierzącego.
Jezu Chryste, powołanie prześladowcy Kościoła
na Twego apostoła i wiernego sługę, to świadectwo
Twojej niezgłębionej mądrości i wielkiej mocy.
Niepojęte i niezbadane są Twoje wyroki. Co zechcesz uczynić, dzieje się, a co pragniesz powołać
do życia, żyje. Przez wierną służbę apostoła Pawła,
wielu ludzi nawróciło się i znalazło w Tobie źródło
prawdziwego życia. I my korzystamy z jego posiewu ewangelii. Przemawiasz do nas przez jego pisma i dajesz nam poznanie prawdy o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. Rozbudź w nas ducha
gorliwości wiernego sługi Twojego, Pawła.
Panie, Jezu Chryste, pobłogosław pracę misjonarzy i zwiastunów ewangelii zbawienia, nauczycieli
Twojego słowa. Spraw, aby wszyscy Cię poznali
i przywitali z radością w dniu chwalebnego przyjścia Twojego.
Racz wysłuchać łaskawy Panie. Amen.
„Tyś Słowem jest i Synem Boga najwyższego… Tyś z nieba
na świat przyszedł z szczerej swej litości, chcąc nas, wygnańców raju, w swojej mieć radości. A Ducha odebrawszy w boskiej zupełności, uczyłeś świat upadły wiary
i miłości. A wiodąc nas do Boga, apostoły swoje wysłałeś,
by otworzyć światu prawdy zdroje”. (ŚE 808,2.3)
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26 stycznia
Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. (J 12,26)

Chryste,

Synu Boży, jedyny Zbawicielu i Pośredniku łaski, wielbię Cię za Twoje przyjście, śmierć
i zmartwychwstanie. Sławię Twoje Imię za słowo
i dziękuję Ci, że wezwałeś mnie, abym naśladował
Ciebie, jedynego, świętego i prawdziwego Syna Bożego. Dziękuję Ci także, iż jest mi dane służyć Tobie w Kościele i w moim domu.
Panie, wciąż jeszcze nie jestem całym sercem
Tobie oddany i często nie zważam na Twoje słowo.
Czy zechcesz wejrzeć na niewiernego sługę Twego?
Czy nie obrażam Cię, gdy wchodzę na kręte drogi,
wypowiadam wyniosłe słowa i tylko połowicznie
oddaję się Tobie?
Panie, moją nadzieję i ufność pokładam w Twojej krwi. Ona mnie nie oskarża przed tronem Bożym, lecz „mówi lepiej aniżeli krew Abla”. Przebacz
więc swojemu słudze jego niewierność. Wskaż mi
miejsce, gdzie mógłbym najlepiej Ci służyć i naśladować Ciebie. Naucz mnie z pokorą i radością wypełniać wszystkie moje powinności. Spraw, abym
Cię wiernie naśladował w okazywaniu miłości moim bliźnim. Panie, sługa Twój czeka na Twoje polecenia.
Panie, racz wysłuchać sługę swego. Amen.
„W ślad za Mną! Woła Chrystus Pan. W ślad za Mną hufce
moje! Zaprzyjcie się, porzućcie świat, obleczcie wiary
zbroję! Weźmijcie na się krzyż i znój i pójdźcie za Mną
w życia bój!”. (ŚE 764,1)
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27 stycznia
Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie
bójcie się! Oto wasz Bóg. (Iz 35,4)

Boże, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie

spocznie w Tobie!
Panie, i moja dusza trwoży się, gdyż jestem człowiekiem grzesznym. Lękam się o dzień jutrzejszy,
o moją pracę, dom i rodzinę. Żyjąc w obawie, nie
potrafię skutecznie wykonywać moich obowiązków
i pewnie kroczyć drogą mojego powołania.
Proszę Cię, łaskawy Boże, ucisz moje serce,
wzmocnij ducha i rozbudź ufność w Twoje opatrznościowe prowadzenie. Dopomóż mi stać się mocnym w wierze i stałym w nadziei, abym zawsze był
gotów nieść pomoc wszystkim zaniepokojonym i zatrwożonym.
Panie, niełatwo jest stanąć przed bliźnim, który
potrzebuje pociechy i wzmocnienia w wierze. Niełatwo jest znaleźć właściwe słowa, które ukoiłyby
serca smutnych i zagubionych Twoich owieczek.
Błagam Cię, natchnij mnie mocą Ducha Świętego,
włóż w moje usta te potrzebne słowa i daj mi odwagę w składaniu świadectwa.
O mocy moja, siło i źródło miłości i dobroci!
Jeśli Ty będziesz blisko, wystarczy, abym wyrzekł:
„Nie bójcie się! Oto wasz Bóg”, i wszyscy zalęknieni nawrócą się do Ciebie i znajdą w Tobie pociechę
i ukojenie. Amen.
„Ufnością w Bogu wiara jest, ufnością w łasce Jego. Bo
nie dość prawdy wiary znać, nie! Myśli serca Twego do
Boga winny zwrócić się i w Nim mieć zaufanie swe niechwiejne i stateczne”. (ŚE 649,1)
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28 stycznia
Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy (...), lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek
zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.
(2 P 3,9)

Panie Jezu, Tyś powiedział, że mamy Cię oczeki-

wać. Twojego przyjścia wyglądali Twoi uczniowie,
ojcowie Kościoła, reformatorzy oraz liczne pokolenia wiernych czcicieli Twojego Imienia. Powiedziałeś, że nikt nie może znać dnia ani godziny przyjścia Syna Człowieczego, a jednak zuchwalcy ważą
się dokonywać obliczeń i świętokradczo wyznaczać
czas Twojego powtórnego przybycia na ziemię.
Panie, dopomóż mi pojąć, że Ty nie zwlekasz
z wypełnieniem danej nam obietnicy zabrania nas
do siebie, ale masz na względzie stan umysłów
błądzącej ludzkości, słabość Kościoła i naszej wiary. Ty, Panie, jesteś cierpliwy. Dajesz nam czas łaski, abyśmy się upamiętali i z pomocą Ducha Świętego odnowili nasze życie.
Jezu Chryste, wiem, że nie chcesz naszej zguby.
Ty pragniesz szczęścia wiecznego dla wszystkich
ludzi.
Słowo Boga żywego o powszechnym zbawieniu wlewa w moje serce nadzieję, że ostatecznie przygarniesz do siebie. Raduję się, że w dniu Twojego przyjścia wszystkie pytania i dylematy teologiczne znajdą odpowiedź i rozwiązanie.
Czekam na Ciebie, Zbawicielu świata, i wraz z całym Twoim Kościołem wołam: „Przyjdź, Panie Jezu!” Amen.
„Tam ucichnie boju gwar, tam nie będzie utrudzenia; tam
obietnic Bożych dar spełni moje utęsknienia! Tam jasności
Bożej świt i dla dusz szczęśliwy byt ”. (ŚE 953,)
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29 stycznia
Panie, od rana racz słuchać głosu mojego; rano przedkładam Ci ofiarę i wyczekuję. (Ps 5,4)

Panie Boże, Ciebie chwali całe stworzenie, gdy wraz

ze wschodzącym słońcem budzi się do życia. W pięknie świata, który dla nas uczyniłeś, naszymi sercami słyszymy hymn o Twojej mocy i wspaniałości.
Wielbimy Twoje Imię w powrocie każdego poranka, trudzie dnia i ciszy nocy.
Boże łaskawy, racz usłyszeć moje wołanie do
Ciebie, gdy po odpoczynku budzę się, aby rozpocząć nowy dzień pracy i służby dla Twojej chwały.
To jest moja ofiara, którą Ci składam z całego serca. Kornie wyczekuję Twojej pomocy, Panie, gdyż
bez Twojego błogosławieństwa ofiara moich rąk
i ust może być mi zgubą, jeśli zamiast Cię wielbić,
będę szukał chwały dla siebie i uznania wśród ludzi. Nie ma nic lepszego, jak służyć Tobie i wielbić
Twoje Imię.
Proszę Cię, dobry i miłosierny Boże, zmiłuj się
nade mną, wznieś swą opiekuńczą dłoń nade mną,
aby mnie strzegła od złego i pomagała Ci służyć
każdego dnia, od poranka do nocy.
Panie, racz mnie wysłuchać przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego jedynego. Amen.
„Ledwie oczy przetrzeć zdołam, wnet do mego Pana wołam, do mojego Boga w niebie i szukam Go koło siebie”.
(ŚE 480,3)
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30 stycznia
A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego
prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.
(J 17,3)

Panie Boże, Ojcze naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa

Chrystusa. Wielką radością napełnia mnie świadectwo ewangelii, że Syn Twój modlił się do Ciebie, abyś pozwolił nam w Tobie poznać jedynego
i prawdziwego Boga, a w Nim swojego Syna, którego posłałeś na świat. Dziękuję Ci, że przez Ducha
Świętego prowadzisz mnie do poznania tej zbawiennej prawdy i napełniasz serce wiarą w Pana
mojego, który swoje życie poświęcił, aby odkupić
grzeszną ludzkość dla zbawienia wiecznego.
Boże, świat wciąż jeszcze kala bałwochwalstwo
i znajduje się w niewoli niewiary. Wiele narodów
jeszcze nie zna Ciebie i dlatego tylu ludzi nie ufa
Tobie. A przecież kto nie zna Ciebie i nie zna Jezusa Chrystusa, ten nie jest prawdziwie wolny. Kto
zaś nie ufa Tobie, nie może być zbawiony.
Panie Boże miłosierny, wysłuchaj modlitwy Syna i obdarz wszystkich ludzi łaską poznania Twojego Twojej świętej Istoty, aby przez wiarę przybliżyli się do Ciebie i z Twojej szczodrej ręki przyjęli
życie wieczne. Nie zapomnij, Panie, i o mnie, przez
Ducha Świętego pogłębiaj moje poznanie Ciebie,
jedynego prawdziwego Boga, i Jezusa Chrystusa,
jedynego prawdziwego Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi, przez którego racz mnie łaskawie wysłuchać. Amen.
„Klejnocie drogi, pełny kras! Żywota skarbem darzysz
nas, dostojny świata Królu! Znajduję w Tobie życia treść!
Przesłodka Twa radosna wieść pokrzepia mnie w mym
bólu. Jezu! Jezu! Niebios manną nas co rano sam obdzielasz, w puszczy świata rozweselasz!”. (ŚE 105,2)
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31 stycznia
Oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego
ku prośbie ich. (1 P 3,12)

Sprawiedliwy, święty i nieśmiertelny Boże. Ty nie-

nawidzisz grzechu, bo jesteś samą jasnością i prawością. Zawsze zwracasz swoje oczy na sprawiedliwych. Wysłuchujesz wołania miłujących Cię Twoich dzieci. Otwierasz dobre ojcowskie serce przed
tymi, którzy kochają prawdę. Panie, czy ja, grzesznik, znajdę łaskę w oczach Twoich? Czy wysłuchasz mojej modlitwy i pozwolisz mi być zawsze
blisko Ciebie?
Boże miłosierny, ufam, że nie dla mojej zasługi,
bo takiej nie posiadam, lecz dla posłuszeństwa Twojego Syna i Jego śmierci krzyżowej przygarniesz
mnie do siebie. Przez chrzest przyodziałeś mnie
w szatę sprawiedliwości Chrystusa i dlatego z ufnością mogę wołać do Ciebie i prosić o błogosławieństwo i wsparcie. Nie dozwól, abym zachwiał
się w wierze i utracił darowaną mi sprawiedliwość
Pana mojego.
Boże, rozjaśnij oblicze swoje nade mną i wysłuchaj swego sługę, który woła do Ciebie w Duchu
Świętym, przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
„Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie
niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka”.
(ŚE 522,2)
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Luty

1 lutego
Uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza,
nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia.
(2 Kor 3,6)

Panie, dobry Boże, jedynie Tobie zawdzięczam mo-

je umiejętności. Ofiarowałeś mi liczne dobra, napełniłeś serce mocą swojego Ducha, powołałeś do
służby dla bliźnich oraz w Kościele Twojego Syna.
Przede wszystkim uzdolniłeś mnie do posługiwania w nowym przymierzu, które zawarłeś z ludźmi
przez krew Jezusa Chrystusa. Przyjmij łaskawie
słowa dziękczynienia za dobra Twoje i nie dopuść,
abym kiedykolwiek chlubił się darami, które zawdzięczam Tobie. Raczej, abym za nie Tobie dziękował i nimi oraz przez nie służył bliźnim.
Boże łaskawy i miłosierny, udziel mi w obfitości
swojego Ducha, abym w służbie dla sprawy Kościoła Twojego Syna, nigdy nie kierował się martwą literą Twoich przykazań, lecz rozumiał Twoją
wolę i czynił wszystko zgodnie ze słowem ewangelii Jezusa Chrystusa. Strzeż mnie przed iluzją własnych przeżyć i dozwól prawdziwie pojąć prawdy
objawione w Piśmie Świętym. Daj mi umiejętność
rozumienia Twojego słowa, a przede wszystkim wcielania je w życie ku Twojej chwale i pożytkowi wszystkich ludzi.
Prowadź mnie, Panie Boże wszechmogący, abym
Ci służył wiernie i wielbił Cię przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Pana mojego. Amen.
„Panie Chryste, coś wstąpił do nieba, żebyś stamtąd dawał nam, co trzeba, ześlij nam Ducha Świętego, Ducha
prawdy, Mistrza niebieskiego”. (ŚE 209,8)
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Luty

2 lutego
Święto Ofiarowania Pana Jezusa
Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego,
który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby
wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. (Ga 4,4.5)

Panie Boże łaskawy, dziękuję Ci, że przypominasz

mi dzisiaj, iż Twój Syn umiłowany narodził się
z Dziewicy i stał się naszym bratem. Niepojęte jest
dla mnie, jak zrodzony w wieczności Twój Syn,
przez wcielenie został ograniczony czasem i jak Boskość objawiła się w człowieku. Nie proszę, abyś
dał mi zrozumienie tej wielkiej tajemnicy wiary,
ale błagam Cię o ducha modlitwy i pobożności,
gdyż winien Ci jestem, Boże wszechmogący, cześć
i uwielbienie za Jezusa Chrystusa, przez którego
dostąpiliśmy jako grzesznicy usynowienia i zostaliśmy napełnieni nadzieją zbawienia wiecznego.
Panie Boże sprawiedliwy, jako Twoje dziecko,
uwolnione od przekleństwa prawa przez poddanie
Chrystusa pod prawo, pragnę nieustannie być blisko Ciebie i dostąpić zbawienia wiecznego. Jednakże wiem, że nie zawsze jestem godzien miana
Twojego dziecka, przeto proszę Cię serdecznie,
okaż mi zmiłowanie i łaskę. Prowadź mnie, dobry
Boże, przez Jezusa Chrystusa do ojczyzny niebieskiej, gdzie Twój Syn, jako nasz brat, który wycierpiał
krzyż, i nasz Pan, którego obdarowałeś chwałą i dostojeństwem, króluje na wieki wieków.
Święty Boże, racz wysłuchać mnie przez Jezusa
Chrystusa, Pana mojego. Amen.
„Zbawca ludów, Zbawca dusz, Syn Dziewicy przyszedł
już. Aby świat w podziwie trwał, jakie przyjście Bóg Mu
dał! (ŚE 30.1)
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Luty

3 lutego
Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: przedziwnymi okazują
się pośród synów ludzkich! (Ps 66,5)

Panie

Boże, wspaniałe są Twoje dzieła! Cudownie
ukształtowałeś niebiosa i ziemię, i wszystko, co się
na niej znajduje i cieszy się życiem. Ilekroć spoglądam na świat, który dla nas stworzyłeś, serce moje
napełnia się wdzięcznością dla Ciebie. Niech zawsze i wszędzie będzie uwielbione święte Twoje
Imię, moc i nieskończona mądrość.
Boże wszechmogący, każdy kawałek chleba, który dzięki Twojej dobroci codziennie podnoszę do
ust, jest wyrazem Twojej miłości. Tyś dawcą życia.
Ziarnu rzuconemu w glebę każesz rosnąć i sprawiasz, że rodzi nowe ziarna. Błogosławisz pola,
lasy i wody, aby wszystko, co żyje, miało pokarm
i chwaliło Ciebie.
Najwspanialszym Twoim dziełem, Boże miłosierny, jest zbawienie dokonane w Synu i przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Z miłości do nas posłałeś Go na świat i dałeś za Przewodnika Twoim
dzieciom, i uczyniłeś Zbawicielem tych, którzy do
Ciebie wołają: „Ojcze!”, ufają Tobie i tęsknią za
społecznością z Tobą. Dopomóż mi, Panie, abym
w Nim jedynie szukał pomocy i pociechy w ucisku
i niedoli, z Nim związał moje życie i przez Niego
wielbił Cię za cudowne Twoje dzieła.
Racz wysłuchać mnie Panie. Amen.
„O głębokości nieprzebrana, niezbadane sądy Boże, w was
dusza wierna, wam poddana, zna miłości całe morze.
W was skarbów wiele ten odkryje, kto pod rządami Boga
żyje, im się poddaje”. (ŚE 235,1)
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Luty

4 lutego
Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem
przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (Rz 5,1)

Panie

Boże, Ojcze miłosierdzia, który nie chcesz
śmierci grzesznika, lecz chcesz aby nawrócił się
i żył, wyciągnąłeś rękę swoją ku nam i przez Jezusa
Chrystusa pojednałeś się z błądzącą ludzkością.
I mnie, dobry Boże, niesiesz pokój i ratujesz z niedoli, choć jako człowiek grzeszny nie jestem godzien Twojego zmiłowania. Pragnę, Panie, do końca moich dni mocno trzymać się Twojej wszechmocnej dłoni i przez wiarę w Syna Twojego, Jezusa
Chrystusa, dostąpić usprawiedliwienia i zbawienia
wiecznego.
Pozwól mi zrozumieć, Boże łaskawy, że nasza
sprawiedliwość jest darowaną nam szatą Chrystusową, którą przyodziewasz nagość dusz ludzkich.
Błagam Cię, Panie Boże miłosierny, o pokój w wierze i przez wiarę w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Daj mi poznanie, iż usprawiedliwienie jest
wezwaniem do uświęcenia życia i pogłębienia pobożności w Duchu Świętym. Dopomóż mi zachować wiarę, aby ofiara krzyżowa Twojego Syna nie
była daremna, lecz obfitowała ku usprawiedliwieniu i pojednaniu.
Racz, Boże litościwy, wysłuchać mnie w Duchu
Świętym przez Jezusa Chrystusa, mojego Pana.
Amen.
„Usprawiedliwienie z wiarą wraz przychodzi, nowe odrodzenie sprawy święte rodzi. Wierny z współwiernymi
jako z braćmi swymi trwa w jedności szczerze, ćwicząc się
w swej wierze”. (ŚE 379,6)
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Luty

5 lutego
Bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni
zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest
daremny w Panu. (1 Kor 15,58)

Wszechmogący Boże i Ojcze Pana naszego, Jezu-

sa Chrystusa! Jedynie Ty, Boże, wiesz najlepiej, ile
wysiłku wkładam w moją pracę i działanie. Jednak
nie zawsze jest mi dane widzieć owoce mojego
trudu i nie zawsze znajduję zrozumienie wśród
bliźnich. Nie skarżę się, Panie, iż nie są doceniane
moje wysiłki, ale proszę Cię, nie dozwól, aby zwyciężyło mnie zniechęcenie i rezygnacja. Jak pod
krzakiem jałowca posiliłeś i wzmocniłeś swojego
sługę, Eliasza, tak napełnij moją duszę mocą Ducha Świętego, abym w zapale oddał się pracy na
chwałę Twojego Imienia i ku budowaniu królestwa
pokoju i sprawiedliwości.
Boże łaskawy, daj słudze swemu ducha niezłomnej ufności i serce gorliwe. Natchnij mnie wiarą,
że żadna praca nie będzie daremna, jeśli ją wykonujemy w imię i dla imienia Twojego Syna, Jezusa
Chrystusa.
Spraw, abym nie oczekiwał uznania świata, ale
pełnił swoje powinności z myślą o Tobie i cały mój
czas i siły poświęcił dla Twojej sprawy.
Panie Boże, przyjmij moją ofiarę i wysłuchaj mnie
przez Jezusa Chrystusa. Amen.
„Wszyscy, co składają w Panu swe ufanie stali pozostają
zawsze niezachwianie, jako Syjon nieporuszony ze żadnej
strony, ze żadnej strony”. (ŚE 721,1)
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Luty

6 lutego
Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. (J 7,37b)

Panie

Jezu Chryste, Synu Boga jedynego, wyciągasz swoje dłonie i wzywasz do siebie wszystkich,
którzy potrzebują Twojej pomocy. Zapraszasz spracowanych, chorych i cierpiących. Twoje słowo prawdy budzi pokój i ufność, gdyż Ty jesteś źródłem
łaski i dobroci. Łaknących sprawiedliwości obdarzasz godnością dzieci Bożych. Pragnących pojednania z Bogiem oczyszczasz krwią swoją, niewinnie przelaną na Golgocie.
Panie łaskawy, dziękuję Ci, że przez Ducha Świętego otwarłeś moje serce, abym usłyszał Twoje wołanie i napomnienia. Dziękuję Ci, że przygarnąłeś
mnie do siebie i obdarowałeś dobrami zbawienia
wiecznego. Wielka jest Twoja dobroć i zmiłowanie.
Chryste, wybacz mi moją niewierność, wszak
często nie zważam na Twoje zaproszenie i zwracam się ku przewrotnemu światu i jego złudnym
radościom, które są tylko marnościami. Wybacz
mi, że zapominam, iż Ty jedynie jesteś źródłem
pokoju. Błagam Cię, przywróć mnie sobie, nasyć
prawdą Twojego słowa, sprawiedliwością i darami
życia wiecznego. Bądź przy mnie, Zbawicielu mój
jedyny, gdyż tylko wtedy jestem prawdziwie szczęśliwy. Amen.
„Ku niebiosom! Piękny cel wytknął Chrystus, nasz obrońca. Duch się już ku górze rwie ponad ziemię, gwiazdy,
słońca; bo też niczym jest ich blask wobec Boga, źródła
łask”. (ŚE 731,6)
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Luty

7 lutego
Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. (1 J 5,14)

Panie

Boże wszechmogący, dziękuję Ci, że mogę
modlić się do Ciebie i wyczekiwać Twojego wysłuchania. Każdy, kto w imieniu Jezusa Chrystusa woła
do Ciebie, tego nie odrzucisz precz sprzed swojego
oblicza, ale obdarzysz łaską i przygarniesz do serca. Jednakże Ty często milczysz i nie odpowiadasz
na moje błaganie. Panie Boże, czy wtedy gniewasz
się na mnie? Czy może jesteś zajęty problemami
innych ludzi? Niezbadane są Twoje zrządzenia.
Boże miłosierny, wyraźnie mówisz w swoim
słowie, że wysłuchujesz tych, którzy ufają Ci i wierzą w Twoje obietnice. Ofiarowujesz im dar wiecznego zbawienia.
Boże, tylko Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze.
Milczysz, gdy proszę Cię o rzeczy, które mogą odwieść mnie od Ciebie. Spraw, abym zastanowił się
nad moimi prośbami i potrafił poniechać owych
łudzących błahostek, które nie służą mojemu zbawieniu. Twoje milczenie niech będzie dla mnie
znakiem, że moje pragnienia nie są godne Twojego
Boskiego zamysłu. Naucz mnie, dobry Boże, dziękować za cudowne Twoje dzieła i prosić Cię o spełnienie Twojej łaskawej woli.
Racz mnie wysłuchać przez Jezusa Chrystusa,
jedynego Zbawiciela mojego. Amen.
„Duszo moja, Boga czcij, sław Jego imię wszędzie. Dziękczynny hołd Mu w niebo ślij: Bóg wielkim był i będzie!
Niech wszystkie światy wielbią Go, w Nim ufność pokładają swą i służą Mu na wieki”. (ŚE 847,6)
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Luty

8 lutego
Dusza moja tęskni do zbawienia twojego, oczekuje słowa
twojego. (Ps 119,81)

Boże wszechmogący, dziękuję Ci, że stworzyłeś lu-

dzi na swój wzór i podobieństwo. Ale grzech zniszczył Twój obraz w każdym człowieku, narodzonym
w naturalny sposób. A jednak w sercach Twoich
dzieci pozostała iskra tęsknoty za Tobą. Roznieć ją,
aby wszyscy ludzie zwrócili się ku Tobie i w Tobie
znaleźli uciszenie w tym świecie pełnym niepokojów.
Panie Boże, napełń i moje serce tęsknotą za
Tobą, za powtórnym przyjściem Syna Twojego, za
życiem w społeczności z Tobą tu i teraz, a nade
wszystko za bytowaniem w domu Twoim, gdzie
nasz Zbawiciel poszedł przygotować nam miejsce.
Spraw łaskawie, abym każdego dnia z radością
pochylał się nad Biblią i tęsknie oczekiwał na Twoje słowo, wszak przez nie mnie prowadzisz i w Duchu Świętym napełniasz mocą ku zbawieniu. Nic
nie ukoi mojej tęsknoty tylko Twoje słowo, gdyż
przez nie zbliżasz się do mnie i rozpraszasz mroki
i smutki mojego życia. Dusza moja oczekuje słowa
mojego Pana i Zbawiciela jedynego, Jezusa Chrystusa i tęskni za chwilą, w której Pan mój mówi do
mnie przez swoją ewangelię.
Boże, racz wysłuchać modlitwy mojej. Amen.
„W przybytkach naszych, Panie, niech znowu głos słodki
Twoich rozbrzmiewa praw. Daj wszędzie przystęp swojemu słowu, przez wiarę, łaskę, zbawienie spraw! My tych
potomni, co położyli życie i mienie za prawdę Twą i za
tym jednym tylko tęsknili, by i swej dziatwie zachować
ją”. (ŚE 856,2)
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Luty

9 lutego
Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki
wieków. (Obj 11,15)

Panie Boże, Stworzycielu nieba i ziemi! Jedynie Ty

jesteś prawdziwym Bogiem i Tobie należy się cześć i
chwała. Uwielbiłeś Imię swoje w cudownych dziełach Twoich. Objawiłeś swoją dobroć i miłosierdzie
w krzyżu Jezusa Chrystusa. Tobie i Twojemu Synowi
w Twej świątyni niebieskiej oddają cześć aniołowie
i zbawieni. Otwieram przed Tobą Panie, moje serce, i wielbię Twoje Imię wraz z wszystkimi aniołami świętymi.
Panie Boże, czy zechcesz przyjąć ode mnie niegodnego pieśń chwały Twojej?
Jestem człowiekiem nieczystych warg. W moim
sercu gnieździ się grzech i nieprawość. Daleka jest
moja droga do życia w świętości, do którego mnie
powołałeś. Boże miłosierny, oczyść moje serce, poświęć je przez Ducha Świętego, abym mógł stanąć
przed Twoim obliczem bez bojaźni i trwogi. Oczyść
moje wargi, abym był godny wielbić Cię i chwalić
w mojej pieśni. Przeprowadź mnie, Boże litościwy,
przez bramę śmierci do królestwa życia wiecznego,
abym wraz z wszystkimi wybranymi mógł wysławiać Cię na wieki.
Wysłuchaj mnie w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa. Amen.
„Zbawco uwielbiony, chwałą uwieńczony! Dzieło swe
skończyłeś, śmierć już zwyciężyłeś; teraz światło w niebie
opromienia Ciebie.
Wieczne jest, o Panie, Twoje panowanie. Patrzysz z tronu
swego na mnie skruszonego, krzepiąc mnie swoimi dary
duchowymi”. (ŚE 210,1.2)
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Luty

10 lutego
Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie
i wykonanie. (Flp 2,13)

Boże

łaski i miłosierdzia, Ojcze wszelkiej pociechy! Błogosławię Twoje Imię za każdy dzień, który
mi darujesz i wypełniasz swoją treścią. Pragnę
przeżyć go z Tobą i wszystko, co czynić będę, chcę
poświęcić Tobie. Jednak niewielka jest moja siła,
a serce niestałe.
Boże, przebacz mi grzech pychy, gdy czasem
wydaje mi się, że coś zależy od moich decyzji, a moja wiara pochodzi od mojej woli i siły mojego ducha. Ale nic, co dobre, święte i służy zbawieniu, nie
jest ze mnie, tylko z Ciebie, boś Ty, Panie, źródłem
wszelkiego dobra, świętego życia i prawdy. Dopomóż mi, Boże łaskawy, abym zawsze pamiętał, że
wszystko dzieje się według Twojego upodobania i że
jedynie Ty sprawiasz chcenie i wykonanie.
Panie Boże wszechmogący, bądź źródłem wszystkich moich myśli, słów i działań. Kornie poddaję
moją wolę świętej woli Twojej. Pragnę czynić tylko
to, co jest Tobie miłe. Napełnij mnie mocą Ducha
Świętego, abym wszystko, co rozpocznę w Twoim
imieniu, dokończył z Tobą ku chwale Twojej.
Boże, sprawuj we mnie chcenie i wykonanie.
Boże, pokornie proszę, wysłuchaj mnie. Amen.
„Myśli nasze kryje noc, rozum błąka się w ciemności, Jeśli
Ducha Twego moc ich nie wiedzie do światłości. Dobrą
chęć i wykonanie Ty w nas sprawić racz, o Panie!”
(ŚE 295,2)
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Luty

11 lutego
Pan zna myśli ludzi, bo są marnością. (Ps 94,11)

Boże wszechmogący, pokornie proszę o zmiłowa-

nie dla Twego grzesznego sługi. Widzisz moje czyny, słyszysz moje słowa i przenikasz moje myśli,
i wiesz, że są one marnością. Nie zawsze postępuję
sprawiedliwie i nie służę Tobie i moim bliźnim.
Często zajmuję się sprawami, które nie są Ci miłe,
bo należą do świata. Mniemam o sobie, iż wiele znaczę, a przecież jestem prochem i pyłem u stóp potęgi i mocy Twojego majestatu. Boże litościwy, nie
karz mnie za marność moich myśli i ubóstwo moich słow.
Z serca błagam Cię, Panie, oświeć mój umysł, napełń światłem poznania Twojej woli, abym żył tylko
dla Ciebie i służył bliźnim ku większej chwale Twojego Imienia.
Dopomóż mi, abym w wysiłku mojej myśli zgłębiał prawdę Twojego słowa. Pobłogosław moje pochylanie nad Pismem Świętym, niech zeń płynie
i ku niemu wraca moja wiara i pobożność.
Wysłuchaj mnie, Boże łaskawy i dobrotliwy, w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana mojego. Amen.
„Jezu, Jezu, me ufanie! Prowadź zawsze myśli me, bym
pokładał w Tobie, Panie, ufnie wciąż nadzieje swe; niech
niezłomnie wola Twa zawsze, wszędzie we mnie trwa”.
(ŚE 296,1)
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Luty

12 lutego
Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty Tego, który was powołał z ciemności do
cudownej swojej jasności. (1 P 2,9)

Boże

światłości, nikt nie potrafi wyrazić Twojej
niepojętej łaski i dobroci. Otwieram serce przed
Twoim obliczem i dziękuję Ci, że powołałeś mnie
do życia w społeczności z Tobą. Nie zapomniałeś
o mnie, Panie, wydobyłeś z ciemności i przez swojego Syna, który powiedział: „Ja jestem światłością
świata”, wprowadziłeś „do cudownej swojej światłości”.
Boże, nie jestem sam, powołałeś do swojego
Królestwa moje siostry i braci, abyśmy jako Twoje
dzieci w wierze i pobożności chwalili święte Imię
Twoje. Uczyniłeś sobie z nas naród święty, królewskie kapłaństwo, lud nabyty na własność przez
krew Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Spraw, abyśmy poddani Twojej woli rozgłaszali chwałę i cnoty
Pana naszego, bo w Jego krzyżowej ofierze i okazałeś nam łaskę wiecznego zbawienia.
Panie Boże, pragnę być Twoją własnością i żyć
w światłości prawdy Twojego słowa. Racz wysłuchać mnie Panie. Amen.
„Więc cieszą się wybrani, do nieba powołani; z anioły już
śpiewają, zwycięstwo ogłaszają”. (ŚE 192,5)
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Luty

13 lutego
Weseli się serce moje w Panu. (1 Sm 2,1)

Boże

łaskawy, Tyś źródłem prawdziwej radości!
Prowadzisz mnie, rozmaitymi drogami i nie wszystkie są proste i łatwe. Często doświadczam bólu i cierpienia. Ale Ty, Boże sprawiedliwy, wiesz, co czynisz. Jestem Ci wdzięczny za Twoje prowadzenie,
za każdy krzyż, bo wszystko służy ku dobremu
tym, których miłujesz. Niech więc raduje się moje
serce w Tobie, nawet w próbie i doświadczeniu.
Weseli się moje serce w Panu Jezusie Chrystusie, w którym objawiłeś swoją łaskę i miłość do nas.
W Chrystusie jednasz nas z sobą, pozwalasz nazywać Cię naszym Ojcem i ofiarowujesz dary zbawienia wiecznego. W Chrystusie i przez Chrystusa mogę cieszyć się Twoją bliskością.
Panie Boże, spraw łaskawie, abym radował się
wszystkim, co otrzymuję z Twoich rąk. Proszę Cię,
naucz mnie także dzielić się moim weselem z bliźnimi, abyśmy wszyscy dziękowali Ci za życie w społeczności z Tobą.
Wysłuchaj mnie, dobry Boże, przez Syna Twojego, a mojego Pana i Zbawiciela. Amen.
„Wesel się serdecznie ludzkie pokolenie, obchodząc społecznie Pańskie uwielbienie; Ten, co umarł w ciele, przemógł wroga śmiele, sprawił nam wesele”. (ŚE 298,1)

50

Luty

14 lutego
Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem;
stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. (2 Kor 5,17)

Chryste, Zbawicielu mój jedyny, władco mojego ży-

cia. Tobie zawdzięczam pojednanie i pokój z Bogiem. W Tobie są wszystkie dary zbawienia wiecznego. Bez Ciebie byłbym zgubiony i potępiony.
Dziękuję Ci, Panie, że w Twoje imię zostałem
ochrzczony i stałem się Twoją własnością. Przez
chrzest zanurzony zostałem w śmierć i zmartwychwstanie Twoje. W Tobie umarłem grzechowi i zostałem powołany do życia w sprawiedliwości, ku
chwale Twojego Imienia.
Chryste, w Tobie jestem nowym stworzeniem,
na Twój obraz ukształtowanym dziecięciem Bożym. Jednak wciąż jeszcze mój każdy grzech zrywa
więzy z Tobą i przesłania we mnie Twoje odbicie.
Nie wszystko stare przeminęło. Błagam Cię, Panie
mój, przebacz mi moje nieprawości. Oczyść mnie
świętą Twoją krwią, przeobraź mą duszę, daj mi
nowe serce, uchwyć mnie i poprowadź ku doskonałości, której Ty jesteś wzorem. A czego mi brak
najbardziej w mym doczesnym życiu, tym obdarz
mnie w Królestwie Twojej chwały.
Racz wysłuchać mnie Panie. Amen.
„Otwórzcie serca, żyć będziecie! Nie musisz już rozpaczać,
ni dłużej smutnym być! Bóg dał nam Syna, by na świecie
mógł każdy człowiek nowym życiem żyć! Słuchaj ty, co
stale biegasz w życiu tak, bo na wiele pytań odpowiedzi
brak. Słuchaj dobrych wieści: Jezus kocha nas! On
i twemu życiu sens i wartość da! ” (ŚE 745,1)
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15 lutego
Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat. (J 16,33b)

Panie Jezu, Zbawicielu świata! Chociaż jesteś Sy-

nem Bożym, prześladowano Ciebie, lżono i przybito do krzyża. Nie uniknę w moim życiu ucisku,
gdyż powiedziałeś, że „nie może być uczeń nad
mistrza”. Grzeszny świat wciąż nienawidzi tych,
którzy Ciebie naśladują. Przypominasz mi, że „na
świecie ucisk mieć będziemy, a świat się będzie
weselił”. Spraw, abym zawsze o tym pamiętał, gdyż
wtedy uniknę rozczarowań i wszystko, czego doświadczę, będę mógł przyjąć z ufnością.
Panie Jezu, bądź mi podporą w prześladowaniach. Nie dopuść, abym zachwiał się w ufności,
jaką pokładam w Tobie, zwycięzcy nad mocami
ciemności, grzechem i śmiercią. Niech Twoje
zmartwychwstanie będzie mi pociechą w godzinie
mojej śmierci. Niech będzie wzorem dla mnie Twoja cierpliwość i wytrwałość.
Prowadź mnie do Twojej chwały drogą krzyża
i w poddaniu woli Ojca Twojego, z którym w Duchu Świętym w jedności żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.
„Nie opuszczaj mię w żadnym krzyżu, w żadnej biedzie
i przykrości. Niech do rozpaczy mię nie zbliżą, ani zwątpią w cierpliwości: im większe uciski moje, tym bliższe
litości Twoje!”. (ŚE 151,4)
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16 lutego
Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który
trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn
Człowieczy. (J 6,27)

Boże, w swej niezmierzonej łaskawości stworzyłeś

nas, a my winniśmy Ci cześć i uwielbienie.
Umiłowałeś mnie w Chrystusie, a ja zamiast Cię
sławić, zapominam o Twojej dobroci i pragnę rzeczy, które przemijają i są marnością. Moje siły poświęcam zdobywaniu chleba powszedniego. Zbyt wiele jest w moim sercu troski o sprawy doczesne.
Boże, Ty przecież troszczysz się o mnie i moich
bliźnich i wiesz najlepiej, czego nam potrzeba.
Boże łaskawy, otwórz moje oczy, abym zobaczył
prawdziwy pokarm, chleb żywota Syna Twojego
umiłowanego, Jezusa Chrystusa. Posilaj mnie Chrystusowym ciałem i krwią przelaną na Golgocie na
odpuszczenie moich grzechów. Rozbudź w moim
sercu głód i pragnienie tego pokarmu, który rozdzielasz szczodrze, a pragniesz jedynie, abyśmy przyjęli go z radością i wiarą.
Spraw, Panie i Boże, aby Kościół Twój zawsze
dawał nam prawdziwy posiłek przy stole Twojego
Syna, przez którego racz łaskawie wysłuchać Twego sługę. Amen.
„Witaj, krynico dobra wszelakiego, Jezu najmilszy, skarbie serca mego. Rozpal oziębłe serce me miłością oraz
niebiańską napełń je błogością” (ŚE 412,1)
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Luty

17 lutego
Ja jestem droga (...), nikt nie przychodzi do Ojca, tylko
przeze mnie. (J 14,6)

Panie Boże, łaskawy Ojcze! Wiele pokoleń szukało

Ciebie w dziełach Twoich i daremnie próbowało
dotrzeć przed Twój majestat. Nikt bowiem nie
może przyjść do Ciebie, jeśli Ty go nie poprowadzisz. Ty sam zbudowałeś drogę, która wiedzie do
Ciebie. Dziękuję Ci, że drogą tą jest Twój Syn umiłowany, a nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus.
Chryste, Synu Boży, który powiedziałeś: „Ja jestem
drogą”, pozwól mi pójść śladem Twoim i w Tobie
odnaleźć drogę do Ojca, który jest w niebie. I chociaż jest to wędrówka pełna wyrzeczeń, pragnę iść
z Tobą przez życie. Proszę Cię, prowadź mnie, gdyż
nikt nie przyjdzie do Ojca, tylko przez Ciebie i z Tobą.
Boże, Duchu Święty, bądź mi światłem, abym
tylko w Chrystusie szukał przewodnika przed Twój
majestat i rozmiłował się w Twojej prawdzie, danej
nam i objawionej przez wcielenie Syna Twojego.
Jedynie Ty wskazujesz cel pielgrzymowania i dajesz mi wytrwałość w wierze w Jezusa Chrystusa,
w nadziei i miłości.
Wysłuchaj mnie łaskawie, Ojcze i Synu i Duchu
Święty, jedyny Bóg na niebie i na ziemi. Amen.
„O Miłości święta, Ciebie Bogiem zwą; łaska niepojęta
spływa z Twoją krwią. Twoja męka sroga to do nieba
droga, w Tobie znajdę Boga; rządź Ty, kieruj mną”
(ŚE 147,2)
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18 lutego
Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że
nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem. (Jr 10,23)

Boże wszechmogący, wyznaję z pokorą i wstydem,

że często w swej pysze sądzę, że to ja sam kieruję
moim życiem i wybieram najlepszą drogę. Jednak
są to niebezpieczne miraże, za którymi odsłania się
wieczna przepaść. Tylko Ty, Panie, jesteś źródłem
życia, i jedynie Ty wskazujesz drogę człowiekowi,
a wszystko jest poddane Twoim Boskim zamysłom
i zrządzeniom. Bezbożni, którzy udeptują własne ścieżki, wznoszą bunt przeciwko Twojej świętej woli.
Panie Boże miłosierny, kieruj moimi krokami.
Nie dozwól, abym pobłądził i sprzeciwił się Twojej
zbawiennej sprawiedliwości. Chociaż doświadczasz
mnie w życiu nieraz, to wiem, że każde cierpienie
i krzyż służy ukształtowaniu mojej wiary i przygotowaniu duszy do przyjęcia Twojej chwały w Królestwie zbawionych. Błagam Cię, niech Twój Duch
prowadzi mnie i moich bliźnich, niech wiedzie
wszystkie Twoje dzieci przez radość i ból, wesele
i smutek, aż staniemy przed Twoim obliczem, aby
Cię wielbić na wieki wieków.
Racz wysłuchać mnie łaskawy Boże, przez Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Amen.
„Wierny Mistrzu, Twoje Słowa to do niebios brama nowa,
Twa nauka to jest droga, która wiedzie nas do Boga”.
(ŚE 389,1)

55

Luty

19 lutego
Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi
daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy
albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na
wieki wieków. (Ef 3,20.21)

Boże mocy i miłości, wielbię Cię, gdyż Ty czynisz

rzeczy niepojęte i przewyższające ludzkie rozumienie. Najlepiej wiesz, czego potrzebuję i co służy ku
mojemu zbawieniu. Nim Cię o cokolwiek poproszę, Ty znasz treść mojej modlitwy, gdyż czytasz
w moim sercu i znasz moje najskrytsze pragnienia.
W łaskawości swojej niezmierzonej ofiarowujesz
mi dobra, na które nie zasługuję.
Łaskawy, dobry Boże, spraw, abym zawsze był
za wszystko Tobie wdzięczny, wielbił Twoje święte
Imię i chwalił Cię wraz z wszystkimi, którzy doznają Twojej dobroci.
Pozwól mi zrozumieć, że nie wolno mi wielbić
Cię tylko w moim sercu i w odosobnieniu. Powołałeś dzieci swoje do społeczności życia w Kościele
Twojego Syna, przeto w tej społeczności miłości
i wiary chcesz być chwalony i wielbiony przez wszystkie pokolenia. Przebacz nam każdą zgubną próbę
izolacji od Kościoła. W Jezusie Chrystusie prowadź
przed swoje oblicze tych, którzy przyznają się do
Ciebie, wielbią Cię w pokorze i doświadczając Twojej miłości, wiedzą, iż czynisz więcej ponad to wszystko, o co Cię proszą.
Boże, wysłuchaj modlitwy mojej przez Twojego
Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
Święty, święty, Pan Bóg święty, niepojęty; w wysokości
chwała, cześć Jego miłości!”. (ŚE 237,1)
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Luty

20 lutego
Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie, Boże mój.
(Jon 2,7)

Panie

Boże, Ojcze łaskawy, Ty stworzyłeś świat
i uczyniłeś człowieka na swój wzór i podobieństwo,
ukoronowałeś go dostojeństwem i obdarzyłeś szczęśliwością życia przed obliczem Twoim. Ale człowiek pogardził Tobą, popełniwszy grzech i oddalił
się od Ciebie.
Boże, nie jestem lepszy od innych Twoich dzieci. Każdy mój grzech jest nieposłuszeństwem wobec Ciebie. Często ukrywam się przed Tobą. Twoje
przykazania są dla mnie ciężarem. Ale Ty, Panie,
nie przestajesz mnie miłować. Poszukujesz mnie
niczym pasterz zgubionej owcy, a znalazłszy, wydobywasz z najgłębszej przepaści.
W Chrystusie Jezusie wyrwałeś mnie z objęć szatana i śmierci. Powinienem Cię miłować, Boże litościwy, i całe moje życie powierzyć Tobie. Dopomóż
mi czynić Twoją wolę i przynosić owoce godne
wiary w Ciebie.
Błagam Cię, Panie, ilekroć upadnę, podźwignij
mnie, podaj ojcowską dłoń i obdarz wolą wytrwania przy Tobie. Niech nigdy nie nawiedzi mnie
myśl, że cokolwiek mogę uczynić bez Ciebie. Wszystko jest z Ciebie i przez Ciebie. Pragnę służyć Ci wiernie aż po kres moich dni.
Spraw to, miłosierny Boże, przez Jezusa Chrystusa, Pana mojego. Amen.
„Dobroć Twoja niezrównana grzesznych strzegła czujnym
okiem; światłość Twoja ludziom dana już pokryta była
mrokiem. Lecz za sprawą Twej mądrości wydobyłeś ją
z ciemności: cześć i chwała Twej miłości!” (ŚE 264,3)
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Luty

21 lutego
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni. (Mt 5,6)

Panie, Jezu Chryste, jedyny Zbawicielu grzeszne-

go rodzaju ludzkiego! Dziękuję Ci, że obiecałeś nasycić sprawiedliwością tych, którzy jej pragną,
i błogosławisz ich. Twój wspaniały dar jest pociechą dla wszystkich dążących do życia świętego i doskonałego.
Chryste, świadom jestem mojej słabości i wiem,
że sam nigdy nie stanę się godnym Twojej obietnicy. Proszę Cię, rozbudź w moim sercu żywą wiarę,
gdyż usprawiedliwieni będą ci, którzy z wiary w Ciebie żyją. Przyoblecz mnie w swoją sprawiedliwość,
abym mógł ostać się przed obliczem żywego Boga,
nienawidzącego grzechu.
Jezu Chryste, nie dopuść, abym uważał, że darowana mi Twoja sprawiedliwość należy mi się.
Pragnę zawsze dziękować Ci za nią, dążyć do uświęcenia życia i przynosić owoce godne wiary w Ciebie, mojego Pana i Zbawiciela.
Chryste, pragnę pozostać Ci wierny i z Twoją pomocą osiągnąć zbawienie duszy, jedyny cel naszego ludzkiego istnienia. Panie, u końca moich dni
daruj mi koronę sprawiedliwości, która nigdy nie
będzie mi odjęta. Amen.
„Łaknący dusz zbawienia i grzechów odpuszczenia do
Pana idźcie swego, monarchy niebieskiego”. (ŚE 402,1)
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Luty

22 lutego
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
(Mk 13,31)

Zbawicielu świata, Jezu Chryste, który jesteś Sło-

wem Boga żywego. Dziękuję Ci za Twoje przyjście,
za śmierć Twoją i słowo radosnej ewangelii, przez
które objawiłeś Istotę naszego Boga, i za wszystko,
co uczyniłeś dla naszego zbawienia.
Wszystko przemija i ginie w odmętach nicości,
ale Twoje słowo trwa na wieki. Nieustannie jest
ono dla mnie pociechą. Przez nie kształtujesz moje
życie. Panie, dziękuję Ci, że jak przed wiekami
okazywałeś swoją moc, tak będziesz czynił to, dopóki niebo i ziemia nie przeminą.
Jak obiecałeś, Jezu Chryste, tak niech trwa Twoje słowo i głoszona będzie ewangelia zbawienia
wszystkim narodom, aby świat poznał, że jesteś
Panem i wszystko jest poddane Tobie.
Proszę Cię Panie, zachowaj mnie od złego, od
słów pustych i przewrotnych, których świat chętnie słucha. Spraw, abym wsłuchiwał się tylko
w Twoje słowo i z niego czerpał siły do wytrwania
przy Tobie. Zaszczep je w moim sercu, pobłogosław je w obfitości Twojej łaski, aby wydało stokrotny owoc ku chwale Twojego Imienia.
Racz wysłuchać mnie łaskawy Panie. Amen.
„Lecz raz Bóg powie: „Muszę wstać! Płacz słyszę
i wzdychanie, chcę dzieciom moim pomoc dać, bo wróg się
rzucił na nie. Niech Słowo moje ruszy w bój, obalą nim
swych wrogów rój, niech śmiele nacierają!”. (ŚE 577,4)
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Luty

23 lutego
Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza, usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce
mięsiste, aby postępowali według moich przepisów przestrzegali moich praw i wykonywali je. (Ez 11,19.20)

Panie Boże, dziękuję Ci za każdy dzień mojego ży-

cia, za chleb powszedni, mój dom i pracę, a nade
wszystko za zbawienne dary Twojego serca ojcowskiego.
Boże, wiesz, że nie zawsze składam tylko Tobie
należne podziękowania i uwielbienie. Moje serce
jest nieczułe, twarde i kamienne. Nie dostrzegam
potrzeb moich bliskich, myślę o sobie, zaspokajam
własne ambicje. Panie, moje czyny są Tobie miłe?
Łaskawy Boże, odnów moje życie. Stwórz we
mnie serce nowe i ducha nowego włóż do mojego
wnętrza. Niech zamieszka we mnie duch zgody
i usłużności, miłosierdzia i miłości prawdziwej. Niech
Twoje przykazania zostaną wyryte w mojej duszy,
abym stale o nich pamiętał i wypełniał je z radością.
Odnów, Panie, Boże wierny, oblicze całej ziemi
i daj wszystkim Twoim dzieciom poznanie Twojej
prawdy i miłości, byśmy chwalili Cię i wielbili przez
Jezusa Chrystusa na wieki wieków. Amen.
„Dałeś Ojcu Ducha Swego, by użyczył nam nowego Ducha, Ducha co grzech opanuje, Ciebie, Ciebie słucha
i miłuje”. (ŚE 115,3)
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24 lutego
Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie
ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię.
(Ef 3,14.15)

Panie Boże wszechmogący, do Ciebie wołam, a Ty

mnie wysłuchujesz. Dziękuję Ci, że przez Chrystusa, Twojego Syna, który został przyobleczony w ludzkie ciało, mogę nazywać Cię Ojcem i wraz ze
wszystkimi Twoimi dziećmi wołać do Ciebie: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”.
Pani Boże miłosierny, Tyś źródłem wszelkiego
życia i od Ciebie na niebie i na ziemi wszelkie ojcostwo bierze imię swoje. Spraw, aby wszystkie dzieci były posłuszne ojcom i matkom, gdyż Ty w takim posłuszeństwie masz upodobanie. Niech rodzice Ciebie naśladują w okazywaniu miłości, Twoja
miłość bowiem jest doskonała.
Przed Tobą, Ojcze niebieski, zginam kolana i dziękuję Ci za moich rodziców. Przez nich dałeś mi
życie i wszystko, co jest potrzebne, abym je zachował. Dziękuję Ci, że nauczyli mnie wołać do Ciebie
i nazywać Cię Ojcem. Okaż im miłosierdzie swoje
i bądź dla nich światłem i źródłem życia wiecznego.
Wysłuchaj Ojcze, Boże dobrotliwy, wołania mojego przez Chrystusa, Zbawiciela naszego. Amen.
„Bądź miłościw, Ojcze nasz, pobłogosław nam łaskawie
i opieką swoją darz w każdej drodze, w każdej sprawie.
Tyś nadzieją naszą sam, nie daj przeto zginąć nam!”
(ŚE 369,5)
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25 lutego
Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im
ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania.
(2 Kor 5,19)

Boże wszechmogący, Ojcze Pana i Zbawiciela na-

szego, Jezusa Chrystusa! Nieustannie wspominam
Twoją dobroć i łaskę, którą objawiłeś w swoim
Synu, w Jego krzyżowej męce i śmierci. Miarą Twojej miłości jest krzyż naszego Zbawiciela, na który
spoglądać pragnę z wiarą i ufnością. Dlatego wielbię Cię pod krzyżem Twojego Syna i wysławiam
Twoje Imię.
Boże, jak nędzne i pełne lęku byłoby moje życie,
gdybyś Ty nie zlitował się nad grzeszną ludzkością,
nad duszą moją obciążoną grzechami i nie zmazał
winy Twoich dzieci przez śmierć Twojego Syna,
a naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Pojednani
przez krzyż, mamy pokój z Tobą. Błagam Cię, Panie, obdarz nas łaską z Twojego ojcowskiego serca
i przez ofiarę Ukrzyżowanego ocal wszystkich ludzi
skalanych grzechem od wieczystej śmierci.
Ojcze, Ty pojednałeś nas z sobą i także powierzyłeś nam słowo pojednania. Użycz mi siły, abym
z odwagą był świadkiem ewangelii o pojednaniu
i pokoju. Wezwij narody świata do pojednania z Tobą i między sobą, aby zapanowała wzajemna miłość i zgoda ku chwale Twojego Imienia.
Wysłuchaj mnie Panie. Amen.
„W sercu mym wyryj, Jezu swoje rany, jam grzeszny
przez nie z Bogiem pojednany. Niech Ci serdeczne zawsze
daję dzięki za Twoje męki”. (ŚE 125,8)
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Luty

26 lutego
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma
żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom,
przez które mogliby być zbawieni. (Dz 4,12)

Panie Boże wszechmogący, dawco dobrych i dosko-

nałych darów, Tyś źródłem życia i światłości!
Z pokorą i ufnością klękam przed Twoim obliczem, bo wiem, że Twoje serce jest dla mnie, grzesznego człowieka, zawsze otwarte i gotowe przebaczyć i obdarzyć pokojem. Dziękuję Ci za Jezusa
Chrystusa, Jego przyjście i męczeńską ofiarę. Przez
drzewo Golgoty rozproszyłeś mroki wiecznej śmierci przed wszystkimi, którzy garną się do Ciebie
w imię Twojego Syna. I dziękuję Ci za to Jego jedyne święte imię, którym nas obdarzyłeś, abyśmy
przez nie wołali do Ciebie i na nim budowali nasze
życie w pobożności.
Boże, dla zasługi Twojego Syna dane jest nam
zbawienie wieczne. Naucz mnie trwać wiernie przy
Imieniu Jezusa Chrystusa. Pragnę składać o Nim
świadectwo i nieustannie wskazywać nań jako na
dar Twojego miłosiernego serca. Boże dobrotliwy,
przez Ducha Świętego oświeć tych, którzy jeszcze
nie poznali Imienia Jezusa Chrystusa. Spraw, aby
wryli je w swoje serca i dostąpili łaski przebaczenia
grzechów.
Panie, wysłuchaj mnie przez jedynego naszego
Przewodnika i Zbawcę, Jezusa Chrystusa. Amen.
„Jezu mój. Niech Twe imię święte mi zostanie, w serce je
głęboko wpój. Z Tobą działać, z Tobą zło odpierać, z Tobą
żyć tu, z Tobą też umierać. Niech to hasłem będzie mi aż
do końca moich dni”. (ŚE 224,1)
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Luty

27 lutego
Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy
byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. (Rz 5,8)

Panie

Boże miłości! Z dziękczynieniem przychodzę przed Twoje oblicze i wielbię Cię za łaskę ofiarowaną nam, niegodnym Ciebie grzesznikom. Stworzyłeś nas sobie, Panie, aby nas umiłować, choć
wiedziałeś, że okażemy Ci niewdzięczność i nieposłuszeństwo.
Ale Ty, Boże szczodrobliwy, wytrwale dawałeś
nam dowody miłości, poszukując wszystkich, którzy oddalili się od Ciebie. Obdarowałeś nas łaską
wiecznego zbawienia przez krzyżową śmierć Twojego Syna, w którym pojednałeś nas z sobą.
Miłość Twoja, Boże wszechmogący, naszą miłość wyprzedza, wszystko przewyższa i wszystko
wypełnia, dlatego, gdy Cię miłuję, tylko odpowiadam na Twoją miłość. Spraw Panie, abym mojej
miłości nigdy nie uważał za zasługę przed Tobą.
Boże, niech miłość Twoja przeobrazi moje serce,
uczyni je czułym i zawsze gotowym służyć Tobie
i moim bliźnim, których ukochałeś i przez Jezusa
Chrystusa obdarzyłeś godnością Twoich dzieci.
Racz, dobry Boże, wysłuchać mnie w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela
mojego. Amen.
„Przez dobrą moc Twą, Panie otoczony, przeżywać mogę
każdy dzień i rok. Wiernością Twoją jestem pocieszony,
wiem, że mnie wiedzie Twej miłości wzrok”. (ŚE 100,1)
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Luty

28 lutego
Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną,
natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest
mocą Bożą. (1 Kor 1,18)

Panie Jezu i jedyny nasz Zbawicielu! Rękami po-

gan zostałeś przybity do drzewa krzyża na Golgocie, a jednak żyjesz i jesteś obecny wśród nas
w zwiastowanym słowie o Twojej ofierze za nasze
grzechy. Dziękuję Ci, że słowo o krzyżu przybliża
mnie do ran Twoich, porusza moje serce i napełnia
je mocą wiary. Pragnę nieustannie słuchać ewangelii zbawienia, chlubić się nią i pocieszać.
Zbawicielu, okaż miłosierdzie owym nieszczęśnikom, dla których kazanie o krzyżu jest głupstwem. Dopomóż im pojąć wielką mądrość zawartą
w Twym świętym znaku, aby doznali Twojej zbawczej mocy, a nawróciwszy się, przylgnęli do Ciebie.
Spraw, aby zawsze z całą mocą rozlegało się kazanie o krzyżu, wszędzie było przyjmowane z wiarą
i niosło pociechę dla grzeszników, wśród których
i ja nie jestem godzien Twojej łaski.
Panie łaskawy, wysłuchaj wszystkich, którzy pod
Twoim krzyżem w pokorze i z nadzieją zginają kolana. Amen.
„Filozof oraz pyszny mędrzec świata tego nie widzą tajemniczych spraw Królestwa Twego, gdyż na rozumie
swoim oni polegają, więc też Chrystusa Pana nigdy nie
poznają”. (ŚE 390,2)
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Luty

29 lutego
Głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża
mocniejsza niż ludzie. (1 Kor 1,25)

Boże, jedynie mądry, mocny i nieśmiertelny! Tyś

ponad ludzkimi myślami, które przewyższasz. W niczym nie jesteś podobny do obrazu Twojego, jaki
ludzie ukształtowali sobie przez wieki, usiłując
zgłębić Twoją Istotę. Objawiłeś się nie w mądrości
filozofów, ale w pozornym „głupstwie” słowa o krzyżu Jezusa Chrystusa, Syna Twojego. Okazałeś swoją moc i potęgę nie w pogromie grzeszników i naśmiewców Twojego Imienia, ale w słabości ukrzyżowanego Chrystusa. Na Twojej drodze objawienia
i zbawienia nikt nie może chlubić się, iż swoją mądrością i dobrocią zasługuje na życie wieczne.
Boże, przez Ducha Świętego oświeć wszystkich
ludzi, aby ukorzyli się przed Twoją niezgłębioną
mądrością, bo niczym jest wiedza uczonych zgłębiających tajemnice świata, który Ty stworzyłeś.
Spraw, aby wszyscy ludzie doznali mocy krzyża, a zawstydzili się ci, którzy mniemają być mocarzami
i władcami, którym wszystko wolno. Niech w krzyżu
zajaśnieje światło mądrości Twojej dla wszystkich
narodów. Spraw, aby ludzkość odrodziła się i w Jezusie Chrystusie znalazła drogę do Ciebie.
Panie Boże mądrości niepojętej, wysłuchaj łaskawie przez Twojego Syna, mojego Pana i Zbawiciela. Amen.
„O wiekuisty Boże, źródło wszej miłości! Ach raczże nas
utwierdzić Duchem swej mądrości, abyśmy w prawdzie
świętej stale już wytrwali, a swoje powinności pilnie przestrzegali”. (ŚE 390,3)
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Marzec

1 marca
Uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami,
jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. (1 Kor 2,2)

Panie Boże wszechmogący! Drogie jest mi wyzna-

nie Twojego sługi, apostoła Pawła, przez nie bowiem Duch Święty wskazuje mi, co powinienem
w życiu cenić sobie najwyżej. Wiele się nauczyłem
i zdobyłem dużo różnych umiejętności. Błogosławiłeś lata mojej nauki, wszak z Twojego słowa wynika, że zdobywanie wiedzy nie jest grzechem, jeśli
służyć ma dobrej sprawie. Chroń mnie, Panie, bym
nigdy nie chlubił się moimi wiadomościami, ale
z pokorą służył nimi bliźnim.
Panie, Boże łaskawy, dziękuję Ci, że uczysz mnie
umiejętności głoszenia Chrystusa i składania świadectwa o Jego krzyżowej śmierci. Błogosławiona to
umiejętność, gdyż przez nią Ty sam działasz zbawczo wśród nas. Spraw, łaskawy Ojcze niebieski,
abym nigdy nie świadczył o Twoim Synu bez należytego przygotowania, gdyż Ty nie masz upodobania w gnuśnym słudze.
Panie Boże, gdziekolwiek mnie poślesz i postawisz, napełń mnie Duchem Świętym, abym słowem i czynem służył ukrzyżowanemu Chrystusowi,
Panu mojemu i Przewodnikowi w życiu na wszystkich moich drogach. Amen.
„I za mnieś umarł – o mój Jezu miły! Z tego, co Twoje
męki nam zdobyły, i ja też pragnę w wiecznej mieć radości dział z Twej miłości.
O, wzmóż me serce, by Tobie ufało, szczerą wdzięcznością
Tobie odpłacało, bym złe skłonności w sobie przezwyciężał, w tym boju zmężniał”. (ŚE 119,1.2)
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Marzec

2 marca
Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co
złe w oczach twoich. (Ps 51,6)

Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ukrzy-

żowanego i umęczonego za grzechy świata! Umiłowany Twój Syn przybrał nasze ludzkie ciało i złożył
ofiarę ze swojego życia także za moje grzechy, gdyż
we wszystkim jestem podobny do synów ludzkich.
Nie jestem lepszy od innych ani godniejszy Twojej
łaski. Nie mogę chlubić się moją wiarą ani wynosić
nad bliźnich. Nie wolno mi mniemać, że lepiej
naśladuję Chrystusa. Boże, nie dopuść, aby kiedykolwiek nawiedziła mnie myśl o mojej zasłudze lub
wyjątkowych zdolnościach.
Wobec krzyża Chrystusa, mojego Zbawiciela,
dopomóż mi poznać moją grzeszność, bym się upokorzył przed Tobą i nieustannie za psalmistą wyznawał: „Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach twoich”. Napełń mnie,
Boże miłosierny, pewnością wiary, że nie odrzucisz
mnie od siebie i nie zakryjesz przede mną swojego
oblicza, gdyż moją winę wymazała krew Twojego
umiłowanego Syna, a nagość mej duszy okryła szata Jego sprawiedliwości.
Boże miłosierny, racz łaskawie wysłuchać mojej
modlitwy przez Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. Amen.
„Zgrzeszyłem, Boże, lecz za grzech żałuję, swoją poprawę
szczerze Ci ślubuję. Zechciej odpuścić mnie biednemu
grzechy, dodaj pociechy.
Stwórz we mnie, proszę, ducha więc nowego, który by
toru trzymał się Twojego. Błogosław, wzmocnij me usiłowanie, Tobie żyć, Panie!”. (ŚE 439,1.2)
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Marzec

3 marca
Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwaty Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. (Rz 3,23.24)

Boże mój, nikt nie może stanąć przed Twoim obli-

czem i powiedzieć: jestem bez grzechu, jestem sprawiedliwy i święty. Zgrzeszyliśmy i dlatego brak nam
chwały Bożej i zniszczony jest w nas Twój obraz.
Wszyscy zasługujemy na potępienie. Jedynie Twój
umiłowany Syn, który z Twojej woli „stał się ciałem
i zamieszkał między nami”, był bez grzechu i dzięki
Jego doskonałemu posłuszeństwu udzielasz nam zbawienia wiecznego.
Boże miłosierny, dziękuję Ci wraz z wszystkimi
Twoimi dziećmi za odkupienie w Jezusie Chrystusie i za łaskę usprawiedliwienia. Dopomóż mi zrozumieć, co znaczy być usprawiedliwionym z łaski,
abym z wdzięcznością przyjął Twój dar odpuszczenia grzechów, a nawróciwszy się, abym nieustannie szukał sprawiedliwości, która jest z wiary
w Jezusa Chrystusa i w moc Jego krzyżowej śmierci. Panie, z łaski Twojej żyję, łaską się posilam i w łasce zbawienia pokładam nadzieję.
Boże, chwalę Cię i błogosławię przez wiekuistego niebieskiego arcykapłana Jezusa Chrystusa,
Twojego umiłowanego Syna, przez którego niech
będzie Tobie wraz z Nim i z Duchem Świętym
cześć i uwielbienie, teraz i na wieki wieków. Amen.
„Grzechu moc dręczy lud zaślepiony, pociesz ach, pociesz
naród strapiony, weź go na nowo w swe zmiłowanie:
Królu i Panie! Królu i Panie!” (ŚE 420,1)
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Marzec

4 marca
Wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się
podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci,
i to do śmierci krzyżowej. (Flp 2,7.8)

Chryste, Synu Boży, niepojęta jest tajemnica zba-

wienia naszego, dokonanego w Tobie i przez Ciebie. Niepojęta jest Twoja miłość, która sprowadziła
Cię z wyżyn chwały w marność naszej egzystencji.
Póki trwa dla ludzkości czas łaski i Duch Święty
prowadzi nas pod krzyż, znak Twojego cierpienia
i śmierci, z czcią i pokorą myślimy o Twoim poniżeniu i bezgranicznym posłuszeństwie woli świętego
Boga.
Jesteś święty, bez winy i skazy, a postawiono
Cię między złoczyńców. Jesteś Panem wszechrzeczy, a byłeś pokornym sługą. Jesteś Bogiem od wieków, a stałeś się podobny ludziom. Zrodzony jesteś
w wieczności z Boga prawdziwego i nieskończonego, a zostałeś ograniczony czasem. Twoje życie
w ciele rozpoczęło się w żłobie i skończyło na krzyżu Golgoty. Tobie wszystko jest poddane z woli
Boga Ojca, a byłeś poddany ludziom, którzy Cię
ukrzyżowali. Znosiłeś poniżenie i lekceważenie ludzi, dla których poświęciłeś swoją chwałę.
Panie mój, wielbię Cię i zginam kolana wraz ze
wszystkimi, którzy są w niebie, na ziemi i pod ziemią. Amen.
„Ach, zostań ze mną Zbawco, nachylił się już dzień, lecz
Ty, światłości dawco, spłoszyłeś nocy cień; Tyś trwogę
spłoszył, Panie, pokonał grzechu moc, więc w Tobie me
ufanie w dzień jasny, w ciemną noc”. (ŚE 515,2)
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5 marca
Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było
w Chrystusie Jezusie. (Flp 2,5)

Panie Jezu, Zbawicielu grzesznego człowieka. Ro-

związałeś nasze pęta i postawiłeś na jedynej drodze, po której prowadzisz nas do zbawienia wiecznego. Przez Ducha Świętego dopomóż wszystkim
ludziom poznać, że tą drogą Ty jesteś, a idą nią tylko Twoi naśladowcy.
Panie, naucz mnie nieść za Tobą własne brzemię, jak Ty w pokorze dźwigałeś swój krzyż na Golgotę. Naucz przyjmować prześladowania, jak Ty cierpiałeś je bez skargi.
Panie Jezu, wyrzekłeś się chwały, jaką miałeś
u swojego Ojca w niebie, i stałeś się sługą. Naucz
mnie również odrzucać dobrodziejstwa tego świata
i z pokorą wypełniać moje codzienne powołanie,
abym był sługą bliźnich, których postawiłeś na drodze mojego życia.
Uchroń mnie, Panie, przed grzechem pychy,
nasieniem wielu nieprawości. Przemień mnie na
swój obraz, abym naśladując Cię, oddawał należną
Ci cześć i chwałę. Amen.
„Panie, dla swej męki srogiej niech w nas ten Duch Twój
drogi burzy, burzy błędy, kazi złości, wiodąc, wiodąc nas
do pobożności”. (ŚE 115,4)
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6 marca
Ukrzyżuj, ukrzyżuj go! (Łk 23,21)

Panie, Jezu Chryste, Baranku Boży, to niepojęte,

że ci, których uzdrawiałeś i pocieszałeś ewangelią
zbawienia wiecznego, niebawem zaczęli domagać się
Twojej śmierci i wołać pod pałacem Piłata: „Ukrzyżuj, ukrzyżuj go!”. Jak bardzo krótka jest ludzka
pamięć! Jak niewdzięcznym jest człowiek!
Niewdzięcznikami byli nie tylko ci, którzy domagali się ukrzyżowania Ciebie. Każdy mój grzech
jest sprzeniewierzeniem się Tobie, gdyż wszelka
moja nieprawość także domagała się Twojej śmierci. Na Ciebie Bóg włożył grzech wszystkich ludzi.
Stałeś się Barankiem, który złożony w ofierze przebłagał gniew Boży i swoją sprawiedliwością przykrył nagość mojej duszy.
Przebacz mi moją niewdzięczność i niewierność.
Niech pamięć o Twojej śmierci krzyżowej strzeże
mnie przed grzechem i nadużywaniem Twojej łaski. Niech krzyk tłumu spod pałacu Piłata, napełni
grozą wszystkich Twoich wyznawców, aby zastanowili się nad swoimi słowami i czynami, i szukali
sprawiedliwości, która jest z wiary.
Jezu Chryste, niewinny Baranku Boży, zmiłuj się
nade mną! Amen.
„W koronę cierniową już mnie przystroili, którą mi gwałtownie na głowę wtłoczyli. Na Piłata wszyscy już wołają:
„Krzyżuj, ukrzyżuj Go !” strasznie powtarzają”. (ŚE 130,6)
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7 marca
A gdy go prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona
Cyrenejczyka, który szedł z pola, i włożyli na niego krzyż,
aby go niósł za Jezusem. (Łk 23,26)

Panie Jezu, Zbawicielu mój, dziękuję Ci, że powo-

łałeś mnie na Twojego ucznia. Wielki to zaszczyt
móc usiąść u Twoich stóp i słuchać Twojego słowa.
Kto Ciebie słucha, ten obrał dobrą cząstkę, która
nigdy nie będzie mu odjęta.
Panie, dopomóż mi zrozumieć, że być Twoim
uczniem, znaczy także wszędzie za Tobą podążać
i we wszystkim naśladować Ciebie. Oto wielka
tajemnica pobożności. Spraw łaskawie, abym przez
Ducha Świętego pojął jej treść i znaczenie. Wylej
na mnie swojego Ducha w obfitości, bym mężnie
znosił wszelkie doświadczenia.
Panie, dopomóż mi znosić zniewagi tych, którzy
za nic mają wiarę i ufność, jaką pokładam w Tobie,
także naśmiewców ewangelii o krzyżu, która dla
nich „jest głupstwem”. Pragnę chlubić się krzyżem
Twoim i zawsze Ci dziękować, że uznajesz mnie
godnym cierpień dla Twojego Imienia.
Panie Jezu, gdybym miał życie położyć dla wyznawanej wiary w Ciebie, spraw, bym nie zawahał
się i oddał je w Twoje ręce. Amen.
„Chcę, Ojcze, z głębi serca chcę, nieść, co nałożyć raczysz;
tak oddanego woli Twej we wszystkim mnie zobaczysz.
Miłości dziwnej mocy cna! Myśl tego nie zrozumie ma, coś
dla mnie wykonała, miłego Syna na świat śląc, oddajesz
Jego w grobu moc, od której pęka skała”. (ŚE 112,3)
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8 marca
Abba, Ojcze! Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode
mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. (Mk 14,36)

Panie i Zbawicielu mój, Jezu Chryste! Przez swoje

narodzenie z Dziewicy stałeś się jednym z nas i nic
co ludzkie nie było Ci nieznane, z wyjątkiem grzechu. Odczuwałeś ból i lękałeś się gwałtownej śmierci. Twoja wola poddania się Ojcu niebieskiemu,
była silniejsza niż lęk przed śmiercią krzyżową.
Chryste, dziękuję Ci, że dałeś posłuch Ojcu niebieskiemu i przezwyciężyłeś słabość ciała. Twoje posłuszeństwo jest moim zbawieniem, Twoje zwycięstwo nad śmiercią jest także moim zwycięstwem.
Panie, jako Twój uczeń pragnę Cię naśladować,
jednak nie mogę dorównać sile Twojej woli. Błagam Cię z pokorą, bądź mi pomocą w każdym doświadczeniu. Obdarz odwagą, abym nie bał się
cierpienia i w godzinie próby wytrwał do końca,
a gdy nadejdzie śmierć, z ufnością polecił ducha w ręce wszechmogącego i wiecznie żywego Boga, którego,
o Chryste, pozwoliłeś Twoim uczniom nazywać
Ojcem.
Zbawicielu mój, przyczyniaj się za mną u Ojca,
aby zachował mnie od wszystkiego złego. Amen.
„Bądźcie cierpliwi, gdy przyjdzie niedola, powiedzcie
tylko: Panie, Twoja wola! Modlitwy wasze odprawiajcie
godnie, wspierajcie biednych przyjmujcie przechodnie”.
(ŚE 878,5)
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9 marca
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie;
duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało jest mdłe. (Mt 26,41)

Panie Jezu, dziękuję Ci, że wzywasz mnie do na-

śladowania Ciebie i kierujesz moimi krokami. Twoje słowo rozjaśnia drogę mojego życia i prowadzi
do Boga. Kiedy szedłeś na śmierć, modliłeś się, powierzając Ojcu niebieskiemu. Wskazałeś nam, byśmy czynili podobnie w godzinie doświadczenia.
Panie, dziękuję Ci serdecznie za Twoją naukę i przykład i wielbię Cię z pokorą.
Jezu Chryste, słaba jest moja wola i mdłe jest
moje ciało. Jakże często robię to, czego nie chcę.
Chociaż duch mój jest ochotny, słabość ciała tłumi
pragnienie działania. Panie, naucz mnie w chwilach gnuśności modlić się do Ciebie, aby duch mój,
rozbudzony mocą wiary, poderwał wątłe ciało do
pracy na chwałę Twojego Imienia.
Zbawicielu mój, napełń mnie duchem modlitwy, wszak szczera prośba do Ciebie rozprasza złe
myśli i pomaga przezwyciężyć pokusy. Panie, napełń mnie duchem czujności, aby nic, w czym Ty
nie masz upodobania, nie wdarło się do mojego
serca. Czuwaj nade mną, bo gdy Ty czuwasz, bezpieczna jest dusza moja. Amen.
„Bądź gotowy, duchu mój, czuwaj rozmodlony, byś gdy
nagły przyjdzie bój, stanął uzbrojony. Różnych stron
swoich szpon szatan tu próbuje, wiernych napastuje”.
(ŚE 717,1)
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10 marca
Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. (Łk 23, 34)

Panie i Zbawicielu świata, Jezu Chryste, jedyny Sy-

nu Boży! Twoja śmierć męczeńska jest moim ratunkiem i wybawieniem. Dziękuję Ci za każde Twoje słowo spod krzyża i z krzyża, wszak przez nie
objawiłeś nam miłość i znaczenie Twojej ofiary.
Z wdzięcznością powtarzam słowa Twojej modlitwy: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”.
Wierzę, że gdy modliłeś się, umierając na krzyżu, myślałeś także o mnie, grzesznym człowieku,
winnym Twojego cierpienia. Oprawcy Twoi nie
wiedzieli, co czynią, ale ja, który poznałem wolę
Bożą, wiem, że grzesząc, obrażam Imię Boże, urągam Twojej świętości i ślepy jestem na światło Ducha Świętego. Panie, odpuść mi moje winy, daj
poznanie Twojej dobroci i łaski, abym się nawrócił
i codziennie walczył z grzechem i pożądliwością
ciała, dążąc do życia świętego i doskonałego.
Jezu Chryste, nieustannie orędujesz za nami,
grzesznymi ludźmi, bo jesteś Kapłanem na wieki.
Pamiętaj o mnie, polecaj mnie Bogu, abym, gdy
wypełnią się moje dni, mógł stanąć przed obliczem
Ojca i dziękować Mu za zbawienie i życie wieczne.
Amen.
„Odpuść więc nam nieprawości z nieprzebranej swej miłości; odwróć od nas swe karanie, szczere daj upamiętanie, byśmy z grzechów się zbudzili, zawsze wiernie Ci
służyli”. (ŚE 437,4)
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11 marca
Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.
(Łk 23,43)

Panie, Jezu Chryste, byłeś bez winy, a tak okrut-

nie obeszli się z Tobą ludzie. Wliczywszy Cię do
złoczyńców, osądzili Cię i zhańbili. Spraw, abym
zawsze pamiętał o Twoim poniżeniu, wielbił Cię
i wywyższał, bo jedynie Ty jesteś godny chwały.
Uchroń mnie od grzesznych myśli i bluźnierczych słów. Niech będzie dla mnie ostrzeżeniem
milczenie Twoje nad urągającym Ci złoczyńcą. Gdy
Ty milczysz, odbywa się sąd nad człowiekiem. A Twoje
słowa są pociechą i wskazują drogę do zbawienia
wiecznego.
Pragnę zawsze być w cieniu Twojego krzyża. Wołam pokornie do Ciebie i proszę, bądź miłościw
mnie grzesznemu. To ja zasłużyłem na ukrzyżowanie. Panie łaskawy, nie milcz! Przemów do mojego
serca, aby zabłysło dla mnie światło nadziei.
Chryste, nie znam dnia ani godziny mojej
śmierci. Nie wiem też, gdzie zostanę odwołany ze
świata. Ty znasz moje życie i moją śmierć. Dopomóż mi zbliżyć się do niej z wiarą w Ciebie i daj mi
usłyszeć Twoje zapewnienie: „Będziesz ze mną w raju”. Amen.
„Gdy w końcu wstąpi sługa Twój w królewskie Twe radości, niech będzie krwi Twej drogiej zdrój okryciem mej
nagości. W zasługi przyodziany Twe przed tronem Ojca
stawię się, wiem, że przyjęty będę. I ufam, nie zabronisz
mi, omyty w Twej najdroższej krwi po Twej prawicy
siądę”. (ŚE 112,5)
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12 marca
Oto syn twój! (...) Oto matka twoja! (J 19,26.27)

Panie mój, spoglądam na święty znak Twojej męki

i wielką radością napełnia mnie każde Twoje słowo
z krzyża. Konałeś w cierpieniach, a jednak myślałeś o tych, którzy z woli Bożej mieli być zbawieni.
Dostrzegłeś swoich najbliższych, miłych Twojemu
sercu, i troszczyłeś się o ich przyszłość. Wielka to
dla mnie pociecha, że myślałeś również o mnie
i moich bliźnich, o każdym, kto pragnie być Twoim
uczniem i wierzącym sercem lgnie do Twojego krzyża.
Chryste, przez Ducha Świętego daj mi poznać,
że wszyscy zebrani pod Twoim krzyżem są jedną
rodziną, powołaną do okazywania sobie serdeczności i do niesienia wzajemnej pomocy.
Otwórz moje serce i napełnij je duchem miłości
i usłużności. Dopomóż mi widzieć w bliźnich siostry i braci, których los nie powinien być mi obojętny. Niech krzyż Twój zawsze będzie dla mnie
wezwaniem do życia w braterstwie i przyjaźni.
Proszę Cię Zbawicielu, Chryste, zgromadź pod
swym krzyżem wszystkich ludzi w jedną miłującą
się rodzinę, pielgrzymującą pod Twoim przewodnictwem przed oblicze Ojca niebieskiego. Amen.
„Już nigdy Ciebie z myśli swej, o Jezu, nie chcę stracić!
Chcę pomny wielkiej łaski Twej, miłością w zamian płacić,
racz sercu memu jasno lśnić, a kiedy już przestanie bić,
sam stań się sercem moim! Na wieki się, o chlubo ma,
zapiszę jako własność Twa i z Tobą wiecznie spoję”.
(ŚE 112,4)
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13 marca
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Mt 27,46)

Panie

i Zbawicielu mój, Jezu Chryste! Za moje
winy przeszedłeś przez mękę poniżenia i śmierci,
kiedy wszyscy opuścili Cię w złej godzinie. Nikt nie
pojmie ogromu Twoich cierpień. Jeśli kiedyś mogło mi się wydawać, że rozumiem wielkość Twojego doświadczenia, niech mi to będzie wybaczone.
Panie Jezu, cierpiałeś jako człowiek i jako Syn
Boży. Za nasze grzechy, które na Ciebie zostały złożone, przeżywałeś oddalenie od Boga. Doświadczyłeś wszystkiego niczym grzesznik, któremu nie
została okazana łaska zbawienia. Nie Ty, Chryste,
lecz ja miałem cierpieć i ponieść najsroższą karę.
Nie Ty, lecz ja miałem przejść przez ciemność opuszczenia od Boga.
Zbawicielu mój, dlatego, że Ty umierałeś bez łaskawego uśmiechu miłującego Boga, ja będę mógł
wkroczyć w ciemność śmierci w promieniach łaski
Bożej, której jesteś Poręczycielem.
Panie, Jezu Chryste, proszę, bądź przy moim skonaniu. Amen.
„Baranek niesie brzemię win i złości świata tego. Ach,
każdy zły, bezbożny czyn przygniata plecy Jego. Omdlewa w drodze z braku sił. On, co u Ojca wiecznie był, wyrzeka się radości. Przybiera na się hańby znak, krzyż,
rany, śmierci i mówi tak: Chcę chętnie znieść te złości”.
(ŚE 112,1)
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14 marca
Pragnę. (J 19,28)

Panie Jezu, Zbawicielu grzesznej ludzkości! Dzię-

kuję Ci za ten czas pasyjny, darowany nam przez
Ciebie. Pobłogosław każdą myśl, która przybliża
serce do krzyża, i przez Ducha Świętego poświęć ją,
niech służy budowaniu wiary i poznawaniu Twojej
miłości.
Panie mój, co znaczy Twoje słowo z krzyża: „Pragnę”? Jakim to pragnieniem było przepełnione Twoje serce, które biczowały bluźniercze słowa oprawców?
Dziękuję, że przez Twoje słowo: „Pragnę”, Duch
Święty mówi mi, że byłeś moim bratem, że potrzeby ciała nie były Ci obce. Mogę więc zwrócić się do
Ciebie w każdej sprawie, a Ty wysłuchasz mnie, bo
wiesz, co znaczy zwyczajnie, po ludzku pragnąć.
Dziękuję Ci, że uczysz mnie sprawiedliwości i miłości, najważniejszych potrzeb duszy.
Chryste, umierając na Golgocie, myślałeś o zbawieniu grzesznego rodu ludzkiego i Twoja wola
była silniejsza od lęku przed cierpieniem i śmiercią
krzyżową. Dziękuję Ci, że Twoje pragnienie mojego odkupienia wypełniło się w Tobie.
Spraw, Panie, aby moja dusza zawsze pragnęła
nasycenia zbawczymi darami Twojej krzyżowej ofiary. Amen.
„I za mnieś umarł – o mój Jezu miły! Z tego, co Twoje
męki nam zdobyły, i ja też pragnę w wiecznej mieć radości dział z Twej miłości.
O, wzmóż me serce, by Tobie ufało, szczerą wdzięcznością
Tobie odpłacało, bym złe skłonności w sobie przezwyciężał, w tym boju zmężniał”. (ŚE 119,1.2)
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15 marca
Wykonało się! (J 19,30)

„Wykonało się!” Panie, to dla mnie najcenniejsze
słowa. Z wyżyn krzyża obwieściłeś światu wypełnienie się woli Ojca niebieskiego: zbawienie ludzkości, pojednanie i pokój z Bogiem.
Chryste, świadom jestem, że nim dokonało się
nasze zbawienie, musiało dokonać się Twoje życie
w hańbie i cierpieniu. Najwyższa jest cena naszego
odkupienia. Dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie
doświadczyłeś w ciele. Wielbię Cię i pragnę moje życie poświęcić Tobie.
Chryste, dziękuję Ci, że byłeś moim Zbawicielem na krzyżu i jesteś nim w moim sercu, wszak
nieustannie prowadzisz mnie przez Ducha Świętego. Jesteś stale obecny, posilasz darami słowa i sakramentów, aby i nade mną, gdy wypełni się czas
mojej pielgrzymki, rozległo się Twoje ostatnie słowo: „Wykonało się!” Spraw, abym każdego dnia
pocieszał się tą nadzieją.
Proszę Cię, mój Panie, Jezu, uczyń, aby wszyscy
ludzie na świecie zrozumieli, że potrzebują Twojej
pomocy i Twojego słowa: „Wykonało się!” Jedynie
Ty dajesz nam wyzwolenie z mocy grzechu. Jedynie Ty oddałeś swoje życie dla zbawienia ludzkości.
Bóg przyjął Twoją ofiarę. Niech Jemu będzie w Tobie
cześć i chwała na wieki wieków! Amen.
„Nigdy, nigdy nie zapomnę tego, już nie zejdzie z oczu
mych sina, krwią zbroczona postać Jego, jak ust nie
otworzył swych. Ten Baranek wielce utrapiony szedł na
śmierć, by grzesznik był zbawiony, jak na myśli miał
i mnie, gdy rzekł: Wykonało się!” (ŚE 122,2)
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16 marca
Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego. (Łk 23,46)

Panie Jezu, Mistrzu i Zbawicielu mój! Uczysz ży-

cia i godnego postępowania. Twoja śmierć jest szkołą umierania dla Twoich naśladowców. Pragnę być
Twoim uczniem w życiu i umieraniu.
Dziękuję Ci serdecznie, że w cierpieniu i poniżeniu, jakie Ci zgotowano, pamiętałeś o synowskiej
powinności wobec swojego Ojca niebieskiego.
Chlubię się Tobą i dziękuję za Ciebie Bogu. Pragnę
zawsze wstępować w Twoje ślady, a umierającym
wskazywać na Twój krzyż.
Ci, którzy Ciebie naśladowali, modlili się w godzinie śmierci, jak Ty na krzyżu, i polecali ducha łaskawemu Bogu. Pozwól, abym i ja umierał podobnie. Uchroń mnie, Panie, od niespodziewanego
zgonu, jeśli taka jest Twoja wola. Pragnę z świadomością zbliżyć się do mojej śmierci. Dopomóż
mi zachować wiarę, że jesteś ze mną i pozostaniesz
na wieki.
Panie Jezu, oręduj za mną u Ojca i nie dopuść,
bym zachwiał się w ufności pokładanej w Twoim
zmartwychwstaniu. Jeśli jednak przeznaczona jest
mi śmierć nagła, niech umieram z imieniem mojego Boga w ostatnim tchnieniu.
Chryste, racz wysłuchać Twojego sługi! Amen.
„Pan wyrzekł ostatnie słowa, zwisła Mu z ramienia głowa. Matka, Matka pod Nim frasobliwa stoi, stoi z żalu
ledwie żywa. Zasłona się rozerwała, ziemia drży i pęka
skała. Setnik, setnik woła: To Syn Boży! Zgraja, zgraja
niezmiernie się trwoży. Na koniec Mu bok przebito. Płynie
z wodą krew obfito. I my, i my zalejmy się łzami. Jezu,
Jezu zmiłuj się nad nami! (ŚE 124,3-5)
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17 marca
On złożył raz na zawsze jedną ofiarę. (Hbr 10,12)

Panie

Boże wszechmogący, przez wieki za swoje
grzechy ludzie składali Ci ofiary. Były one niedoskonałe i nie kochałeś się w ich woni. Ty, Panie,
miłujesz serca skruszone i poddane Twojej woli.
Dziękuję Ci, że masz upodobanie w tej jedynej
ofierze Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dzięki
Jego posłuszeństwu i śmierci krzyżowej jesteś mi
łaskawy, odpuszczasz grzechy i udzielasz zbawienia wiecznego. Panie, pragnę wielbić Cię przez Resztę dni mojego życia.
Boże, dziękuję Ci, że owoc ofiary Twojego Syna
rozdzielasz przez swoje słowo i święte sakramenty,
a ja, niegodny grzesznik, mogę skorzystać z nich
i cieszyć się łaską, na którą nie zasługuję. Wierzę,
że przez zwiastowanie ewangelii i sprawowanie sakramentów dokonuje się zbawienie z krzyża Chrystusowego. Spraw, abym zawsze tęsknił za społecznością z Tobą. Pragnę z wdzięcznością przyjmować
ewangelię, z pokorą uczestniczyć w wieczerzy Pańskiej, przekonany, że karmisz mnie ciałem i poisz
krwią Twojego Syna pod postacią chleba i wina.
Boże, racz łaskawie wysłuchać mojej modlitwy
przez Jezusa Chrystusa, Pana mojego. Amen.
„Wielki Ty Królu, Królu mój i Panie! Czyż mogę zgłębić
Twoje zmiłowanie? Czyż je wysłowić mogę? Czym zapłacę
za Twoją pracę?
Jedno jest tylko, co Cię uraduje; gdy nad żądzami ciała
zapanuję, by już w mym sercu nigdy nie odżyły, Jezu mój
miły!” (ŚE 126,8.9)
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18 marca
Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych (...), wszedł raz na zawsze do świątyni (...) z własną
krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia.
(Hbr 9,11a.12)

Panie

Jezu Chryste, Arcykapłanie dusz naszych!
Z wdzięcznością wspominam Twój krzyż Golgoty, na
którym złożyłeś wieczystą ofiarę, aby przebłagać
gniew Boży i obdarować nas łaską odpuszczenia
grzechów. Niech święty znak Twojej męki i symbol
Twojej godności arcykapłańskiej zawsze przewodzi
mi w życiu i wiedzie przez doświadczenia ku chwale życia wiecznego w niebieskiej świątyni, gdzie
nieustannie orędujesz u Ojca za nami, grzesznymi
Twoimi uczniami i uczennicami.
Panie, bądź mi przewodnikiem do Twojego świętego przybytku, do którego wkroczyłeś z własną
krwią jako Arcykapłan nowego przymierza, by każdy mógł oglądać oblicze Twojego Ojca, dla którego
wykupiłeś nas z niewoli grzechu.
Jezu Chryste, na wieki sprawujesz swój urząd
arcykapłański, a ci, których odkupiłeś, uczestniczą
w Twojej godności, budując się w dom duchowy
i w świątynię z serc poświęconych Tobie. Panie,
całe moje życie, wszystek czas i zdolności składam
Ci w ofierze, a Ty racz je przyjąć i poświęcić ku
chwale Boga i Ojca naszego. Amen.
„Arcykapłanie nasz jedyny, Tyś prawdą, drogą, życiem
sam! Złamane przez Twe grzeszne syny przymierze
przywróciłeś nam. Przez Swą niewinną śmierć i krew Ty
przejednałeś Boży gniew”. (ŚE 140,5)
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19 marca
Wy podeszliście (...) do pośrednika nowego przymierza,
Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia
lepiej niż krew Abla. (Hbr 12,22.24)

Panie

Boże wszechmogący, sprawiedliwy i miłosierny! W tym czasie pasyjnym stawiasz przed moimi oczami znak męki Twojego Syna, abym z pomocą Ducha Świętego rozmyślał o Twojej miłości,
którą objawiłeś w śmierci Jezusa Chrystusa.
Z pokorą pochylam się pod krzyżem Golgoty.
Ponieważ winien jestem śmierci ukrzyżowania
Twojego Syna, proszę o przebaczenie. Wierzę, że
Jego krew z krzyża lepiej przemawia aniżeli krew
Abla, przelana ręką brata. Boże, dziękuję Ci, że
Chrystusowa krew nie oskarża, lecz woła o przebaczenie dla nas: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą,
co czynią”. Panie, zachowaj mnie w wierze, że dla
prośby Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, jesteś mi
łaskawym Ojcem i obdarzasz nadzieją zbawienia
wiecznego w Królestwie Twojej chwały.
Panie Boże, spraw, aby Twój Syn był dla mnie
wzorem w postępowaniu wobec moich krzywdzicieli. Niech narzekanie i oskarżanie nie znajdzie
miejsca w moim sercu. Niech zawsze płyną zeń
słowa szczerej modlitwy za tych, którzy mi nie
okazali miłości. Dopomagaj mi odpłacać dobrem
za zło, okazywać serce i nieść pomoc moim nieprzyjaciołom.
Panie Boże, wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.
Kto brud grzechu ze mnie zmył? Kto jest źródłem moich
sił? Kto łagodzi ciężki znój, w serce wlewa balsam Swój?
Jezus ukrzyżowany”. (ŚE 116,2.3)
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20 marca
Jeśli chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości,
społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna
Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. (1 J 1,7)

Boże światłości i Ojcze ukrzyżowanego Chrystusa

Jezusa! Ty wiesz, ile jest w świecie ciemności, a ile
jest jej w moim grzesznym sercu. Znasz naszą ludzką niedolę i dlatego przyniosłeś nam pomoc w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie.
Boże, proszę Cię, niech światło Twojej łaski, które promienieje z krzyża Golgoty, rozproszy mroki
naszej grzesznej egzystencji. Racz pamiętać także
o mnie, marnym prochu w wielkim wszechświecie.
Jeśli z Twojej woli ma się coś zmienić wokół mnie,
niech rozpocznie się ode mnie. Panie, wkrocz, do
mojego serca, aby światło zbawienia wiecznego
skierowało mnie na nową drogę życia w prawdzie
i w wierze czynnej w miłości.
Boże, przez Ducha Świętego buduj wokół krzyża
Chrystusa społeczność wiary i życia Twoich dzieci,
pragnących oczyszczenia we krwi Jezusa, Baranka
Bożego. Niech odrodzona społeczność wyznawców
Twojego Syna będzie zaczynem nowej ludzkości,
niech nieustannie składa żywe świadectwo o zbawczym czynie Twoim w Jezusie Chrystusie i wielbi
Twoje święte Imię przez naszego Pana i Zbawiciela! Amen.
„Wstań, jaśniej już światłością, noc porzuć z jej ciemnością, twe światło zbliża się! Promienie Pańskiej chwały
nad światem zajaśniały i zewsząd okalają cię” (ŚE 110,1)
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21 marca
Z Chrystusem jestem ukrzyżowany (...), a obecne życie
moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który
mnie umiłował i wydał siebie samego za mnie. (Ga 2,20)

Zbawicielu mój, Jezu Chryste,

który samego siebie złożyłeś w ofierze dla zbawienia świata, dziękuję Ci za Twoją mękę i śmierć na Golgocie. W imię
Twoje zostałem ochrzczony i z woli Bożej zanurzony w Twoją śmierć. Z Tobą jestem ukrzyżowany,
choć umierałeś samotnie, opuszczony przez tych,
których umiłowałeś. Przez chrzest dar Twojej ofiary krzyżowej może stać się moją własnością, jeśli
przez wiarę przybliżę się do Ciebie i krwi nowego
przymierza, która lepiej woła aniżeli krew Abla.
W Duchu Świętym proszę Cię, oczyść moje serce, abym wzrastał z wiary w wiarę i wiódł nowe,
uświęcone życie. Ustrzeż mnie od grzesznej żądzy,
pychy i wyniosłości, przede wszystkim od zgubnej
myśli, jakobym był doskonały i niczego nie potrzebował w drodze pielgrzymki do nieba.
Panie, spraw, abym z bojaźnią sprawował moje
zbawienie, abym w Duchu Świętym przez Ciebie
oddawał Bogu cześć tak, jak Mu to miłe.
Racz wysłuchać mnie Chryste. Amen.
„Chrystus chcąc odkupić ciebie, w poniżeniu i w potrzebie
żył i na śmierć wydał siebie.
Pomnij na to, duszo miła, strzeż się, abyś nie grzeszyła,
lecz pobożnie odtąd żyła”. (ŚE 433,4,5)
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22 marca
Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał
przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go,
przybiwszy go do krzyża. (Kol 2,14)

Panie Boże i Ojcze! Wielka jest lista moich grze-

chów. Wszystkie księgi świata nie pomieszczą spisu nieprawości, jakie popełniła ludzkość w ciągu
jej historii. Grozą napełnia serce list dłużny wszystkich Twoich sług, których uczyniłeś włodarzami
dóbr stworzonych przez Ciebie.
Panie Boże, wiem, że nikt z ludzi nie może spłacić długu ani zadość Tobie uczynić za obrażające
Cię grzechy. Lista naszego długu jest tak wielka, że
nikt nie powinien być zachowany przy życiu, gdyż
Ty jesteś „ogniem trawiącym”. Boże, proszę Cię,
daj to poznanie wszystkim ludziom.
Ojcze niebieski, Ty jesteś również Bogiem miłosiernym. Wypisałeś wszystkie winy na ciele Twojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Za nas uczyniłeś Go grzechem, aby przez
Jego śmierć krzyżową wymazać obciążający nas
list dłużny i uwolnić od mocy śmierci. Daj to poznanie wszystkim ludziom.
Boże, jestem Ci wdzięczny za wymazanie mojego długu, którego nie mógłbym spłacić. Zdjąłeś
ze mnie wielki ciężar, uczyniłeś wolnym od winy.
Pragnę Ci służyć w wierze, przynosić godne jej
owoce, aby przez moje słowa i czyny uwielbiona
została Twoja dobroć i sprawiedliwość. Spraw to,
Boże łaskawy, przez Jezusa Chrystusa! Amen.
„Tyś długi moje Bogu spłacił, zgładziłeś grzechów mnogi
rój, wróciłeś mi, to com utracił: sprawiedliwości Bożej
zdrój. Przez Swą niewinną śmierć i krew Ty przejednałeś
Boży gniew”. (ŚE 140,2)
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23 marca
Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. (Ga 5,1)

Wszechmogący

Boże, Panie łaskawy i miłosierny!
Oprócz rozlicznych owoców krzyża Twojego Syna,
ofiarowałeś nam również dar wolności. Dziękuję Ci
i czczę Ciebie za wolność od grzechu, która dana
jest każdemu, kto ufa mocy krzyża Chrystusowego.
Boże dobrotliwy, dziękuję Ci za wolność od przepisów prawa Mojżeszowego, martwej litery, która nieustannie oskarża i potępia grzeszników przed Twoim obliczem. Wysławiam Cię za wolność od śmierci, którą karzesz za nasze nieprawości.
Panie Boże łaskawy, niech uwalniająca moc
krzyża będzie objawiona wszystkim ludziom, niech
skruszy wszelkie więzy, aby każdy mógł cieszyć się
życiem w pokoju. Jednak, Panie, ustrzeż nas przed
nadużywaniem wolności, gdyż nie wszystko buduje
człowieka i nie wszystko jest dlań pożyteczne.
Zachowaj swoje dzieci w ewangelicznej wolności. Chroń je od fałszywych nauczycieli, którzy pod
pozorem posłuszeństwa Twojemu słowu, narzucają pęta Twoim dzieciom, przez krew Chrystusa
nabytym na Twoją własność, i pozbawiają je mocy
płynącej z wiary w krzyż Golgoty.
Boże, przede wszystkim nie pozwól mi zapomnieć, że żyć w wolności, znaczy w wolności wiary
służyć Ci oraz bliźnim, i wielbić Twoje Imię przez
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Pana wszystkich wierzących. Amen.
„Nie wyrwę się z mych grzechów sam, tu nie pomogą łzy;
Tyś Jezu mocny, Ty je złam i przynieś wolność mi. Jezus
za mnie zmarł. On za ciebie zmarł; on za nas wszystkich
poniósł ciężary srogich kar”. (ŚE 148,5)
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24 marca
Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. (J 10,11)

Jezu

Chryste, Pasterzu duszy mojej! Przyszedłeś
od Ojca, aby szukać i zbawić tych, którzy się zgubili. Wszyscy zbłądzili i poszli własną drogą. Jako dobry Pasterz idziesz za każdą zbłąkaną owcą, a znalazłszy ją, kładziesz na ramiona i sprowadzasz z powrotem do swojego Kościoła.
Dobry Pasterzu, położyłeś życie za owce z Twojego pastwiska. Stoczyłeś na Golgocie krwawy bój
z mocami ciemności. Swą ofiarną miłością chronisz
swoich wybranych przez wieki. Póki żyję, wraz ze
wszystkimi, których umiłowałeś, pragnę wielbić
Twoje święte Imię i wsłuchiwać się w Twój głos, który nigdy mnie nie zawiedzie.
Jezus Chryste, prowadź mnie na wiecznie zielone pasze Twojego słowa, abym posilony ewangelią zbawienia, wytrwale podążał za Tobą i nie szukał w świecie chleba, który nie nasyca. Strzeż mnie
przed wilkami w owczej skórze, które czyhają, by
wyrwać mnie z Twoich objęć i z Twojego Kościoła.
Panie, a jeśli kiedyś zbłądzę lub upadnę, nie odwracaj się ode mnie, ale zechciej mnie odnaleźć i podnieść. Pragnę być Twoją własnością, bo za mnie
położyłeś swoje życie na Golgocie.
Drogi Panie, jesteś moim Pasterzem i na wieki
chcę być blisko Ciebie. Amen.
„Jakież to dziwne Boskie jest zrządzenie, Pasterz za owce
idzie na stracenie, Pan sprawiedliwy za niewierne sługi
sam płaci długi”. (ŚE 126,4)
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25 marca
Dzień Zwiastowania Marii Pannie
Oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię
Jezus. (Łk 1,31)

Boże

wszechmogący i Ojcze Pana naszego, Jezusa
Chrystusa! Niezbadaną tajemnicą jest poczęcie w ciele
i narodzenie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Najmędrsi teolodzy nie są w stanie wyrazić głębi tej tajemnicy. Żaden rozum nie pojmie, jaka treść mieści
się w obietnicy danej przez anioła Matce Jezusa: „poczniesz (...) i urodzisz syna”. Tak proste słowa, a jednak niezwyczajne, gdyż obwieściły poczęcie Twojego
Syna, przez którego przed milionami lat stworzyłeś to,
co widzialne i niewidzialne. Boże, bądź za to uwielbiony! Wsłuchując się w słowa o poczęciu Twojego Syna,
nie proszę o zrozumienie inkarnacji Chrystusa, ale
proszę o wiarę. Błagam, abym nigdy się w niej nie
zachwiał, lecz po wszystkie dni mojego życia wierzył,
że Jezus, narodzony z nazaretańskiej Dziewicy, Marii,
jest Synem Bożym poczętym przez Ducha Świętego,
równym Tobie w bóstwie i od wieków z Tobą w jedności władającym Panem. Boże wszechmogący, wierzę w
to i pomóż niedowiarstwu mojemu!
Panie, Proszę Cię, aby Ci, którzy wyznają tę wiarę, wytrwali w niej do końca życia, a ci, którym
została odebrana przez omamienie fałszywych
nauczycieli, aby z pomocą Ducha Świętego nawrócili się do Ciebie. Nikt nie może być zbawiony bez
wiary w Jezusa, jako Pana naszego i prawdziwego
Twojego Syna, który z Tobą i z Duchem Świętym
żyje i króluje w jedności, Bóg po wszystkie wieki.
Amen.
„Chrystus się narodził, weselmy się! Z bied nas wyswobodził, radujmy się! Z łona Panieńskiego, z rodu królewskiego już nam się narodził”. (ŚE 37,1)
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26 marca
Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostanie wierny,
albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. (2 Tm 2,13)

Panie

Jezu Chryste, jakże często ludzie, dla których opuściłeś chwałę, jaką miałeś u Ojca, i złożyłeś swoje życie na drzewie hańby i poniżenia, zapominają, kim jesteś i co dla nich uczyniłeś! Jakże
często ci, których powołałeś do życia w społeczności swojego Kościoła, nie dochowują Ci wierności
jako Panu i Nauczycielowi! Chryste, wyznaję, że i ja
zapominam o Tobie, Twojej miłości i poświęceniu.
Panie nasz i Zbawicielu, dziękuję Ci, że Ty pozostajesz wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się
nie możesz. Wytrwale znajdujesz każdego, kto zbłądził i zszedł na drogę nieprawości. Dopomóż mi zrozumieć, że szukasz bliźniego mojego przeze mnie.
Jeśli nie towarzyszę Ci w odnajdywaniu Twoich
uczennic i uczniów, którzy nie dochowali Ci wiary,
to i ja jestem wśród nich. Panie łaskawy, pragnę
być Ci wiernym przez wszystkie dni mojego życia.
Nie dopuść, abym kiedykolwiek miał zaprzeć się
Ciebie.
Zbawicielu, przyjmij moje dziękczynienie za Twoją wierność, która wciąż zadziwia mnie na nowo.
Amen.
„Otwórzcie się szeroko, podwoje świątyń bram, Król
wieczny się przybliża, Zbawienie niesie nam. Któż jest tym
Panem chwały? To wiecznie wierny Bóg, Zastępów Pan
wspaniały! W proch starty przezeń wróg”. (ŚE 17,2)
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27 marca
Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni
imienia twego! (Ps 86,11)

Boże wszechmogący, wiesz, jak liczne są tęsknoty

mojej duszy! Znasz najlepiej moje myśli i wiesz, ile
w moim sercu jest grzesznych pragnień, których
powinienem wstydzić się przed Tobą.
Boże łaskawy, dopomóż mi, aby w mojej duszy
królowało tylko jedno pragnienie bojaźni dla imienia Twojego, która jest prawdziwą mądrością. Kto
boi się Ciebie, ten szuka społeczności z Tobą, przezwycięża samego siebie, kocha się w Twoich przykazaniach i wciąż prosi Cię o wsparcie. Boże, dopomóż mi zrozumieć, że żyjąc w bojaźni przed Twoim świętym imieniem, uniknę upadku i ominę
zasadzki mocy ciemności.
Panie Boże, dziękuję Ci, że bojaźń dla Twojego
imienia jest darowaną mi drogą i sposobem życia.
Proszę Cię serdecznie, naucz mnie bojaźni przed
Twoim imieniem. Naucz jej wszystkich ludzi na
świecie, jedynym bowiem ratunkiem dla ludzkości
jest bojaźń przed Tobą.
Z drżeniem i pokorą proszę Cię, racz wysłuchać
mnie przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela
mojego. Amen.
„Chcę Tobie służyć, Jezu mój kochany! Na wieki z Tobą
pragnę być związany, Tobie poświęcić czas i żywot cały
dla Twojej chwały”. (ŚE 119,4)
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28 marca
Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża
w Chrystusie Jezusie względem was. (1 Tes 5,18)

Panie

Boże, Twoja wola dzieje się w niebie i na
ziemi. Pragniesz, bym za wszystko Tobie dziękował, gdyż z ręki Twojej otrzymuję więcej, aniżeli
proszę. Tobie zawdzięczam życie i wszystko, co jest
mi potrzebne do codziennej egzystencji.
Boże miłosierny, nie potrafię dziękować Ci tak,
jak tego oczekujesz. Brak mi właściwych słów, a gdy
modlę się do Ciebie, urywa się moja myśl. A tak
chciałbym nieustannie Ci dziękować za dary zbawienia wiecznego, jakie rozdzielasz z łaski przez
słowo i sakramenty, oraz za liczne dobrodziejstwa
wypełniające moje życie, o których nie zawsze myślę jako także o darach z ręki Twojej.
Wszystko, czym jestem i co posiadam, pochodzi
z Twojego błogosławieństwa. Pragnę być Ci wdzięczny za wszystkie radości w moim życiu, za dom
i użyteczność mojej pracy. Dziękuję Ci za każdego
człowieka, któremu mogłem okazać serce. Dziękuję za krzyż i doświadczenia, choć nie zawsze rozumiem Twoich Boskich rozporządzeń.
Panie Boże, przez Ducha swojego naucz mnie
wdzięczności, bym nieustannie uświadamiał sobie
wielkość Twojej łaski. Także dziękuję, że mogę dziękować Ci przez Jezusa Chrystusa, Pana mojego.
Amen.
„Dzięki, że dobroć Twą poznałem, dzięki, że dałeś ducha
mi, dzięki, że przez swą wielką mądrość kochasz cały
świat.
Dzięki za Twoją wierną miłość, dzięki za wolnej łaski dar,
dzięki, że mogę głośno śpiewać, dzięki składam Ci!”.
(ŚE 457,4.5)
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29 marca
Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi
wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus
Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego
my także istniejemy. (1 Kor 8,6)

Boże wszechmogący, o czymkolwiek pomyślę i co-

kolwiek dostrzegam każdego dnia, a także i to, co
jest poza zasięgiem moich oczu, Ty stworzyłeś z mocy i potęgi Twojej. Moje życie zawdzięczam Tobie
i dla Ciebie istnieję, abym chwalił Cię za miłość
Twojego serca ojcowskiego. Jesteś jedynym Bogiem i Ojcem dla tych, którzy w Ciebie uwierzyli!
Okaż łaskawie swoje miłosierdzie niewierzącym
i przez Ducha swojego doprowadź ich do poznania
prawdy, iż nie ma innego Boga na niebie i na ziemi, tylko Ty, jedyny, wszechmocny i święty.
Jezu Chryste, Synu Boży, jesteś jedynym Panem,
Słowem Boga żywego, przez które wszystko istnieje.
Przez Ciebie wieki powstały i wszystko, co żyje, ma
w Tobie początek. Zawdzięczam Ci także moje nowe
życie, w Ciebie bowiem zostałem wszczepiony i Ty
żyjesz we mnie. Niepojęta jest Twoja dobroć, wielkie jest Twoje zmiłowanie nad grzesznikiem!
Duchu Święty, przyprowadź do Chrystusa również i tych, którzy Ciebie nie znają, aby pojęli, że
i dla nich jest On źródłem nowego życia i światłem
w doczesnej pielgrzymce do jedynego, wiecznego Boga. Amen.
„W serc czystych Twórcę i Pocieszyciela, w światło, co
wieki i ludy obdziela, w Boga z człowiekiem wieczyste
przymierze, w Ducha Świętego, w Świętą Trójcę wierzę”.
(ŚE 240,3)
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30 marca
Przeto i my, mając obok siebie tak wielki obłok świadków,
złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed
nami. (Hbr 12,1)

Boże, dopomóż mi łaskawie, abym zawsze pamię-

tał, że życie jest biegiem po wieniec sprawiedliwości. Naucz mnie biec w tym wyścigu wytrwale i zgodnie z wolą Twoją. Wdzięczny Ci jestem, że On uczy
mnie, jak biec, i swoją dłonią chroni przed upadkiem i dodaje sił w mym codziennym trudzie.
Boże, dopomóż mi złożyć z siebie troski, utrudniające bieg do wyznaczonego przez Ciebie celu.
Oczyść mnie i uwolnij od grzechu, który pęta duszę
i czyni ją ociężałą. Wskaż sidła i pułapki zastawione przez moce ciemności, bym je ominął. Posilaj
mnie chlebem Twojego słowa, abym, nakarmiony,
biegł wytrwale przez wszystkie dni mojego życia,
z nadzieją na zwycięstwo. Rozjaśnij moją drogę światłem ewangelii, bym nie zbłądził i nie utracił obiecanego mi wieńca sprawiedliwości.
Boże, dopomóż mi pamiętać, że nie biegnę sam,
lecz z moimi braćmi i siostrami, którym nie powinienem przeszkadzać, ale pocieszać ich i pomagać
im w przezwyciężaniu trudności. Spraw, bym pamiętał, że wszyscy jesteśmy w wyścigu i mamy wokół siebie obłok świadków, a oczy Twoje są zwrócone na nas i nic nie ujdzie Twojej uwagi. Boże,
gdy nadejdzie kres mego biegu, obdarz mnie wieńcem sprawiedliwości. Amen.
„Światło nieść tam gdzie ciemność trwa, by wskazać drogę w wieczności kraj, biec do mety u niebios bram, gdzie
powita cię Pan”. (ŚE 537,1)
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31 marca
Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich
i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. (J 10,29)

Boże i Ojcze niebieski! Radością napełnia mnie ka-

żdego dnia obietnica Twojego Syna, że jako Twoje
dziecię, które umiłowałeś w Jezusie Chrystusie,
jestem w rękach Twoich i nikt mnie z nich wydrzeć
nie może. Pragnę dzielić się z bliźnimi pociechą
z Jezusowego zapewnienia i świadczyć o Twojej mocy i potędze.
Boże wszechmogący, znasz wszystkich, którzy
do Ciebie należą. Znasz moje serce i drogę, po której kroczę. „Wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję”.
Ogarniasz mnie z przodu i z tyłu, kładziesz na
mnie rękę swoją. To wspaniałe być Twoją własnością i być bezpiecznym na Twoim łonie.
Zechciej odnaleźć tych, którzy zbłądzili albo jeszcze Ciebie nie poznali. Wydobądź ich z pułapek
ciemności i mocno chwyć w swoje dłonie. Okaż im
swoją miłość i napełnij nadzieją zbawienia wiecznego.
Pani Boże, przyjmij dziękczynienie za Twoją troskliwość, za moje życie, nad którym czuwasz w swojej łaskawości, i za to, że jesteś Bogiem i Ojcem
wszystkich ludzi, których w Panu Jezusie Chrystusie umiłowałeś miłością wieczną. Amen.
„Pomóż mi w doświadczeń ciężką chwilę obietnicom Panie
ufać Twym. Daj zachować w sercu wiary tyle, by nie
zachwiać się w tym świecie złym. Spraw, bym mógł pokornie z ręki Twojej przyjąć każdą z przeznaczonych dróg.
Dzień po dniu przez radość, trud i znoje, aż osiągnę
wreszcie niebios próg”. (ŚE 671,3)
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1 kwietnia
Niech raczej skłoni nasze serca ku sobie, abyśmy postępowali wszystkimi jego drogami, przestrzegając jego
przykazań i ustaw, i praw, jakie nadał naszym ojcom.
(1 Krl 8,58)

Wszechmogący Boże, Ty od wieków okazujesz mi-

łość swoim dzieciom i litujesz się także nad tymi,
którzy gardzą Tobą. Dziękuję Ci, że skłaniasz nasze
serca ku sobie i przez Ducha swojego budujesz
między nami Królestwo pokoju i sprawiedliwości.
Jesteśmy ludem Twoim, powołanym do uświęcenia
i do przestrzegania Twoich przykazań. Skupieni wokół Ciebie w społeczności naszej wiary, w Kościele
Twojego Syna, otrzymujemy przez Twoje słowo pouczenia, jak żyć i postępować, jak przezwyciężać
trudności w życiu i poskramiać grzech pychy. Dajesz
nam siły do wiernej służby dla Ciebie i na chwałę
Imienia Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
Proszę Cię, Boże miłosierny, otwórz moje serce
dla bliźnich i dopomóż mi we wszystkich ludziach
widzieć moich braci i siostry. Prowadź mnie według Twojej woli, gdyż Twoje drogi są lepsze niż
moje drogi. Ucz mnie poznawać Twoje przykazania i przestrzegać ich, gdyż błogosławieni są ci,
którzy strzegą Twojego słowa. Uchroń mnie od zgubnej pychy i pogardzania ustawami i tradycjami przekazanymi przez rodziców, kto bowiem nie ma szacunku dla wiary przodków, jest pielgrzymem bezdomnym i zabłąkanym.
Panie Boże, wysłuchaj mnie dla wierności i posłuszeństwa Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Amen.
„Nie ma prawdy nigdzie, Panie, tylko w Świętym Twoim
Słowie, prawdą jest Twe przykazanie, prawda w Chrystusowej mowie. Kto w tej prawdzie wytrwa stale, ten żyć
będzie w Bożej chwale”. (ŚE 386,4)
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2 kwietnia
Zacheuszu, zejdź spiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać
w domu twoim. (Łk 19,5)

Panie Jezu, na swojej drodze doczesnego życia wstę-

powałeś do różnych domów. Nie zaniedbywałeś siedzib maluczkich i pogardzanych. Gdzie Ty wszedłeś, stawała się błogosławiona przemiana w człowieku.
Wiecznie żywy i łaskawy Panie, idziesz przez ludzką historię i słowem ewangelii przeobrażasz
narody, łagodzisz obyczaje i budujesz swoje Królestwo.
Zbawicielu, Ty byłeś wczoraj, jesteś dzisiaj i na
wieki, niezmienny, zawsze przebaczający i miłujący!
Czczę Ciebie i dziękuję, że mnie znalazłeś i przyznałeś się do mnie, i powołałeś na swojego ucznia, chociaż nie jestem godzien, by klęczeć u Twoich stóp.
Panie, zostań gościem w moim domu, wszak
wiem, że jak długo będziesz ze mną, ominie mnie
rozpacz, troska i trwoga i nie dotknie pohańbienie.
Wnosisz błogosławiony pokój, budujesz prawdziwą
społeczność, napełniasz miłością i chronisz od złego.
Jezu Chryste, ja i dom mój Tobie służyć pragniemy. Zechciej przyjąć moje serce i dopomóż mi
w gorliwości służyć Tobie i bliźnim, bez Ciebie bowiem nic uczynić nie mogę. Amen.
„Rozbudzaj czystą wiarę, ozdobę żywą dusz; na domy
hojną miarę błogosławieństwa złóż. Niech duch ustąpi zły,
co zawsze jest Ci wrogi i niszczy siew Twój drogi, siew
w sercach wiernych Twych”. (ŚE 230,5)
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3 kwietnia
Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie
należycie też do siebie samych? (1 Kor 6,19)

Boże, stworzycielu nieba i ziemi! Ty wszystko wy-

pełniasz i jesteś ponad wszystkim. Nie mieszkasz
w świątyniach ludzką ręką zbudowanych, ale pragniesz mieszkać w sercu każdego, kto w Ciebie
wierzy i ufa Tobie!
Boże miłosierny, dziękuję Ci, że przez Ducha
Świętego pragniesz mieszkać w moim sercu. Nie
jestem godzien tego zaszczytu. Twój tron przewyższa wszystkie wspaniałości świata, a moje serce
jest grzeszne i ciasne dla Ciebie, gdyż przepełnia je
troska o sprawy życia doczesnego. Proszę Cię,
oczyść mnie krwią Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, poświęć przez Ducha Świętego, aby moje serce
mogło Ci służyć za mieszkanie, które zechciałbyś
sobie upodobać.
Spraw, abym nieustannie pamiętał, że nie żyję
tylko dla siebie. Jeśli moje ciało ma być świątynią
Ducha Świętego, dlatego składam Ci je na świętą,
duchową i rozumną ofiarę. Łaskawy Boże, miej
upodobanie we wszystkim, co czynię w imieniu Jezusa Chrystusa. Mój czas, umiejętności i siły poświęcam Tobie. Niech Twój Duch Święty uczyni
użytecznymi wszystkie wysiłki oraz dzieła moich
rąk i umysłu.
Boże wszechmogący, pragnę Ci służyć i cześć oddawać w Duchu Świętym i w prawdzie po wszystkie dni mojego życia. Amen.
„Czyż tron twój, Panie uwielbiony, w niebie nie jest dość
wspaniały, że w głębi duszy mej skruszonej, zasiąść chcesz
na tronie chwały. Przeniknąć tego myśl nie może, jak
bardzoś mnie ukochał Boże! Jak dobryś Boże”. (ŚE 587,1)
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4 kwietnia
Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg twój,
prowadzi cię. (5 Mż 8,2)

Panie Boże, droga mojego życia jest wyznaczona na

Twojej dłoni. Znasz moją przeszłość i przyszłość.
Nic nie ujdzie Twojej uwagi. Nic nie zostanie zapomniane.
Jako pielgrzymi na tym świecie ciągle spoglądamy ku przyszłości, bo nie mamy tu miasta trwałego.
Prowadzisz nas przez swojego Syna i wszystko
czynisz nowe w naszym życiu. Ale również nakazujesz nam pamiętać drogę, którą przebyliśmy z Tobą.
Panie, Boże mój, pragnę zachować w pamięci mój
dom rodzinny, lata nauki oraz wszystkich, których
wraz ze mną wysłałeś w pielgrzymowanie. Dziękuję Ci za prowadzenie, za dni słoneczne i szczęśliwe,
ale także za wszystkie doświadczenia, którymi mnie
wzbogaciłeś. Przede wszystkim wdzięczny Ci jestem za tych, którzy wskazali mi na Twoje słowo,
nauczyli żyć i postępować według Twojej woli.
Proszę Cię, bacz na Kościół Twojego Syna, abyśmy jako Twój lud zachowali w pamięci jego historię i czerpali z niej, i poznawali wielkość i wspaniałość Twojego Imienia! Niech społeczeństwa i narody chrześcijańskie nieustannie sięgają do swoich
korzeni, aby nie zatraciły swojej wiary i tożsamości
swojej kultury.
Boże, jak zawsze prowadziłeś Twoje dzieci, tak
nie ustawaj i wiedź nas przez Jezusa Chrystusa do
obiecanej ziemi, niebieskiej Jerozolimy. Amen.
„W pamięci miej, jak prowadziła cię Pasterza Twego dłoń,
by w puszczy nikt nie ważył zbłąkać się, nie runął w grzechu toń”. (ŚE 448,3)
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5 kwietnia
A zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. (Rz 9,16)

Boże wszechmogący! Często na kartach Pisma Świę-

tego przypominasz, że wola Twoja jest suwerenna,
i tak mało zależy od naszych działań, gdyż tylko Ty
dajesz nam swoje zmiłowanie. Dlaczego więc ludzie tak często chlubią się swoimi czynami i wynoszą nad innych? To Ty przecież sprawiasz chcenie
i wykonanie. Litujesz się nad tymi, nad którymi
chcesz się zlitować.
Boże, pomóż mi przezwyciężyć w sobie wszelką
pychę, w szczególności pychę religijną, gdyż pysznym się sprzeciwiasz, a pokornym okazujesz łaskę.
Rozbudź we mnie dobrą wolę, abym zechciał postępować według Twoich Boskich zamierzeń. Daj
siły do urzeczywistnienia dobrych chęci, abym nie
był naczyniem bezużytecznym. Niech wszystkie moje postanowienia mają źródło w Tobie, abym mógł
szczerze wyznawać, że jestem tym, kim jestem, jedynie z Twojej woli.
Spraw, abym nie szukał wielkości i świętości
w sobie ani w nikim innym, tylko w Tobie. Okaż tę
łaskę wszystkim ludziom, by trwali w wierze, że jedynie Ty jesteś sprawiedliwy i usprawiedliwiający.
Racz wysłuchać mnie w Duchu Świętym przez
Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela świata. Amen.
„Z miłości jest, co czyni Bóg i z świętej woli Jego! Co zrządzi cicho przyjąć chcę z rąk Ojca łaskawego. Mój wierny
Bóg w głębinie trwóg cudownie mnie ratuje. W Nim pomoc swą znajduję”. (ŚE 712,1)
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6 kwietnia
Kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełnia się
miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. (1 J 2,5)

Panie Boże, umiłowałeś nas i chcesz, abyśmy ró-

wnież Ciebie miłowali. Ale nasza miłość niejednokrotnie jest tylko w słowach, a nie w sercu. Jak
możemy wiedzieć, że uczucia, jakimi Cię darzymy,
są prawdziwe i szczere?
Boże wszechmogący, dziękuję Ci, że nie pozostawiasz mnie samego z moimi pytaniami. Przychodzisz mi z pomocą i rozpraszasz moje wątpliwości. Domagając się miłości, wzywasz do posłuszeństwa słowu Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
wiem bowiem, że miłość jest przede wszystkim
posłuszeństwem i bezgranicznym zaufaniem.
Boże, otwórz moje uszy i serce i spraw, abym
usłyszał głos Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i przemyślał zbawczą treść Jego słowa. Przez moc ewangelii ożyw moje serce, abym dla posłuszeństwa
wierze codziennie wzrastał w Jezusa Chrystusa, Pana mojego. Wypleń z mojej duszy wszelką myśl
o zasłudze i zapłacie za okazywaną Ci miłość. Umiłowałeś mnie, zanim ja Ciebie umiłowałem, i jestem Ci winien posłuszeństwo. Proszę Cię, spraw,
abym zawsze pamiętał, iż miłość do Ciebie wyraża
się w miłości bliźniego. Ucz mnie okazywać miłość
ludziom i widzieć w nich pielgrzymującego przez
świat Chrystusa.
Boże, wysłuchaj mnie przez Twojego Syna, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na
wieki wieków. Amen.
„Zachowaj nas przy Słowie swym i chroń od wrogów
w czasie złym, co nastawają z wszystkich stron, aby Jezusa zburzyć tron”. (ŚE 266,1)
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7 kwietnia
Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką. (Mk 3,35)

Panie i

Zbawicielu, Jezu Chryste! Przez poczęcie
z Ducha Świętego i narodzenie z Marii Panny jesteś bratem wszystkich ludzi. Złączony więzami
krwi z ludzkością wszechczasów, zbliżyłeś się do
człowieka, choć przez swoje narodzenie nie przestałeś być Synem Bożym.
Panie, dziękuję Ci, że przyszedłeś odnowić oblicze grzesznego świata i skupić wokół siebie wszystkich, którzy pragną czynić wolę Ojca niebieskiego.
Posłusznych woli Twojego Ojca nazwałeś bratem,
siostrą i matką, i złączyłeś ich w prawdziwą Bożą
rodzinę.
Ucz mnie, Jezu Chryste, poznawać wolę Twojego Ojca i być Mu posłusznym, i z pokorą czynić to,
co podoba się Jemu, abyś przed Jego obliczem
mógł przyznać się do mnie. Proszę Cię, złącz mnie
więzami wiary z innymi wykonawcami woli Bożej,
byśmy żyjąc w bratersko-siostrzanej, nieobłudnej
miłości, wołali do Boga z Tobą i przez Ciebie: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”.
Niech każdego dnia modlitwa, której nas nauczyłeś na prośbę Twoich uczniów, przypomina
wszystkim Twoim wyznawcom, że jesteśmy Bożą
rodziną przez wspólną wiarę i wzajemną miłość.
Amen.
„Czyś słyszał, że Kościół jest żywy, że miłość zasadą jest
tam, gdzie ludzie to bracia prawdziwi, a Głową i Ojcem
Bóg sam? O, pójdź do Kościoła żywego, podążaj przez
wiarę i żyj! Do Boga z sumienia czystego w tym domu
modlitwy swe ślij”. (ŚE 258,4)
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8 kwietnia
Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego
popłyną rzeki wody żywej. (J 7,38)

Panie

Jezu Chryste, niepokonany przez śmierć,
zawsze żywy Zbawicielu świata! Ilekroć zastanawiam się, czym jest wiara, wciąż odkrywam nowe
jej horyzonty oraz znaczenie dla mojego życia.
Dziękuję Ci serdecznie za to poznanie, darowane
mi przez Ducha Prawdy, i proszę, spraw, abym nie
ustawał w myśleniu o wierze i wciąż dążył do jej
pogłębiania.
Wielbię Cię, Panie, za dar ufności. Wysławiam
Cię za usprawiedliwienie, które jest z wiary. Głoszę
wspaniałość Twojego Imienia i nieustannie pragnę
świadczyć o wszystkich darach zbawienia, których
łakną wierzące serca.
Chryste, dziękuję Ci, że dajesz mi poznanie, iż
wierząc prawdziwie, nie mogę oczekiwać korzyści
dla siebie. Strzeż mnie, Panie, abym nie zapomniał, że prawdziwa wiara owocuje, gdy staje się
źródłem wody żywej dla bliźnich. Spraw, bym pamiętał, że moc płynąca z ufności nie jest ze mnie,
lecz z Ciebie, gdyż Ty jesteś prawdziwym źródłem
wody żywej. Ty, Panie, dajesz początek wszystkiemu,
co rodzi się z wiary i przez wiarę.
Panie mój, wierzę, ale dopomóż słabej wierze
mojej, abyś przez wiarę mógł żyć we mnie, a ja w Tobie. Amen.
„Panie mów, Twój sługa słucha, niech się pełni wola Twa,
a w skupieniu mego ducha strumień wody życia daj. Podaj mi żywota chleb, duszę nim w niedoli krzep”. (ŚE 306,6)
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9 kwietnia
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia
swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. (1 P 1,3)

Zaiste, błogosławiony jesteś, Boże i Ojcze Pana na-

szego, Jezusa Chrystusa, wszak nie pozostawiłeś
w objęciach śmierci swojego Syna, lecz wskrzesiłeś
Go z martwych i objawiłeś światu jako zwycięzcę
nad mocami ciemności, grzechu i śmierci.
Zaiste, błogosławiony jesteś, Boże, wszak odrodziłeś nas przez zmartwychwstanie Chrystusa ku
nadziei żywej, w której nas utrzymujesz i prowadzisz przez Ducha Świętego.
Zaiste, błogosławiony jesteś, łaskawy nasz Ojcze
niebieski, wszak okazujesz nam swoje miłosierdzie,
pocieszając każdego dnia radosną wieścią o tryumfie życia nad śmiercią.
Panie Boże błogosławiony na wieki, niech radosna ewangelia o zmartwychwstaniu Chrystusa Pana obiegnie cały świat, aby tym, którzy pogrążeni
są w ciemnościach niewiary, zajaśniało światło nadziei życia wiecznego. Panie, okaż swoje miłosierdzie sercom zatrwożonym i napełnij je radością
życia i pewnością zwycięstwa nad śmiercią. Spraw,
by wszyscy wyznawcy Twojego Syna zawsze byli
gotowi do składania świadectwa o zmartwychwstałym i żywym Chrystusie, przez którego racz przyjąć
nasze błogosławienie Twojego Imienia. Amen.
„Tajemnicę odrodzenia objaw mi, o Duchu Święty! Niech
wewnętrznie mnie odmienia Zdrój Twej łaski niepojęty.
Światła Twego pragnę szczerze, utwierdź serce w świętej
wierze; Moc cudowna z Ciebie płynie, pokój, radość, poświęcenie”. (ŚE 227,1)
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10 kwietnia
On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. (Kol 2,10)

Boże

miłosierny, wysławiamy Twoje święte Imię
i dziękujemy Ci za moc i potęgę, jaką okazałeś światu w zmartwychwstaniu Twojego Syna, a naszego
Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Gdy Pan nasz
umierał na krzyżu, milczałeś i nie rozpędziłeś zgrai
oprawców i naśmiewców, ale przyjąłeś ofiarę swojego Syna, dając znak swojej łaskawości w powstaniu Jezusa Chrystusa z umarłych.
Panie Boże, żalem napełnia mnie poniżenie i pohańbienie Twojego Syna. Wiem, że również moje
grzechy przybiły Chrystusa do krzyża. Ale radością
napełnia mnie wielkanocne kazanie, bowiem zhańbionego Pana mojego obdarowałeś dostojeństwem
i chwałą, jaką miał w wieczności, i uczyniłeś Go
Głową wszelkiej nadziemskiej zwierzchności i władzy. Dziękuję Ci, Boże łaskawy, że mogę czuć się
bezpieczny, jeśli wytrwam w wierze do końca moich dni, gdyż żadne moce już nie będą miały nade
mną władzy. Przez wiarę bowiem mieszka we mnie
Chrystus, a ja w Nim. A jeśli Chrystus jest ze mną,
któż może być przeciwko mnie i jakie moce mogą
oddzielić mnie od miłości Twojej? Czy śmierć? Czy
ucisk? Czy prześladowanie?
Boże, z pokorą proszę Cię i błagam, zachowaj
mnie w pewności wiary. Amen.
„Alleluja! Zaśpiewajcie, cześć, chwałę Chrystusowi dajcie!
Jak wielki jest ten Jego dzień! Zmartwychwstał bohater
święty, rozerwał śmierci srogie pęta, co za nas wstąpił
w grobu cień. Wypełnił dzieło swe, moc wszelką w rękę
wziął. Alleluja! Króluje sam, bo z śmierci bram zwycięskie
wyjście sprawił nam”. (ŚE 170,1)
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11 kwietnia
[Bóg] nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na
podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia
swojego i łaski, danej nam w Chrystusie. (2 Tm 1,9)

Boże łaskawy i miłosierny, dziękuję Ci, że z troską

myślisz o nas i pragniesz naszego zbawienia. Nie
pozostawiłeś nas na drodze, która wiedzie na zatracenie. Chociaż znaleźliśmy się na niej z własnej
winy, Ty odnalazłeś nas i w Chrystusie poprowadziłeś do zbawienia wiecznego. Tobie należy się
cześć i chwała, gdyż uwolniłeś nas z mocy ciemności i śmierci przez powstanie z umarłych Jezusa
Chrystusa. Dałeś nam światło prawdy i powołałeś
do życia w Królestwie sprawiedliwości i pokoju.
Ojcze łaskawy, umocnij mnie w wierze, że to, co
dla mnie uczyniłeś, jest darem Twojej miłości, i że
dary zbawienia nie są zapłatą za święte i nienaganne życie, gdyż do takiego nie jestem zdolny.
Dziękuję Ci za zbawienie, które wysłużył dla mnie
Jezus Chrystus. W Nim okazałeś mi łaskę i przez
Niego wypełniłeś swoje odwieczne postanowienie.
Dlatego jedynie Tobie powinienem służyć i wielbić
Twoje Imię.
Łaskawy Boże, proszę Cię pokornie, otwórz oczy
tym, którzy chlubią się swoją pobożnością i pokładają nadzieję swoją w uczynkach. Spraw, aby poznali prawdę ewangelii Twojego Syna, zaufali Twojej dobroci i zostali zbawieni.
Panie Boże, okaż łaskę słudze swojemu i wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. Amen.
„Ciebie w myśli, w sercu mam, boś Ty mnie pojednał
z Bogiem. Światu pożegnanie dam, tęsknię za Twym
przyjściem błogim. Z sądu wybawiłeś mnie: Jezu mój, nie
puszczę Cię!”. (ŚE 796,5)
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12 kwietnia
Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie; i zostałem wyrwany z paszczy lwiej.
(2 Tm 4,17)

Jezu

Chryste, zmartwychwstały i na wieki żywy
Panie! Nie zawahałeś się wkroczyć na drogę cierpienia i krzyżowej śmierci, aby uwierzytelnić głoszoną przez siebie ewangelię o pokoju z Bogiem
i zbawić świat pogrążony w mrokach grzechu i niewiary. Moc i siła Twoja była w Bogu i Ojcu Twoim.
Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoich uczniów, których posłałeś, aby zwiastowali ewangelię o Twoim
zwycięstwie nad śmiercią, aby zatrwożonych i żyjących bez nadziei napełnić wiarą w ostateczny
triumf nad mocami ciemności. Siła Twoich uczniów
była w Tobie, Panie.
Chryste, dodawałeś sił słudze swojemu, świętemu Pawłowi, którego uczyniłeś apostołem pogan
i wiele razy wyrywałeś z rąk wrogów i błogosławiłeś jego posiew ewangelii. Wysławiam Cię, że dzięki jego służbie wiele narodów poznało Ciebie.
Panie, roześlij swoje sługi na cały świat, gdyż
jeszcze nie wszyscy uwierzyli w Ciebie, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Bądź dla nich
źródłem odwagi i męstwa! Wskaż i mnie miejsce,
gdzie mógłbym być użyteczny w prowadzeniu misji
zwiastowania ewangelii o wiecznym życiu i zbawieniu. Amen.
„Chrześcijaninem jam z wyznania, lecz czy naprawdę
jestem nim? Więc dodaj sił mi do poznania, czy idę zawsze
w życiu swym, tak jak mi wskazał Chrystus Pan? Czy
wiarę niezachwianą mam?” (ŚE 730,1.2)
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13 kwietnia
Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali
ku zbawieniu. (1 P 2,2)

Boże

wszechmogący, Panie światłości i prawdy.
Tyś źródłem życia i zbawienia wiecznego! Odrodziłeś mnie ku nadziei żywej przez powstanie z umarłych Jezusa Chrystusa. Postawiłeś przede mną
jedyny cel – zbawienie. Ten dar Twojego łaskawego serca ojcowskiego ofiarowujesz wszystkim ufającym Ci, którzy wierzą w zbawcze posłannictwo
Twojego Syna. Bądź przeto na wieki uwielbiony.
Panie, napełń moje serce światłem swojego Ducha,
bym nieustannie miał przed oczyma cel mojej
pielgrzymki oraz z bojaźnią sprawował moje zbawienie.
Panie Boże, uczyń, abym w moim życiu pragnął
tylko niesfałszowanego mleka duchowego, które
darmo dajesz w słowie i przez słowo ewangelii
Chrystusowej. Ono jest prawdziwym pokarmem
dla wierzącego i mocą ku jego zbawieniu. Niech
nieustannie wypełnia me serce jedynie błogosławiona troska o pokarm duchowy.
Panie, prowadź mnie przez swoje słowo, wzmacniaj przez nie moje wątłe siły, codziennie odradzaj i podnoś z upadku, bym wzrastał w poznanie
prawdy i stawał się na obraz Twojego Syna. Wysłuchaj mnie łaskawie przez Jezusa Chrystusa,
który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na
wieki wieków. Amen.
„Tobie cześć dajemy, Stwórco świata tego, za to odnowienie kościoła Twojego. Daj byśmy się wszyscy w cnotach
odnowili, grzechy porzuciwszy, wstrzemięźliwie żyli”.
(ŚE 263,1)
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14 kwietnia
Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom; dobrze jest bowiem umacniać serce łaską. (Hbr 13,9)

Boże

wszechmogący, posłałeś Jezusa Chrystusa
na świat, aby ludziom spętanym więzami grzechu
ogłosił wyzwolenie i zbawienie. Zmiłuj się nad nami i przez Ducha swojego daj nam poznanie słowa
Twojego Syna i prawdy o usprawiedliwieniu z łaski
przez wiarę!
Boże miłosierny, ochroń Kościół swojego Syna
od błędnych i zgubnych nowinek. Daj Kościołowi
mądrych i prawdziwych nauczycieli, którzy, prowadzeni przez Ducha Świętego, głosiliby niesfałszowane słowo i zwalczali błędy rodzące się z pychy przewrotnych nauczycieli, których Ty nigdy
nie powołałeś. Pobłogosław służbę biskupów, którzy będą wiernie pilnowali nauki i będą strzegli
owczarni Twojego Syna przed wilkami w owczej
skórze.
Ojcze niebieski, niech każdy czyta i bada Twoje
słowo z pokorą i wiarą, pytając o jego wykład tych,
których Ty powołałeś na nauczycieli dla Twojego
ludu. Panie, racz wzmocnić łaską swoją czytających i wykładających ewangelię.
Z łaski dałeś nam swoje słowo i z łaski Twojej
możemy przez nie budować i umacniać wiarę w Jezusa Chrystusa. Panie, prosimy Cię o światło prawdy na naszej drodze do zbawienia. Amen.
„Nikt nie może sam zdobyć łaski Pana; przez miłości dar,
darmo jest nam dana, Ten zwycięży zło, kto się wszystkim
dzieli, aby wszyscy mieli miłość, łaskę Twą”. (ŚE 308,2)
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15 kwietnia
Napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to,
co się nazywa „dzisiaj”. (Hbr 3,13a)

Panie Boże miłosierny, Twoją własnością jest mo-

je życie, siły i zdolności. Jedynie Ty znasz czas mojej pielgrzymki i wiesz, kiedy dojdę do końca drogi,
jaką mi wyznaczyłeś.
Panie, dziękuję Ci za czas modlitwy w mojej wędrówce. Racz, dobry Boże, pobłogosławić te chwile
rozmyślań nad Twoją dobrocią, aby posłużyły mi
ku odnowieniu mojego życia i zbudowaniu go w wierze w Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Boże, na Twoich dłoniach jest wymierzony czas
wszystkich ludzi i narodów. Każda chwila w naszych dziejach jest czasem łaski. Zechciej, pokierować historią świata, aby ucichły waśnie i wojny,
a zapanował pokój i zgoda. Niech ewangelia zbawienia rozbrzmiewa na wszystkich kontynentach.
Proszę Cię, napełń każde serce duchem miłości i wiary. Uchroń ludzkość przed marnowaniem darowanego jej czasu łaski.
Panie Boże, gdy wybije ostatnia moja godzina,
zechciej zebrać swoje dzieci w wieczności przed
Twoim świętym obliczem. Amen.
„Ach, ześlij, Panie, przebudzenie i dożyć nam tej chwili
daj, gdy święte Ducha Twego tchnienie, napełni wiarą
cały kraj. Niech znów zobaczy świat, że chwała Twa na
wieki wieków nie zmieniona trwa. Ach, ześlij, Panie przebudzenie na kraj, nasz kraj”. (ŚE 716,1)
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16 kwietnia
Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak
z synami. (Hbr 12,7)

Panie Boże! Kiedy nas doświadczasz, pytamy, dla-

czego cierpimy. A przecież to z naszej winy ból
i troska towarzyszy nam od początku dziejów. Dziękuję Ci, Boże łaskawy, że wyznawcom Jezusa Chrystusa dajesz odpowiedź, która niesie uspokojenie.
Możemy przeto przyjąć wszelki ucisk i cierpienie i mężnie je znosić.
Boże, dziękuję Ci, że w moim życiu nic nie dzieje się bez Twojego dozwolenia. Panie, jeśli jest mi
pisane doświadczenie, nie dopuść, by zachwiała się
moja wiara, że jesteś ze mną i że dotyka mnie Twoja dłoń, prostująca kręte ścieżki mojego życia. Przede
wszystkim dziękuję, że doświadczając mnie, dajesz
mi poznać Twoje serce ojcowskie, pełne łaski i dobroci. Czyż dobry ojciec nie karze swoich dzieci?
Czyż tylko słodki owoc mam przyjmować z ręki
Twojej?
Panie Boże, niech w chwili doświadczenia, zawsze przyświeca mi światło Ducha Prawdy, abym
poznał, że jeśli dotyka mnie Twoja karząca ręka, to
przez karanie pragniesz przyprowadzić mnie, marnotrawnego syna, przed swoje oblicze ojcowskie, do
niebieskiej ojczyzny, gdzie jest wiele mieszkań. Panie, gdy nadejdzie kres mojej pielgrzymki w znoju
i cierpieniu, przeprowadź mnie przez bramę wieczności i przyjmij mnie do przybytku chwały Twojej. Amen.
„O Baranku Boży, Panie, któryś za nas zniósł karanie,
z wyżyn nieba wysokiego zjednaj łaskę dla grzesznego.
Tyś najświętszym, w łasce wiernym Panem, wiecznie
miłosiernym, wstaw u Ojca się za nami, Chryste, zmiłuj
się nad nami ”. (ŚE 341,4,5)
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17 kwietnia
A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu
oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
(Mt 24,12.13)

Panie Boże, łaskawy Ojcze niebieski! Ten piękny

świat, który jest dziełem rąk Twoich, od początku
naszej ludzkiej historii został skalany grzechem i nieprawością. Człowiek zbrukał go i uczynił śmietniskiem. Jesteśmy winowajcami, ale Ty w swoim miłosierdziu nie karz nas.
Dziękuję Ci, Panie Boże i Ojcze, że przez Jezusa
Chrystusa ostrzegasz nas przed szerzącym się bezprawiem. Zło czyni serca oziębłymi. Boże, czyż nie
spoglądamy chłodnym okiem na ofiary wojen,
mordów i nędzy? Czyż nie przechodzimy obojętnie
obok naszych nieszczęśliwych bliźnich? Panie, łaskawy Boże, nie dopuść, aby miłość Twoich dzieci
oziębła. Uczyń wszystkich naśladowców Twojego
Syna sumieniem świata. Dodaj sił, abyśmy nieśli
pomoc i krzyczeli tam, gdzie krzyczeć należy, gdy
dzieje się niesprawiedliwość.
Panie Boże, prowadź mnie i ustrzeż od bezprawia i gwałtu. Dopomóż do końca moich dni wytrwać w wierze. Racz łaskawie obdarzyć mnie zbawieniem wiecznym i radością życia przed Twoim
obliczem w Królestwie chwały Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Amen.
„Daj wzrastać nam w miłości, w poznaniu łaski Twej,
byśmy Ci w wytrwałości służyli w wierze swej. Daj doznać Twej słodyczy i z serca sobie życzyć, by wiecznie
z Tobą żyć”. (ŚE 107,3)
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18 kwietnia
Mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta,
następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna.
(Jk 3,17)

Panie

Boże wszechmogący i wieczny, Ty przenikasz wszystkie tajemnice! Mądrość i wiedza jest
Twoim darem, przeto powinniśmy Ci za nią dziękować i cenić wybranych, którym ten dar ofiarowałeś. Naucz ludzi wdzięczności za prawdziwą mądrość oraz szacunku dla tych, którzy poświęcili
życie, by zgłębić tajemnice wiedzy.
Boże, chroń nas przed ludźmi, których mądrość
jest zakażona egoizmem, rodzi pychę i pogardę dla
ubogich duchem. Daj baczenie, by ludzkiej wiedzy
nikt nigdy nie wykorzystał dla zbrodni i ujarzmienia słabych i bezbronnych, nieszczęśliwych ludzi.
Oczyść, Panie, moje serce i umysł, abym darami
mądrości mógł służyć moim bliźnim. Proszę Cię,
Boże, o prawdziwą mądrość, która miłuje pokój,
jest łagodna, ustępliwa, pełna miłości, nie stronnicza i nie obłudna. Niech, niczym z urodzajnej gleby, wyrastają z niej dobre owoce ku zbudowaniu
wiary i społeczności życia dzieci Twoich.
Obdarz, łaskawy Boże, wszystkich ludzi mądrością, którą cenisz najwyżej oraz bojaźnią przed
świętością Twojego Imienia. Racz nas wysłuchać
przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela świata.
Amen.
„O, jak wdzięczne są te słowa, które Święty mówi Duch!
Mądrość z nich wypływa nowa i stępiony budzi słuch.
Gdzie Duch Boży jest posłany, grunt nadziei jest dany,
tam nas wiara, miłość wodzi, radość budzi, smutek chłodzi”. (ŚE 216,4)
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19 kwietnia
Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.
Ukorzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. (1 P 5,5.6)

Boże i Ojcze niebieski, który pysznym się sprzeci-

wiasz, a pokornym okazujesz łaskę! Uchroń mnie
od pychy, która jest początkiem wszelkiego grzechu. Spraw, abym zawsze pamiętał, że karzesz tych,
którzy pysznią się przed bliźnimi. Zamknij moje
usta, gdy serce będzie chciało się wynosić. Nakaż
mi zamilczeć, gdy będę chciał mówić o moich domniemanych zasługach i dziełach.
Boże, natchnij mnie duchem prawdziwej pokory, wszak skromnym okazujesz łaskę. Darem Twojej łaski jest duch skruszony i pokorne serce. Masz
upodobanie w tych, którzy bliźnim okazują miłość,
przyjaźń i dobroć. Zamknij moje uszy na pochlebstwa, które czynią człowieka nieskromnym i wyniosłym. Ustrzeż mnie od grzechu pychy i trzymaj
w pokorze i skromności.
Proszę Cię, Panie, naucz mnie odróżniać prawdziwą pokorę od obłudy, wszak fałszywa skromność jest największą pychą. Proszę, naucz mnie
zachowywać się godnie, aby udawana pokora nie
była przyczyną mojego upadku i zgorszenia.
Panie i Boże mój, pragnę być zawsze pod Twoją
opieką. Prowadź mnie przez poniżenie, jeśli jest
taka Twoja wola, abym wywyższony został we właściwym czasie. Amen.
„Kto wielkim chce prawdziwie być w niebieskim zborze,
niech serce swe wyuczy kochać się w pokorze. Zamknięte
są na wieki pysznym niebios wrota, do łaski nie dopuści
hardych Pan żywota”. (ŚE 731,5)
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20 kwietnia
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej
nieprawości. (1 J 1,9)

Panie Boże wszechmogący, chociaż znasz wszyst-

kie moje grzechy, popełnione myślą, słowem, uczynkiem i przez zaniedbanie, to jednak chcesz, abym
wyznawał Tobie winy moje. Dziękuję Ci, że pozwalasz mi przed Tobą otworzyć serce. Gdy stoję przed
Twoim obliczem, wskazujesz mi zgubny owoc moich grzechów. Proszę Cię pokornie, napełnij mnie
mocą swojego Ducha, abym mógł wyzwolić się z sideł grzechu.
Boże miłosierny, dziękuję Ci nade wszystko, że
oczyszczasz moją duszę i zdejmujesz ze mnie ciężar winy. Nie czynisz tego, ponieważ wyznałem Ci
moje grzechy, ale dla krzyżowej zasługi Twojego
Syna, Jezusa Chrystusa, i że zaufałem mocy Jego
krwi przelanej na Golgocie. Przebaczając mi, okazujesz swoją wierność i sprawiedliwość, za którą
wielbię Cię i sławię wobec bliźnich.
Panie Boże, skrusz harde serca zatwardziałych
grzeszników, by ukorzyli się przed Tobą i wyznali
swoje grzechy, a doznając dobroci Twojego serca
ojcowskiego, nawrócili się do Ciebie. Okaż wszystkim ludziom swoją wierność i sprawiedliwość, dobroć i miłosierdzie. Wierny jesteś Boże, przeto
uczyń to dla zasługi Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
„Wejdź, o Królu, z chwałą swą! Odnów mą naturę złą.
Oczyść mnie, jak czynisz rad, od mych grzechów, plam
i wad.
Gdy z najdalszych świata stron zwołasz ludzi przed swój
tron, daj, bym w rzędzie Twoich sług ostać się przed sądem mógł!”. (ŚE 2,5.6)
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21 kwietnia
Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu
ją oddawać w duchu i w prawdzie. (J 4,24)

Boże

miłosierny, przez wielkich mężów Starego
Testamentu mówiłeś swojemu ludowi, że nie mieszkasz w świątyni zbudowanej ludzkimi rękami.
Ciebie niebiosa niebios ogarnąć nie mogą, Ty wszystko wypełniasz i utrzymujesz mocą swojego Ducha.
Twój Syn umiłowany powiedział nam, że nadeszła
godzina, w której prawdziwi czciciele winni wielbić
Cię w duchu i w prawdzie. Boże i Ojcze Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, błogosławię Cię
i czczę za objawienie nam tajemnicy wiary i pobożności. Niech tajemnica Chrystusowa stanie się
jawną wszystkim, którzy Ciebie szukają i pragną
wielbić.
Boże wszechmogący, który jesteś Duchem, pozwól zrozumieć wszystkim, że wraz z objawieniem
chwały Twojego Syna, należy wielbić Cię w nowy
sposób, nie przez znaki i dzieła pobożności, nie
tylko w miejscach, które uznano za godne Twojej
czci. Winniśmy wielbić Ciebie zawsze i wszędzie mocą wierzącego serca, w Duchu Świętym i w Jezusie
Chrystusie, który jest prawdą, objawieniem Twojej
Istoty i Twojej miłości.
Boże, i ja pragnę chwalić Cię nieustannie w Duchu Świętym i w Synu Twoim, Jezusie Chrystusie.
Amen.
„Boże, oświeć nas, błagamy, Ducha Twego pożądamy;
treść nam objaw swego Słowa, niech nas w prawdzie
Twej zachowa”. (ŚE 288,1)
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22 kwietnia
Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was
staranie. (1 P 5,7)

Panie Boże miłosierny, od narodzenia do śmierci

towarzyszy człowiekowi cierpienie oraz troska o swoje życie i dzień jutrzejszy. Wyznaję, że nie obca jest
mi troska o mój dom i rodzinę. Kłopoczę się o to,
co będę jadł i w co się będę przyodziewał. Niepokoję się o moje zdrowie, myślę o mojej przyszłości,
o losy zagrożonej przyrody. Zabiegam o wiele rzeczy i martwię się, czy starczy mi sił, by wykonać
podjęte przeze mnie dzieła i przedsięwzięcia. Troszczę się o przyszłość Kościoła i wierność prawdzie. Boże, o co właściwie się nie troszczę? Czy jest
mi coś obojętne? Uginam się pod ciężarem troski.
Miłosierny Ojcze niebieski, dziękuję Ci, że pozwalasz mi złożyć na Ciebie wszystkie moje smutki. Ty masz o mnie staranie, o mój dom, o Kościół,
o łudzi, których postawiłeś na drodze mojego życia. Panie, wiem, że złożenie moich codziennych
trosk na Ciebie, nie znaczy o niczym już nie myśleć, być obojętnym wobec zła i ludzkiej krzywdy,
lecz znaczy z Tobą i w Tobie wszystko przezwyciężać.
Panie Boże dobrotliwy, zechciej łaskawie zdjąć
ze mnie ciężar obaw i niepokojów. Pozostaw w moim sercu tylko jedną troskę, troskę o Królestwo
Boże i jego sprawiedliwość, albowiem wierzę, że
jak obiecał mój Pan, Jezus Chrystus, wszystko inne
będzie mi dane. Amen.
„Przepędźmy chmurę troski z czół, podnieśmy w górę
wzrok! Z anielskim wojskiem idzie nam na pomoc wierny
Bóg. On poda nam swą możną dłoń, lecz wrogów morska
wchłonie toń; weselmy, bracia, się, nie utoniemy, nie!”
(ŚE 662,4)
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23 kwietnia
Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata, twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego.
(J 17,6)

Panie Boże wszechmogący, Stworzycielu rzeczy wi-

dzialnych i niewidzialnych! Wszyscy ludzie są Twoją własnością, gdyż Tobie zawdzięczają życie i podlegają Twojej woli. Ale nie wszyscy są własnością
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Panie Boże, daj
nam poznanie, że do Chrystusa należą ci, których
wybrałeś, powołałeś i złożyłeś w Jego ręce. Oni są
zawsze gotowi strzec i wykonywać Twoje słowo.
Boże łaskawy, daj mi wiarę, że i mnie powołałeś
ze świata i powierzyłeś pieczy Pasterza, Jezusa
Chrystusa, abym był Jego własnością, pod Nim żył
i Jemu służył w wiecznej szczęśliwości i pokoju.
Nie jestem godzien tego, że mnie wybrałeś i powołałeś. Nie zasłużyłem sobie na Twoją łaskę, ale Ty
pragniesz mojego szczęścia, gdyż wolą Twoją jest,
aby wszyscy ludzie byli zbawieni.
Proszę Cię serdecznie, miłosierny Boże, dopomóż mi wytrwać w wierze niezachwianie aż do
końca moich dni. Prowadź mnie przez Ducha
Świętego i podporządkuj swojemu słowu, gdyż ono
jest światłem na drodze wiodącej do Ciebie. Daj mi
także w Chrystusie Jezusie, moim Panu, coraz lepsze i głębsze poznanie Twojej Boskiej Istoty. Amen.
„Zbawienna Twa nauka, Słowo Twoje święte, naszego
serca szuka, serce jest zamknięte; a przeto życie nasze
lekkie jako plewa, a nie jak zwisające owocami drzewa”.
(ŚE 379,4)
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Kwiecień

24 kwietnia
Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha, czy przez
słuchanie z wiarą? (Ga 3,2b)

Boże

łaskawy, dziękuję Ci, że nie tylko ja mogę
stawiać Ci pytania, ale i Ty stawiasz je również
mnie przez Twoje słowo, abym się nad nimi zastanawiał, a przez to coraz lepiej poznawał tajemnice
prawdy i zbawienia. Bez daru Ducha Świętego nie
potrafiłbym pojąć, co mówisz do mnie przez ewangelię Twojego Syna. Panie, błagam Cię o Twojego
Ducha dla całego Kościoła Jezusa Chrystusa.
Ojcze niebieski, bez jakiejkolwiek mojej zasługi,
dałeś mi w sakramencie chrztu zadatek Ducha
Świętego, aby stał się we mnie zaczynem odrodzenia i odnowienia, aby budził we mnie wiarę przez
Twoje słowo, które jest mieczem Twojego Ducha.
Panie, utrzymuj mnie w mocy działania Ducha Świętego.
Miłosierny Boże, dopomóż poznać wszystkim
ludziom, że Twój Duch działa jedynie tam, gdzie
z wiarą i ufnością jest przyjmowane Twoje Słowo.
Niech rozbrzmiewa ono wszędzie, a Duch Twój
działa ku rozbudzeniu wiary i odnowieniu Twojego
ludu. Panie, usuń wszelkie przeszkody w zwiastowaniu słowa i otwórz Duchowi Świętemu drzwi do
Kościoła, by odnowione było jego oblicze i stał się
nam miastem na górze leżącym.
Wysłuchaj w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego. Amen.
„Kto docieka znajomości Bożych słów i o nie dba, taki
człowiek w swej szczerości owoc czasu swego da. Będzie
liść niezwiędły rósł, w wierze mocno stał i rósł, a cokolwiek czynić będzie, Pan Bóg mu poszczęści wszędzie”.
(ŚE 374,3)
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Kwiecień

25 kwietnia
Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią
kamieniem. (J 8,7)

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu i Odkupicielu czło-

wieka! Dziękujemy Ci, że możemy przyjść przed
oblicze naszego Ojca niebieskiego, gdyż Ty wziąłeś
na siebie winę grzesznych potomków Adama i przejednałeś na Golgocie gniew świętego Boga. Dziękujemy Ci, że pojednałeś nas z Bogiem i możemy
cieszyć się nadzieją zbawienia wiecznego.
Zbawicielu, Ty znasz najskrytsze nasze myśli
i wiesz, że nie zawsze panuje pokój i zgoda pomiędzy nami. Z zazdrością i z nienawiścią patrzymy na
siebie. W bliźnim widzimy grzesznika i gotowi jesteśmy oskarżać go przed Tobą. Nikt nie jest bez
grzechu, dlatego nikt nie powinienem sądzić swego bliźniego. Nikogo do tego nie upoważniłeś, ale,
Panie miłosierny, nie karz nas za to, co czynimy.
Chryste, dopomóż nam naśladować Ciebie. Błagam Cię serdecznie, przebacz nam nasze winy i naucz przebaczać bliźnim, boś i Ty przebaczał swoim
winowajcom. Naucz nas modlić się za bliźnich, jak
i Ty modliłeś się za grzeszników. Naucz bronić
oskarżonych, boś i Ty brał w obronę popełniających grzechy. Niech nikt ze względu na Twoją łagodność i miłość nie waży się czynić zła i nie lękać
się Twojej sprawiedliwości. Zachowaj nas od pobłażliwości grzechom i ucz przez Ducha Świętego
łagodności w napominaniu winowajców. Amen.
„Grzechu moc dręczy lud zaślepiony, pociesz ach, pociesz
naród strapiony, weź go na nowo w swe zmiłowanie:
Królu i Panie! Królu i Panie!” (ŚE 420,1.3)
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26 kwietnia
Będę się przechadzał wśród was i będę waszym Bogiem,
a wy będziecie moim ludem. (3 Mż 26,12)

Boże i Ojcze, z pokorą przychodzę przed Twoje

oblicze. W darowanej mi przez Ciebie chwili modlitwy wspominam wspaniałe Twoje dzieła, przez które okazałeś swoją mądrość i łaskawość.
Dziękuję Ci, że przez Twoje słowo napominasz
mnie, bym nie lekceważył Twoich przykazań, ale
także dajesz obietnice, które są pociechą dla zatrwożonego serca. Jak obiecałeś być ze swoim ludem wybranym, potomkami Jakuba, i dochowałeś
Izraelowi wierności pomimo jego nieposłuszeństwa, tak jesteś z nami, swoimi dziećmi, odkupionymi i nabytymi Tobie na własność przez krew
Jezusa Chrystusa. Darowane Zbawicielowi naszemu Imię „Immanuel”, jest zapowiedzią Twojej
obecności wśród nas. Jakże drogie jest mi to Imię!
Niech mi ono nieustannie przypomina, że jesteś
naszym Bogiem, a my Twoimi dziećmi.
Ojcze niebieski, spraw, abym nieustannie pamiętał, że jak jesteś dla mnie łaskawym Bogiem
w Jezusie Chrystusie, tak jesteś Bogiem w nas i między nami. Jesteś Bogiem moim, a ja należę do Twojego ludu i Kościoła Twojego Syna. Spraw, aby
każdy, kto modli się: „Boże mój”, pamiętał, że jesteś Bogiem wszystkich Twoich dzieci, a każde jest
Ci jednakowo drogie i bliskie. Przez Ducha Świętego utwierdzaj w tej prawdzie Twoich wyznawców
na całej ziemi. Amen.
„Chwal, dziękuj Bogu. Panu śpiewaj, nad ludem swoim
trzyma straż. Ku chwale swojej z nas wybiera na ziemi
wieczny Kościół nasz. Sam od początku go buduje na
miasto swe, wybrane z miast, więc wszystko doń już ufność czuje i wdzięcznym jest tak wielu łask”. (ŚE 526,1)
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27 kwietnia
Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika,
który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania.
(Łk 15,7)

Boże wszechmogący, Panie nieba i ziemi! Każdego

dnia wysławiam Twoje Imię i pragnę Ci dziękować
za opiekę i prowadzenie. Okazujesz mi swoją miłość, a ja mogę się nią chlubić i radować. Przede
wszystkim dziękuję Ci, że znalazłeś mnie, podniosłeś z upadku i uczyniłeś dziedzicem Twoich obietnic. Nie dopuść, bym kiedykolwiek zboczył z drogi,
którą wiedziesz mnie ku zbawieniu. A jeślibym
zbłądził, proszę Cię, zechciej mnie znów przyprowadzić do siebie i dopomóż w upamiętaniu, wszak
bez Twojej pomocy nie jest możliwa ani szczera
pokuta, ani nawrócenie.
Boże, współczesny świat, zapomniawszy o Twoich przykazaniach, coraz bardziej oddala się od
Ciebie. Wspomnij na Twoją wierność i nie dopuść,
by wchłonęła nas przepaść, z której już nie będzie
powrotu. Panie, nawróć błądzących, wskaż zwaśnionym narodom drogę wiodącą do pokoju i sprawiedliwości. Wyślij na rozległe pola misyjne ludzi,
którzy w imię Jezusa Chrystusa będą świadczyć
o Twojej potędze i chwale, i z pomocą Ducha Świętego przyprowadzą upadłych do upamiętania. Niech
wielką radością napełni się niebo! Niech całe stworzenie raduje się ze zbawczych dzieł Twoich!
Boże, wysłuchaj nas i daj światu przebudzenie!
Amen.
„A gdy śmierć nam życie złamie, w serca nasze pewność
daj, żeśmy chwały dziedzicami, że nam Bóg otworzy raj,
bo nam radość wieczną w nim ofiarował w Synu Swym”.
(ŚE 215,7)
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28 kwietnia
Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela
oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. (Flp 3,20)

Boże i Ojcze niebieski! Wysławiam dobroć Twoją,

gdyż pozwalasz mi modlić się do Ciebie i prosić
o błogosławieństwo dla mojego domu, kraju i ojczyzny. Dziękuję Ci za mój dom, w którym znajduję pokój i odpoczynek po trudzie pracy. Wdzięczny
Ci jestem, za moją ziemską ojczyznę, której mogę
poświęcić moje siły. Wszystko, co jest mi potrzebne do codziennego życia, dajesz mi z łaski i dobroci
swojej. Wielbię Cię i chwalę z serca i duszy.
Panie Boże łaskawy, spraw, abym nigdy nie
zapomniał, że tu na tym świecie nie mam miejsca
trwałego, że moja prawdziwa ojczyzna jest w niebie, skąd oczekujemy ponownego przyjścia Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Nie dopuść, by kiedykolwiek miłość do rzeczy ziemskich przesłoniła mi
prawdziwą miłość do Ciebie, a troska o dobra nietrwałe przewyższyła troskę o Twoje Królestwo i sprawiedliwość jego. Spraw, by celem moich dążeń
i wysiłków było życie w niebie, gdzie Twój Syn poszedł nam przygotować miejsce. Jednakże, Panie,
uchroń mnie, od myśli, że swoim życiem mogę
sobie zasłużyć na zbawienie.
Boże miłosierny, oczekuję na przyjście Twojego
Syna. Przez Ducha Świętego przygotuj mnie na
spotkanie z moim Panem i Zbawicielem. Gdzie On
jest, tam i sługa Twój pragnie zamieszkać, by wielbić Cię wraz ze wszystkimi zbawionymi. Amen.
„W niebiosach, w niebiosach, tam rzesza przebywa,
w przybytku niebieskim ojczysty jej dom. I z drzewa żywota owoców spożywa, Pan nie da tu miejsca ni skargom,
ni łzom”. (ŚE 276,3)
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29 kwietnia
Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich
ludzi. (1 Tm 2,1)

Boże miłosierny i wszechmogący, codziennie otwie-

ram serce przed Tobą, przedkładam Ci moje modlitwy, błagania i prośby. Wiesz najlepiej, że często
modlę się o sprawy życia doczesnego. Proszę Cię,
Panie, o Twoje prowadzenie, o dary zbawienia, ale
zapominam o moich bliźnich. A Twoją wolą jest,
byśmy zanosili błagania za wszystkich ludzi.
Panie Boże, przypominaj mi o moich obowiązkach wobec innych i naucz mnie modlić się szczerze za wszystkich ludzi, by dobrze im się wiodło
i byli szczęśliwi. Dziękuję Ci za moich sąsiadów,
przełożonych i podwładnych, za ludzi, których spotykam na drodze, w autobusie, w pociągu i tramwaju, za rząd i posłów, za tych, którzy mieszkają
blisko i daleko. Proszę Cię serdecznie, pobłogosław
ich życie, pracę i służbę, chroń od wszystkiego złego, oświeć Duchem Świętym i dopomóż im w poznaniu prawdy, miłości i sprawiedliwości Twojej.
Boże i Ojcze, przypominaj mi, że powinienem
modlić się za innych ludzi, ale przede wszystkim
powinienem być wykonawcą Twojego słowa, a więc
nieść pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Dopomóż mi pamiętać, że cokolwiek uczynię bliźniemu,
czynię Chrystusowi, mojemu Panu, któremu niech
będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
„Niech cześć Ci wieczna będzie, choć wielu jest w obłędzie
i nie chce wierzyć w Ciebie, o Boże wielki w niebie!
Spraw, Panie, niech wierni wśród życia ostrych cierni,
gdy ufność w Tobie mają opieki Twej doznają”. (ŚE 848,7.8)
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30 kwietnia
Abyśmy będąc szczerymi w miłość, wzrastali pod każdym
względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa.
Ef 4,15

Panie Boże, jesteś miłością i wszystko, co uczyni-

łeś dla człowieka w Jezusie Chrystusie, jest znakiem Twojej niezmierzonej dobroci. Najważniejsze
przykazanie, jakie dałeś ludziom, to przykazanie
miłości. Spraw, abym pamiętał, że naśladować Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, znaczy nieść pomoc
i okazywać miłość bliźniemu. Czy zawsze o tym pamiętam? Czy moje serce przepełnia prawdziwa
i szczera miłość? Jeśli okazuję komuś przyjaźń, to
czy jest ona naprawdę bezinteresowna?
Boże, Ty wiesz najlepiej, ile jest w moim sercu
prawdziwej miłości, a ile obłudy i pozorów. Panie,
okaż miłosierdzie i nie karz mnie za obojętność
i zaniedbania. Dopomóż mi w miłości naśladować
Pana i Zbawiciela mojego, Jezusa Chrystusa.
Panie Boże, spraw, aby w sercach wszystkich ludzi zamieszka szczera miłość. Niech ludzie, gdy mówią, że kochają, miłują nie tylko słowem, lecz także
czynem. Niech jedynym prawem rządzącym ludzkimi działaniami w codziennym życiu będzie przykazanie miłości. Spraw, aby wyznawcy Twojego
Imienia przez miłość wzrastają w Chrystusa, Głowę
Kościoła, i budują się w wierze, aż dojdą do pełni
Chrystusowej ku chwale Twojego Imienia. Amen.
„Serca razem połączone w Bogu pokój znaleźć chcą! Miłość swą, rozpromienione, niech ku Zbawcy w górę ślą.
Jezus głową, my członkami, Światłem On, w nas odblask
lśni; On jest Mistrzem, my uczniami, on jest nasz, a Jego
my”. (ŚE 564,1)
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Maj

1 maja
Kto nie chce pracować, niech też nie je. (2 Tes 3,10)

Boże,

Panie nieba i ziemi! Stworzyłeś to, co widzialne i niewidzialne. Wszystkiemu wyznaczasz
miejsce i zadanie. Nieustannie działasz i wszystko,
co żyje, utrzymujesz przy życiu. Dziękuję Ci, że
mnie stworzyłeś, dałeś rozum i ręce, oraz poleciłeś
mieć pieczę nad ziemią i czynić ją sobie poddaną.
Boże łaskawy, jestem Ci wdzięczny, że mogę pracować i pomnażać dobra tej ziemi, jeść swój własny chleb i nie być dla nikogo ciężarem.
Proszę Cię, Panie, abyś przez Ducha Świętego
dopomógł mi wykonywać moje zadania z radością
i poświęceniem. Cokolwiek czynię i czynić będę,
niech zawsze to służy ku dobremu. Pragnę poprzez
moją pracę wielbić Twoje Imię, głosić prawdę,
przyczyniać się do budowania pokoju i sprawiedliwości. Obdarz mnie sprawnością fizyczną i umysłową aż do końca moich dni, abym mógł służyć
Tobie i bliźnim.
Panie Boże, natchnij wszystkich ludzi duchem
pracowitości i daruj im cnotę spolegliwości. Niech
każdy uczciwą pracą zdobywa swój chleb powszedni. A próżniakom i wyzyskiwaczom daj poznanie
ich grzechu, aby się nawrócili i żyli godnie i sprawiedliwie. Niech praca, która wzbogaca narody,
służy chwale Twojego Imienia.
Boże, uświęć dzieła rąk naszych! Amen.
„Boże, z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy.
Z Ciebie plenność miewa rola; my zbieramy z Twego pola.
Wszystko Cię, mój Boże, chwali. Aleśmy i to poznali, że
najmilszą Ci się zdała pracującej ręki chwała”. (ŚE 2471.2)
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Maj

2 maja
Wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa
Syna swego umiłowanego. (Kol 1,13)

Święty Boże, łaskawy Ojcze! Chcesz, aby ludzie po-

znali prawdę i byli zbawieni. Dziękuję Ci, że w Twoim planie zbawienia, który urzeczywistniłeś w Jezusie Chrystusie, nie pominąłeś żadnego człowieka.
Wysławiam Cię, Panie, bo przez zwycięstwo Chrystusa nad złymi mocami wyrwałeś wierzących z ciemności śmierci i przeniosłeś do Królestwa Twojego
Syna.
Boże miłosierny, jestem Ci wdzięczny, że przez
wiarę w zbawczą moc krzyża Chrystusowego zajaśniało w moim sercu światło prawdy, która wyzwala z grzechu. Przez wiarę usynowiłeś mnie i uznałeś obywatelem Królestwa sprawiedliwości i pokoju. Umacniaj nieustannie moją wiarę, abym nie
utracił darowanego mi dziedzictwa, na które nie
zasłużyłem.
Boże, przez Ducha Świętego buduj i umacniaj
na ziemi Królestwo Twojego Syna. Niech Kościół,
Oblubienica Jego, przygotowuje się na spotkanie
z Nim i przyozdabia się w klejnoty wiary na wesele
Barankowe. Niech na każdym miejscu będzie głoszona ewangelia o zbawieniu, a pokój i sprawiedliwość zwycięża otchłań władcy zła. Boże, umocnij
wśród nas panowanie swoje w Duchu Świętym i przez
Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela wszystkich wierzących. Amen.
„I choćby burza szalała w świecie, choćby i piorun pod
stopy bil, nas nic nie cofnie, nas nic nie zgniecie, byś tylko
z nami, Ojcze nasz był. I światło Twoje zabłysło znowu
pośród ciemności zwątpienia noc, i my, posłuszni Twojemu Słowu, zwalczamy wszystko, zwyciężym moc”.
(ŚE 291,2)
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Maj

3 maja
Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który
wybrał sobie na dziedzictwo. (Ps 33,12)

Boże, błogosławiony jest Twój lud izraelski, który

sobie wybrałeś i powierzyłeś mu wielki skarb: obietnicę zbawienia wiecznego. Błogosławiony jest każdy naród, który Ciebie obrał sobie za Boga i w Tobie pokłada ufność i nadzieję. Błogosławiony jest
naród, który przestrzega Twoich przykazań i postępuje według Twojej woli.
Panie Boże, prosimy Cię, błogosław naszej ziemskiej ojczyźnie i wszystkim jej obywatelom. Niech
wzrasta w siłę i cieszy się dobrą sławą. Błogosław
rząd i jego przedsięwzięcia, mające służyć pokojowi, wzrostowi dobrobytu i bezpieczeństwu wszystkich, którzy uczciwą pracą zarabiają na chleb powszedni. Niech światło ewangelii Chrystusowej
jaśnieje nad naszym narodem, przenika wszystkie
serca i budzi szczerą wiarę. Prowadź wszystkich
przez Ducha Świętego, aby każdy sumiennie i na
chwałę Twojego Imienia wypełniał swoje powołanie, z miłością pomagał bliźniemu, modlił się i był
wzorem bogobojnego i świętego życia.
Boże, miej w nas upodobanie i roztocz nad nami opiekę, gdyż tylko w cieniu twych ramion możemy cieszyć się wolnością i pokojem. Wysłuchaj
nas łaskawie przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.
„Wszelki naród, wszelkie plemię, co zasiada wkoło ziemię,
Pana z chęcią wyznawajcie, Jemu cześć i chwałę dajcie!”
(ŚE 626,1)
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Maj

4 maja
Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać
tych, którzy szczerym sercem są przy nim. (2 Krn 16,9)

Panie Boże wszechmogący i łaskawy, który miesz-

kasz w niedostępnej światłości, okaż nam litość, grzesznym ludziom, niegodnym Twojego zmiłowania!
Świętym drżeniem napełnia serce myśl o Tobie,
Boże, jedynie sprawiedliwy, który brzydzisz się grzechem. Ty wszystko widzisz i wszystko przenikasz.
Któż więc ostanie się przed Twoim obliczem?
Wszystko spłonie od żaru Twojego gniewu.
A jednak, Panie Boże i Ojcze, pozwalasz nam
mieć nadzieję, że zostaniemy zachowani od sądu
i potępienia. Dostrzegasz bowiem nie tylko nasze
nieprawości, ale spojrzeniem swoim ogarniasz
wszystkich, którzy szczerym sercem szukają Ciebie,
jedynego prawdziwego Boga i Pana. Pozwalasz
nam żywić nadzieję w naszych sercach dzięki Jezusowi Chrystusowi, którego uczyniłeś przebłaganiem za nasze grzechy.
Boże, dusza moja tęskni za Tobą. Pozwól mi Cię
znaleźć. Wzmocnij moją wiarę. Udziel siły w codziennej walce z mocami ciemności i grzechem.
Chroń od utraty nadziei i wiary, okaż zmiłowanie
słudze swojemu i obdarz radością obcowania z Tobą w Królestwie chwały i sprawiedliwości na wieki
wieków. Amen.
„Ty widzisz każdy czyn, przed Tobą zawsze stoję. Niech
tym kieruję się, że znasz i myśli moje. Niech tak pomyślę
wprzód: Bóg widzi, słyszy mnie, nie umknę Jemu z rąk,
gdy mnie ukarać chce”. (ŚE 292,2)

131

Maj

5 maja
A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej
chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach
waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni,
na trwałym postawi gruncie. (1 P 5,10.11)

Boże wszelkiej łaski i Ojcze Pana naszego, Jezusa

Chrystusa! Z dziękczynieniem wspominamy Twoje
zmiłowanie i ojcowską dobroć, okazaną nam w naszym Panu i Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. W Nim
i przez Niego powołałeś nas do Królestwa swojej
chwały i ofiarowałeś dary, na które nie zasługujemy.
Dziękuję Ci, że przez naukę Twojego słowa upewniasz mnie w przekonaniu, iż nic, ani ucisk, ani
prześladowanie, ani cierpienie, nie może nas odłączyć od Twojej miłości, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu. Jestem Ci wdzięczny,
że przez doświadczenie wiedziesz mnie do chwały,
wszak droga Chrystusa, mojego Pana, prowadziła
przez poniżenie, pogardę, krzyż i śmierć na Golgocie. Dziękuję Ci, że idąc śladem Pana, odnajdę
Ciebie.
Boże, przygotuj mnie na przyjęcie Twojej chwały w Królestwie światłości. Utwierdź, umocnij i postaw na trwałym gruncie wiary, bym nie zachwiał
się w krzyżu i doświadczeniu. A gdy nadejdzie,
Panie Boże, wyznaczony przez Ciebie dzień, uwieńcz
mnie koroną sprawiedliwości i życia wiecznego
przed Twoim obliczem. Amen.
„Nas, swe słabe dziatki, sobie powołałeś i nieprzebrane
skarby łaski okazałeś. Chciej przyjąć za to, Panie, co Ci
dać możemy, gdy Tobie cześć i chwałę wdzięcznych serc
niesiemy”. (ŚE 390,3)

132

Maj

6 maja
Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu,
a ustami wyznaje się ku zbawieniu. (Rz 10,10)

Boże mój i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa,

Boże wszelkiej łaski i miłosierdzia! Powiedziałeś
przez usta proroka: „Synu, daj mi serce swoje!” Ofiarowuję Ci moje serce i proszę, abyś zechciał je
przyjąć, gdyż nie posiadam większego skarbu.
Nędzny to skarb, gdyż wszystko, co znajduje się
w moim sercu, obraża Cię i nie wielbi należycie
Twojego Imienia. Proszę, oczyść moje serce, by
Twój Duch znalazł w nim mieszkanie i przez potęgę Twojego słowa umocnił moją wiarę, bez której nie
mogę stanąć przed Twoim obliczem i podobać się
Tobie. Zalicz mi wiarę moją za sprawiedliwość,
gdyż, jak obiecałeś, sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
Boże łaskawy, oczyść moje usta, abym mógł
głosić Twoją łaskę i sprawiedliwość. Jak oczyściłeś
wargi sługi swojego, Izajasza, i posłałeś go, by zwiastował Twoją wolę i opiewał świętość Twojego imienia, tak i ze mnie uczyń użyteczne naczynie.
Prowadź mnie w wierze i w odważnej wierze
zachowaj, abym z radością wyznawał Ciebie jako
jedynego Boga i Ojca miłosierdzia, którym obdarzasz każdego, kto ustami wyznaje wiarę swoją
w Ciebie. Boże łaskawy, spraw, abym moje zbawienie sprawował z drżeniem i bojaźnią. Wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela całej
grzesznej ludzkości. Amen.
„Ach, Boże, spojrzyj z nieba już i zmiłuj się nad nami! Tak
mało jest twych wiernych dusz, jesteśmy niemal sami; bo
słowo Twe nieprawdą zwą i całkiem już bez wiary są
synowie świata tego”. (ŚE 577,1)

133

Maj

7 maja
A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech
sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór
Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi ustami
wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
(Rz 15,5.6)

Miłosierny Panie, Boże pokoju, miłości i jedności!

Tyś źródłem wszelkiej pociechy! Twoje dzieci, którym okazałeś tyle cierpliwości w Jezusie Chrystusie, mimo Twych napomnień zawsze żyły w rozdwojeniu i podziałach. Boże łaskawy, z boleścią
spoglądasz na wciąż nowe rozdarcia Kościoła, Chrystusowego ciała, ale jeszcze masz cierpliwość nad
nami. Jedynie Ty możesz zbudować prawdziwą jednomyślność między Twoimi dziećmi i dlatego winniśmy prosić Cię o darowanie nam ducha zgody
i jednomyślności. Niech wszyscy wspólnie wielbią
Cię jako Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Boże dobrotliwy, proszę Cię o jednomyślność
w moim domu i rodzinie. Wskaż nam drogę do jednomyślności także w naszej ziemskiej ojczyźnie.
Błogosław dążenia wszystkich narodów do wspólnego działania i budowania światowego pokoju.
Zachowaj jednomyślność w społeczności wierzących, do której należę. Na wzór jedności Chrystusa
z Tobą, buduj jedność Kościoła Twojego Syna, aby
zawsze i wszędzie Twoje Imię było wielbione w duchu miłości i zgody. Amen.
„Bądźmy jedno w Panu, bądźmy jedno w Nim, bądźmy
jedno w Duchu, bądźmy jedno w Nim. Módlmy się, aby
Bóg dnia pewnego jedność dał, aby wszyscy poznali, że
jesteśmy wierzącymi poprzez miłość, którą Bóg nam
w serca dał”. (ŚE 542,1)

134

Maj

8 maja
Położyłem się i zasnąłem; obudziłem się, bo Pan mnie
wspiera. (Ps 3,6)

Błogosławiony jesteś Boże i Ojcze Pana naszego, Je-

zusa Chrystusa! Z ręki i Twojej woli mam wszystko, czym jest wypełnione moje życie. Dajesz czas
pracy i odpoczynku. Wyznaczasz rytm życia wszystkiemu, co żyje. Wielbię Cię i sławię Cię za Twoją
mądrość, dobroć i miłość, bo Ty wszystko dobrze
uczyniłeś.
Dziękuję Ci za każdy wieczór, który dajesz mi
po trudach dnia, i za błogosławiącą Twoją rękę, która czuwa nad moim nocnym odpoczynkiem. Z ufnością mogę się położyć i zasnąć, bo Ty jesteś ze
mną. Nie odpoczywasz, lecz czuwasz i nigdy nie
jesteś zmęczony.
Dziękuję Ci, że po nocy przychodzi poranek i nowy dzień i że znów dajesz mi siły, bym mógł z radością j pracować, służyć bliźnim i składać świadectwo o Twojej mocy i dobroci.
Boże, proszę Cię serdecznie, abyś w tym j dniu,
który mi dałeś z łaski, prowadził mnie, podtrzymywał i błogosławił wszystkie moje myśli i czyny.
Niech moja praca służy wszystkim ku dobremu,
umacnia pokój między nami, buduje sprawiedliwość,
wielbi i chwali święte Twoje Imię.
Panie Boże, po życiu i owocnej pracy daj mi
błogosławiony odpoczynek w Królestwie Twojego
Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
„A gdy już zmrużę do snu powieki, Ty mnie nie wypuść ze
swej opieki i do świtania w noc tę tak ciemną, Ojcze niebieski, czuwaj nade mną!” (ŚE 500,1)

135

Maj

9 maja
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa
mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny
i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. (J 5,24)

Boże miłosierny, który znasz lęki i troski mojego

serca. Radością i ufnością napełnia mnie obietnica
Twojego Syna: „Kto słucha słowa mego i wierzy
temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie
stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do
żywota”. Dziękuję Ci za Twoje słowo, tak bardzo
drogie mojej duszy. Niebieski Ojcze, wysławiam
Cię za Twojego Syna, którego posłałeś na świat,
aby przez Niego zbawić tych, których umiłowałeś.
Pani Boże, dziękuję Ci za każde słowo, które
Twoje usta wypowiedziały, za Chrystusową ewangelię, która przenika moje serce i napełnia je mocą
Twojego Ducha. Proszę Cię serdecznie, rozbudź we
mnie ducha wiary, posłuszeństwa, zaufania i miłości. Panie mój, jestem wiernym słuchaczem ewangelii zbawienia Twojego, ale dopomóż mi być Ci
jeszcze wierniejszym. Wierzę, dopomóż niedowiarstwu mojemu. W Chrystusa jestem wszczepiony,
spraw, bym żył w Nim na chwałę Twojego Imienia.
Boże, jesteś wierny obietnicom danym przez Jezusa Chrystusa. Ufam, że w mojej ostatniej godzinie Twoja dłoń poprowadzi mnie przez dolinę
śmierci do Królestwa światłości i życia wiecznego.
Amen.
„Kto w Nim ożył w doczesności, ma zbawienie też
w wieczności, przy Nim zostać jest zbawieniem, w Niego
wierzyć – odpuszczeniem, Jego słuchać jest mądrością,
w Nim umierać – szczęśliwością”. (ŚE 161,1)

136

Maj

10 maja
Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie którzy was
nienawidzą. (Łk 6,27)

Panie Jezu, wielka i niepojęta jest Twoja miłość.

Poświęciłeś życie za tych, którzy Cię nienawidzili,
postawili wśród złoczyńców i skazali na haniebną
śmierć krzyżową. Nauczyłeś nas na Golgocie, że należy miłować nieprzyjaciół. Dziękuję Ci za naukę ze
Twojego słowa i dany nam w Jezusie Chrystusie
przykład powszechnej miłości, wzór umiłowania
wszystkich ludzi.
Chryste, wiesz najlepiej, że nie zawsze jestem
wśród przyjaciół. Spotykam na drodze mojego życia także nieprzychylnych mi ludzi. Wiesz również,
że niełatwo mi przezwyciężyć samego siebie. Trudno jest okazać serce nieprzyjacielowi i wyciągnąć
do niego przebaczającą dłoń. Panie, dopomóż mi
zapomnieć wszelkie urazy, przezwyciężyć nienawiść, złamać wewnętrzne opory.
Za Twoim przykładem pragnę przebaczać, okazywać serdeczną miłość i nieść pomoc zaplątanym
w sidła złości i nienawiści. Panie, wylej na mnie
i moich bliźnich Twojego Ducha, byśmy wstąpili
w Twoje ślady i przez wzajemne dawanie sobie przykładu ubogacali Twoje Królestwo miłości i sprawiedliwości. Amen.
„Miłuj! Tak Zbawca świata nam rozkazał, Jego rozkazom
któż się oprzeć zdoła? Ten co miłością świata grzechy
zmazał: Miłuj! Tak do nas z krzyża swego woła”.
(ŚE 830,1)

137

Maj

11 maja
Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu;
bo beze mnie nic uczynić nie możecie. (J 15,5)

Chryste, Zbawicielu i Panie mój! Modlę się do Cie-

bie i ufam, że Ty mnie słyszysz i nie pozostawisz
mojej prośby bez odpowiedzi.
Dziękuję Ci, że moje życie związałeś z sobą.
Przez chrzest jestem wszczepiony w Ciebie i przez
wiarę mieszkasz we mnie. Jesteś winnym krzewem, a ja latoroślą, której w wierze przynależy
rodzić wiele dobrego owocu. Wszczepiony w Ciebie, jestem nowym dziełem ręki Twojego Ojca,
wszak nic, co zbawienne, nie dzieje się bez woli
Bożej i nic, co szlachetne i błogosławione, nie rozkwitnie w sercu bez Twojej pomocy.
Panie, pragnę przez wiarę pozostawać w nieustannej społeczności z Tobą. Z Twojej miłości
pragnę czerpać siły do pracy oraz radość życia,
które mi ofiarowałeś. Niech zbawcza moc Twojej
Ewangelii zaowocuje we mnie w dary Ducha Świętego, w miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość.
Proszę Cię serdecznie, daj wszystkim ludziom
poznanie, że bez Twojej pomocy nic uczynić nie
mogą ani dla siebie, ani dla innych. Racz łaskawie
przebaczyć chlubiącym się z wiary i z dobrych
uczynków ich grzech pychy i miej cierpliwość nad
tymi, co nie przynoszą owoców Ducha Świętego.
Panie, wysłuchaj mojej modlitwy. Amen.
„Jak wód czerstwych jeleń żąda, gdy z pragnienia pada
mdły, tak i dusza ma wygląda, Duchu Święty, siły Twej!
Bo bez Ciebie w sercach noc, wszelka nas opuszcza moc;
bo my własną siłą swoją nie możemy mieć pokoju”.
(ŚE 216,1)

138

Maj

12 maja
Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię
moje, tam jestem pośród nich. (Mt 18,20)

Chryste i Głowo Kościoła! Bądź pochwalony,

bowiem mocą swojego Ducha ożywiasz wszystkie członki Kościoła, Twojego Ciała, napełniasz je siłą i wiarą, łączysz w miłości i obdarzasz pokojem. Dziękuję Ci, że w Twoim Kościele gromadzisz wybranych
i powołanych z wszystkich narodów, niezależnie od
urodzenia i godności. Nie ma przed Tobą Żyda ani
Greka, mężczyzny ani kobiety. Wszyscy w Twoim
Kościele stanowią jedną rodzinę złączoną węzłem
wiary i miłości.
Chryste, dziękuję Ci, że myślisz o każdej cząstce
swojego Kościoła, o każdej społeczności Twoich
uczniów, gromadzących się w różnych miejscach
i mówiących różnymi językami. Nawet dwóch zgromadzonych w Twoje imię ma Twoją obietnicę, iż
jesteś wśród nich obecny. Panie, dlaczego więc
chcemy żyć w odosobnieniu? Dlaczego każdy pochłonięty jest swoimi sprawami? Dlaczego nie wielbimy Twojego Imienia we wspólnocie wiary? Dlaczego wielu Twoich wyznawców nie tęskni za nabożeństwem w kościele? Dlaczego wielu nie uczestniczy we wspólnych zgromadzeniach?
Chryste, spraw, abym zawsze tęsknił za Tobą, szukał Ciebie i wśród braci i sióstr we wspólnocie wiary
wielbił Twoje Imię. Zaszczep tęsknotę do Ciebie
w sercach wszystkich ludzi.
Panie, racz wysłuchać mojej modlitwy. Amen.
„Patrz, w świątyni zgromadzeni tu jesteśmy ku Twej czci,
by Cię poznać, w sercu doznać, kołaczemy do Twych
drzwi. Okaż, Panie, zmiłowanie, łaski Swej udzielić
chciej”. (ŚE 309,1)

139

Maj

13 maja
Raduję się i weselę łaską Twoją. Gdyż wejrzałeś na niedolę moją, poznałeś utrapienie duszy mojej. (Ps 31,8)

Boże wszechmogący, Panie nieba i ziemi! Niedolą

i utrapieniem każdego człowieka są jego grzechy i nieprawości. I niezależnie, czy jest ich świadomy, czy
też nie, odbierają mu radość życia, pozostawiają
gorycz i budzą niepokój.
Boże łaskawy, bądź na wieki błogosławiony. Zlitowałeś się nad odwiecznym smutkiem potomków
Adama, okazałeś im łaskę w swoim Synu, Jezusie
Chrystusie, i w Nim odkupiłeś ich i wybawiłeś z mocy grzechu. Okaż swoją łaskę i daj nam wszystkim
poznanie uwalniającej mocy krzyża Golgoty.
Boże, weselę się i raduję, wszak zlitowałeś się
także nad moją niedolą, gdyż i za mnie Chrystus
został zhańbiony na Golgocie i umarł na krzyżu.
Raduję się, bo znasz wszystkie utrapienia, kłopoty
i troski mojego serca. Bierzesz na siebie złożony na
mnie ciężar, bo nie udźwignąłbym go sam, bez
Twojej błogosławionej pomocy. Proszę Cię, Panie,
w trudnych chwilach ześlij na mnie spokój i ukojenie.
Boże, łaską jest radość z wiary i ufności pokładanej w Tobie. Racz mnie w niej zachować i utrzymać, abym stale się nią krzepił i wielbił Cię radośnie w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa,
Pana i Zbawiciela mojego. Amen.
„Rozum, zmysły, duszę, ciało i cokolwiek tylko mam, łasce
Twej powierzam śmiało, bo Twą wierność dobrze znam.
Pod Twą tarczą przetrwać chcę – przyjmij, Ojcze, dziecię
swe”. (ŚE 482,6)

140

Maj

14 maja
Opowiemy przyszłemu pokoleniu: chwalebne czyny Pana
i moc jego oraz cudowne dzielą, których dokonał. (Ps 78,4)

Boże, wszystko głosi chwałę Twojego Imienia. Dzie-

ła Twoje, otaczający nas świat, dzień dniowi, a noc
nocy opowiada o Twojej potędze i mądrości. Niech
Twoje dzieci w jedności wiary w Ciebie, jako stworzyciela nieba i ziemi, rozgłaszają o cudownych dziełach, których dokonałeś.
Przede wszystkim dopomóż nam wielbić Ciebie
za wszystkie Twoje zbawcze czyny, za przyjście Twojego Syna, za Jego wierną służbę wśród biednych
i chorych, za zwiastowanie ewangelii zbawienia i za
śmierć krzyżową na Golgocie. Zadziwienie budzi
nie znająca granic Twoja miłość, która nie oszczędziła Twojego Syna i nie zamyka się nawet przed
prześladowcami Twoich wyznawców.
Boże łaskawy, spraw, aby każdy z nas, napełniony
wdzięcznością, opowiadał swoim dzieciom o cudownych Twoich dziełach. Niech pamięć o nich przetrwa
w wieści przekazywanej z pokolenia w pokolenie, aż
dopełni się czas i wszystko uczynisz nowe.
Pozwól mi sławić wielkość Twoją i tym, którzy
jeszcze o Tobie nie wiedzą, pomagać poznawać
chwalebne Twoje czyny. Panie, napełnij mnie duchem odwagi i ofiaruj dar głoszenia Twojego słowa.
Wysłuchaj łaskawie mojej modlitwy przez Jezusa
Chrystusa. Amen.
„Czy chcesz wiedzieć, co ja wiem? Kto jest chlubą, szczęściem mym? Czyją pragnę głosić cześć? Jaka pieśni mojej
treść? Jezus ukrzyżowany… Wiesz już teraz, co ja wiem,
kto jest chlubą, szczęściem mym? W życiu, w śmierci za
Nim idź, bo twym Zbawcą pragnie być Jezus ukrzyżowany”. (ŚE 116,1)

141

Maj

15 maja
Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie
Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas
Bóg, abyśmy w nich chodzili. (Ef 2,10)

Boże wszechmogący, wierzę, że mnie

stworzyłeś,
obdarowałeś ciałem i duszą i dajesz każdego dnia
wszystko, co mi jest potrzebne do życia. Jako dzieło Twojej ręki dziękuję Ci za to i chwalę Twoje
święte Imię. Przede wszystkim wdzięczny Ci jestem, że przez Ducha Świętego w Twoim Synu stałem się nowym stworzeniem, powołanym i przeznaczonym do służenia dobru.
Boże, przemieniaj mnie każdego dnia na podobieństwo Twojego Syna i dopomóż naśladować Go
w miłości, cierpliwości, poświęceniu i łagodności.
Wyryj na moim obliczu obraz Chrystusa, aby każdy poznał, że jestem Jego uczniem i sługą. Dopomóż mi przylgnąć do mojego Pana i Zbawiciela,
abym przez postęp w wierze i czynnej w miłości upodobnił się do Niego.
Ojcze, powołałeś mnie w Chrystusie do dobrych
uczynków. Spraw, abym służył bliźnim, nie oczekując od nich zapłaty ani wdzięczności. Niech moja pomocna dłoń, nie cofnie się przed nikim, nawet
nieprzyjacielem. Pragnę pamiętać, że czynić dobrze jest moim powołaniem i obowiązkiem, a nie
zasługą przed Tobą.
Boże, Ojcze łaskawy, wysłuchaj mnie w Chrystusie Jezusie i w Duchu Świętym. Amen.
„Gdy Duch Twój Święty ogień swej miłości ku wszystkim
bliźnim silnie w nas roznieci, natenczas nowy żywot
w nas zagości i dobrych czynów światłem wnet zaświeci”.
(ŚE 783,7)

142

Maj

16 maja
A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu
z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według
postanowienia jego są powołani. (Rz 8,28)

Wielki Boże, wysławiam Cię, chwalę moc i dobroć

Twoją! Ty wszystko ogarniasz i panujesz nad całym światem. Życie każdego człowieka jest w Twoich rękach. Z ufnością polecam się Twojej opiece,
bo Ty prowadzisz ku dobremu wszystkich, którzy
Ciebie miłują.
Proszę, pomagaj mi ukochać Ciebie z całego serca, duszy, siły i myśli, bo sam jesteś miłością, a posłusznych Ci obdarzasz dobrami, na które niczym
nie zasługują. Na tym polega miłość, że nie myśmy
Cię umiłowali, ale że Ty najpierw nas umiłowałeś
i w Chrystusie okazałeś nam swoje ojcowskie serce.
Daj mi poznanie tej prawdy każdego dnia na nowo.
Boże, dziękuję Ci, że wszystko, co spotka mnie
w życiu, nawet za nieszczęście i prześladowanie, jeśli
z miłością powierzę się Tobie, zostanie pobłogosławione i posłuży ku dobremu. Przemieniaj łzy w radość, poniżenie w wywyższenie, przemoc w wolność.
Pozwól mi zawsze pamiętać o Twojej obietnicy,
że wszelkie doświadczenie służy ku dobremu tym,
którzy Ciebie miłują. Z ufnością powierzam się
Tobie i oczekuję przemiany łez i bólu w błogosławione dobro. Boże, racz zachować mnie w wierze
i miłości. Wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela wszystkich ludzi. Amen.
„Nawróć zagubionych, utwierdź, co się chwieją, skrusz
zakamieniałych, podnieś tych co mdleją, bądź wszystkim
pomocą, pociechą i skałą, by pełniąc Twą wolę, mieli
ufność stałą”. (ŚE 263,4)

143

Maj

17 maja
Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się.
(Ps 46,5.6)

Panie Boże wszechmogący, chociaż wszystko prze-

nikasz, jesteś wszędzie i odbierasz cześć w duchu
i prawdzie, to jednak chcesz, abyśmy mieli miejsca, w których moglibyśmy spotykać się z Tobą.
Dajesz je nam i błogosławisz, abyśmy w społeczności wiary słuchali Twojego Słowa, wysławiali Cię,
modlili się i budowali nasz dom duchowy. Dziękuję Ci, że jesteś wśród nas i mówisz do nas przez
słowo prawdy o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.
Dopomóż nam pamiętać o miejscach społecznego spotkania z Tobą. Spraw, aby wszyscy zachowywali się tam godnie i dawali przykład innym.
Niech duszpasterze zabiegają o dostojne sprawowanie służby Bożej i nawołują do godnego święcenia niedzieli i do pobożnego i nienagannego życia.
Jednocz wszystkich przy wspólnym stole naszego Pana, Jezusa Chrystusa, abyśmy przez uczestniczenie w jednym chlebie i kielichu wzrastali przez
wiarę w Twojego Syna.
Spraw, aby nikt nie opuszczał Twojego przybytku przed otrzymaniem Twojego błogosławieństwa,
bo kogo Ty pobłogosławisz, będzie też błogosławieństwem dla innych w codziennym życiu.
Wysłuchaj nas łaskawie przez Jezusa Chrystusa,
Pana i Zbawiciela naszego. Amen.
„Wdzięcznie witam to zaranie, które Bóg zgotował sam;
wszak najlepsze to staranie, gdy cześć Bożą w myśli mam,
gdy modlitwy, śpiewy swe dusza ma do niebios śle”.
(ŚE 287,4)

144

Maj

18 maja
Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeśli to
leży w Twojej mocy. (Prz 3,27)

Panie

nieba i ziemi, jedynie mądry i prawdziwy
Boże! Dziękujemy Ci za wiedzę mędrców ludu Twojego izraelskiego. Byłeś źródłem ich natchnienia
i dlatego mądrość, jaką przekazali w świętych księgach, jest wskazaniem drogi życia wszystkim pokoleniom. Jesteśmy Ci wdzięczni także za ich nauki
czynienia dobra bliźnim.
Boże, spraw, byśmy przyznawali się szczerze
przed Tobą, który wszystko widzisz, że odwracamy
głowy od nędzy naszych braci i szukamy wytłumaczenia dla oziębłości naszych serc. Boże, wyznajemy przed Tobą grzech zaniedbania i obojętności.
Wspieraj nas w czynieniu dobra, okazywaniu
miłosierdzia i niesieniu pomocy bliźnim. Otwórz
nasze oczy i dopomóż dojrzeć tych, którzy potrzebują bratniej dłoni. Umocnij w nas przekonaniu,
że wszystko, co czynimy bliźnim naszym, czynimy
Twojemu Synowi, który jest w tym świecie jako
nieszczęsny i ubogi. A jeśli to będzie w naszej mocy, spraw, by żaden potrzebujący nie odszedł od
progu naszego domu bez wsparcia chętnych rąk
i serc.
Boże, racz nam dać miłujące serca. Amen.
„Niech pomni każdy z nas, że litość Twa bez miary biednego także chce zasilać swymi dary. Niech każdy dzieli się
z ubogim chlebem swym i z nim raduje się błogosławieństwem Twym”. (ŚE 249,5)

145

Maj

19 maja
Lepsza jest potrawa z jarzyn, a przy tym miłość, niż
karmny wół wraz z nienawiścią. (Prz 15,17)

Boże wszystkich ludzi i narodów! Przed obliczem

Twoim wszyscy są równi, nikt nie jest lepszy ani
gorszy. Twojemu Boskiemu rozporządzeniu sprzeniewierzyli się ludzie pyszni i chciwi. Częstokroć
nienawiść pomiędzy ludźmi i narodami jest wynikiem bogactwa i egoizmu oraz nieszczęścia i nędzy.
Boże miłosierny, Ty najlepiej wiesz, że ową biedę
nie zawsze niesie lenistwo i rozrzutność. Spraw, aby
podziały między ludźmi i narodami nie były przyczyną zazdrości i nienawiści, niezgody i wojny.
Niech nauka płynąca z wiedzy mędrców Twojego
ludu izraelskiego, będzie dla nas światłem i wskazaniem, byśmy właściwie używali darów Twojego
serca ojcowskiego. Naucz nas poprzestawać na
małym, jeśliby obfitość dóbr miała być przyczyną
niezgody i nienawiści. Dopomóż nam przez Ducha
Świętego zrozumieć i pojąć, że nawet skromna
strawa spożyta w miłości między bliźnimi jest
większym błogosławieństwem niż wystawne uczty.
Pozwól nam wzbogacać się uczciwą i sumienną
pracą, byśmy zgodnie z Twoją wolą mogli wspomagać biednych, chorych i ułomnych. Na dobre
nasze dzieła zlej swoje błogosławieństwo. Amen.
„Ziemia wszystkim żywność rodzi, złym i dobrym słońce
wschodzi, zwilża deszczem Pan łaskawy sprawiedliwych
i nieprawych.
Obyśmy to rozważali, chleb z wdzięcznością przyjmowali;
mamy wszystko, gdyśmy Jego dziećmi Ojca łaskawego”.
(ŚE 499,4.5)

146

Maj

20 maja
A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami
Abrahama, dziedzicami według obietnicy. (Ga 3,29)

Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba, Ojcze Pana i Zba-

wiciela naszego, Jezusa Chrystusa! Obiecałeś Abrahamowi, swojemu słudze, że będziesz mu błogosławił i że w nim będą błogosławione wszystkie
narody. Wielbię Cię, Boże, chwalę Twoje Imię i z serca dziękuję Ci, że wypełniłeś obietnicę swoją w Jezusie Chrystusie, najlepszym i godnym czci przedstawicielu potomków Abrahama.
Panie Boże, składam Ci podziękowanie, że w Jezusie Chrystusie uczyniłeś mnie według ducha i wiary potomkiem ojca wszystkich wierzących, Twojego sługi, Abrahama. Przez wiarę w Ciebie mogę
uczestniczyć w przyobiecanym mu błogosławieństwie, a dane mu obietnice uważać także za swoje.
Wesprzyj mnie w Chrystusie i coraz mocniej zespalaj z Nim, aby bliższe stały mi się obietnice
zbawienia wiecznego.
Boże, jak prowadziłeś Abrahama do Ziemi Obiecanej, tak prowadź mnie do Twojej ojczyzny wiecznej chwały. Nie lękam się doświadczenia, próby
wiary, bo w Chrystusie wzmacniasz mnie i wszystko ku dobremu obracasz. Pozwól oglądać oczyma
wiary moją ojczyznę, do której wiedziesz mnie
przez Ducha Świętego. Amen.
„Nauka sztuk niewiele da, a przepych świata krótko trwa,
bo życie wszystkich minie. Lecz kto w Chrystusie wiarą
tkwi, jak długo trwają łaski dni, ten nigdy już nie zginie”.
(ŚE 663,4)

147

Maj

21 maja
Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej,
lecz na mocy Bożej. (1 Kor 2,5)

Panie Boże, zechciej oświecić moje serce blaskiem

Twojej prawdy. Uczyń mnie zdolnym do słuchania
Twojego słowa i przez Ducha Świętego dopomóż
mi je rozumieć ku zbudowaniu i umocnieniu wiary.
Ustrzeż mnie od pokusy budowania wiary na ludzkiej mądrości i naukowych dowodach Twojego
istnienia i działania. Wiem, że żadna ludzka mądrość nie rozpali ognia wiary, gdyż rozum nie obejmie Twojej wielkości i nie ogarnie tajemnic jedynej
i prawdziwej Twojej mądrości. Żadne słowo mędrców tego świata nie jest dość dobre, by wyrazić istotę Twojej boskości i chwałę Twojego Imienia. Proszę Cię, Panie, zawróć z błędnej drogi tych, którzy
szukają Ciebie w formułach matematycznych, w budowie atomu czy w przestrzeniach kosmosu. Ty zawsze jesteś blisko tego, kto Ciebie wzywa.
Boże, Tyś źródłem mojej wiary. Poczęta przez
Ducha Świętego w moim sercu, które szuka społeczności z Tobą przez Twoje słowo i sakramenty,
pragnie nieustannie budować się i pocieszać darami
krzyża Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dopomóż
mi wytrwać w mojej wierze i wzrastać w niej, aby
dzięki mocy, jaka ją zrodziła, przeobrażała moje
życie na wzór i podobieństwo ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, Jezusa Chrystusa, przez którego z łaski racz mnie wysłuchać. Amen.
„Niech życiem i klejnotem twym Pan pozostanie nadal; do
pracy siłę znajdziesz w Nim, On krokiem twoim włada,
w słabości On mocą twą, ratunkiem w godzinę złą, w Nim
wiary niezachwiany grunt, twa miłość i nadzieja”.
(ŚE 557,7)

148

Maj

22 maja
Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej
mocy okazuje się w słabości. (2 Kor 12,9)

Dobry

i miłosierny Boże, dziękuję Ci, że wysłuchujesz mnie i masz nade mną cierpliwość. O tak
wiele różnych spraw proszę Cię codziennie w moich modlitwach. Nieustannie przedkładam Ci listę
moich duchowych i cielesnych potrzeb. Pragnę,
abyś dał mi siły do pracy. Proszę Cię o błogosławieństwo dla moich przedsięwzięć. Pragnę, by wszystko, co zamierzam uczynić, powiodło się i zostało
przyjęte z uznaniem.
Boże, wiem, że nie musisz dać mi wszystkiego,
o co Cię proszę. Dopomóż mi, abym zawsze pamiętał, że przede wszystkim przeprowadzasz swoje
zamierzenia i dzieje się Twoja dobra i łaskawa
wola. Jeśli używasz mnie do urzeczywistnienia
Twojego Boskiego planu, to darzysz mnie swoją
łaską, za którą powinienem Ci dziękować. Pragnę
być wiernym i posłusznym narzędziem w Twoich
rękach, wszak każda okruszyna łaski Twojej jest
niezmierzona i zakrywa wszystko, co jest ze mnie.
Boże łaskawy, wykorzystaj i słabość i siłę mojego ciała tudzież umysłu, aby okazała się i objawiła
potęga Twoja. Amen.
„Niech życiem i klejnotem twym Pan pozostanie nadal; do
pracy siłę znajdziesz w Nim, On krokiem twoim włada,
w słabości On mocą twą, ratunkiem w godzinę złą, w Nim
wiary niezachwiany grunt, twa miłość i nadzieja”.
(ŚE 447,2)

149

Maj

23 maja
Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. (Dz 5,29)

Wierny i miłosierny Boże, dziękuję Ci, że objawi-

łeś swoją wolę w biblijnym słowie i spełniłeś ją
w Twoim umiłowanym Synu, Jezusie Chrystusie.
Jako grzeszny człowiek nie zawsze poddaję się Twojej woli, lekceważę sobie Twoje przykazania i z obojętnością słucham Twojego słowa. Czasem większy
posłuch daję słowom rozlegającym się w świecie.
Wiem, że to nie podoba się Tobie. Błagam przeto:
zmiłuj się nade mną!
Wierny i nieśmiertelny Boże, w obawie przed
drwinami lub cierpieniem nie zawsze zdecydowanie składam świadectwo o Tobie. Milczę i nie przyznaję się do przynależności do Kościoła Twojego
Syna. Wiem, że tym postępkiem obrażam Ciebie.
Błagam przeto: zmiłuj się nade mną!
Wierny i sprawiedliwy Boże, często droższe jest
mi słowo ludzkie niźli Twoje słowo. Dla słowa ludzkiego zaniedbuję czytania, słuchania i rozważania
ewangelii Twojego Syna umiłowanego. Wiem, tak
czyniąc, gardzę Duchem Twoim, który przez słowo
przemawia do mojego serca. Błagam przeto: zmiłuj
się nade mną!
Wierny i łaskawy Boże, dopomóż mi być posłusznym Tobie i wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, Pana mojego. Amen.
„Pan Bóg dobrotliwy, aby zbawić ludzi, czas dał miłościwy i ze snu ich budzi; przyjmie też każdego pokutującego,
który w szczerej wierze chciałby doń należeć.
Ale takich mało wieku dzisiejszego, którym by się chciało
słuchać głosu tego. Świata dziś synowie więcej ludzkiej
mowie wierzą niż świętemu Ojcu niebieskiemu”. (ŚE 378,2.3)

150

Maj

24 maja
Człowiek nie samym chlebem żyje, lecz człowiek żyć będzie
wszystkim, co wychodzi z ust Pana. (5 Mż 8,3)

Boże miłosierny, dziękuję Ci, że Twój Syn, Jezus

Chrystus, pozwolił nam prosić Cię o chleb powszedni, a więc również o dobra doczesne, niezbędne
do życia w ciele. Jestem Ci wdzięczny, że nieustannie mi przypominasz, że przede wszystkim powinienem pragnąć Twojego słowa, które jest chlebem
życia, światłem i prawdą.
Naucz mnie poznania Twojej woli, abym postępował według Twoich przykazań oraz mądrości
objawionej w krzyżu Jezusa Chrystusa, bym rozumiał tajemnicę zbawienia. Panie Boże, spraw przez
swojego Ducha, aby została umocniona moja wiara
i społeczność z Tobą.
Nie pozwól, abym kiedykolwiek miał chlubić się
darowaną mi znajomością Twojego słowa. Tym
zaś, którym wydaje się, że bez pracy i nieustannego pochylania się z modlitwą nad Biblią można rozumieć Twoje słowo i żyć z jego mocy, daj poznanie ich błędu. Naucz ich pokory i milczenia, aby
nie stali się głosicielami fałszywych nauk oraz ewangelii, której Chrystus nie zwiastował. Boże, wysłuchaj pokornej modlitwy mojej. Amen.
„Niebios dzwony zapraszają na wesele w rajską włość:
wszystkie bóle tam znikają, miejsce znajdzie każdy gość.
Jezus darzy życia chlebem, złóżcie Jemu ciężar swój, wiara was połączy z niebem, gdzie bogactwa macie zdrój”.
(ŚE 177,2)

151

Maj

25 maja
Drogo jesteście kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w waszym ciele. (1 Kor 6,20)

Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa! Wy-

kupieni przez krew Twojego Syna od marnych postępków, wysławiamy Cię i chwalimy święte Twoje
Imię. Jednak prosimy Cię, abyś nie pozwolił nam,
Twoim dzieciom, zapomnieć o cenie naszego wykupu. Nie złotem ani srebrem zostaliśmy wykupieni, ale krwią, męką i śmiercią Twojego Syna, Jezusa
Chrystusa.
Spraw, byśmy zawsze pamiętali krzyż Golgoty
i nie lekceważyli okazanej nam łaski, lecz z bojaźnią i drżeniem sprawowali nasze zbawienie, ufając
Twojej dobroci i okazując miłość naszym bliźnim.
Pomagaj nam w wypełnianiu przykazań i naśladowaniu Chrystusa, gdyż w ten sposób najlepiej okażemy Ci wdzięczność za nasze wykupienie i zbawienie.
Wszechmocny Boże, pragniemy Cię wysławiać całym naszym życiem, każdą myślą, słowem i czynem. Jedynie Tobie należy się uwielbienie i cześć,
ponieważ nas umiłowałeś, a Twój Syn złożył za nas
najwyższą ofiarę. Przyjmij uwielbienie Twojego Imienia przez Jezusa Chrystusa, jedynego naszego Pana i Zbawiciela. Amen.
„Niech proch nasz proch przykryje, chwalebnie Chrystus
go odzieje i nowe życie weń znów tchnie. Jak Tyś wiecznie
żyw jest, Panie, tak wieczność się i nam dostanie i radość,
i błogości Twe. My przecież włością Twą, zyskani drogą
krwią. Alleluja! Nie trwoży stąd nas śmierć ni sąd, bo
Jezus, nasz Pośrednik, żyw”. (ŚE 170,3)

152

Maj

26 maja
Baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub
zgorszenia. (Rz 14,13 )

Panie Boże, wielbię Cię i sławię, gdyż wielkie i cu-

downe są Twoje dzieła. W każdym dniu mojego
życia dajesz mi dowody Twojej wszechmocy i miłosierdzia. Ale moje życie może stać się przyczyną
zwątpienia lub zgorszenia dla moich bliźnich, jeśli
nie będę pobożny i bogobojny w moim postępowaniu.
Ustrzeż mnie przed lekkomyślnością, dopomóż
pełnić Twoją wolę, walczyć z pychą i obłudą. Niech
moje usta nie splamią się przekleństwem, kłamstwem i nieprzyzwoitym żartem. Ochroń mnie,
abym przez niewłaściwe postępowanie nie przeczył
wyznawanej przeze mnie wierze. Niech darowana
mi wolność w Chrystusie Jezusie nie będzie nadużywaniem Twojej łaskawości. Wiem, że przewrotne
i obłudne życie nie podoba się Tobie, i nie ci, którzy
mówią: „Panie, Panie”, wejdą do Królestwa Bożego, lecz ci, którzy czynią Twoją wolę. Wiem, że mogę stać się zgorszeniem dla bliźnich, jeśli moja
wiara nie będzie czynna w miłości.
Niech Duch Twój prowadzi mnie i strzeże od
obłudy. Przez swojego Ducha dopomóż mi być
przykładem dla bliźnich, aby widząc moje uświęcone życie i szczerą wiarę, chwalili Cię przez Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Amen.
„Swój wierny obraz, Panie, głęboko w serce wpisz,
o, niech mi zabłyśnie jasnością nieba krzyż”. (ŚE 818,5)

153

Maj

27 maja
Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, byś żył, ty
i Twoje potomstwo. (5 Mż 30,19)

Panie Boże wszechmogący! Dzień po dniu upływa

moje życie i jedynie Ty wiesz, kiedy się skończy.
Wymierzyłeś czas mojej doczesnej pielgrzymki na
Twojej dłoni, każda chwila jest darowanym mi czasem łaski i decyzji. Codziennie wybieram pomiędzy życiem a śmiercią, pomiędzy Tobą a nicością,
pomiędzy błogosławieństwem a przekleństwem. Dziękuję Ci, że Ty jesteś źródłem błogosławieństwa i życia w Panu Jezusie Chrystusie. Niech będzie Ci za
to cześć i chwała po wszystkie moje dni.
Boże, od młodości pragnę Ci służyć. Ale w każdej chwili lekkomyślnie mogę odwrócić się od Ciebie i utracić błogosławieństwo i życie wieczne. Dopomagaj mi każdego dnia na nowo wybierać życie,
umacniać społeczność z Tobą przez słowo i modlitwę.
Modlę się do Ciebie za tych, którym wydaje się,
że jednorazowa decyzja zabezpiecza ich przed upadkiem. Dopomóż przez Ducha Świętego wszystkim
wyznawcom Twoim codziennie umierać grzechowi
i rodzić się do nowego życia w świętości i społeczności wiary w Twojego Syna umiłowanego, Jezusa
Chrystusa. Amen.
„Nie poświęcę swoich sił na usługę nieprawości; prawdą
zawsze będę żył, gdym jest pełny Twej miłości, boś Ty,
Zbawco, prawdy chciał, Tyś w niej życie wiernym dał”.
(ŚE 754,5)
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Maj

28 maja
Nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten,
kogo Pan poleca. (2 Kor 10,18)

Boże łaskawy, Ty jesteś Bogiem porządku i ładu!

W tej wierze utwierdza mnie Twój plan stworzenia, zbawienia ludzkości i obietnica odnowienia
świata. Dlatego niech i w Twoim Kościele, zaczynie
nowej ludzkości, nie będzie chaosu. Naucz nas, że
nieład nie jest znakiem wolności ducha w Chrystusie, ale skutkiem niezdyscyplinowania. Wybacz nam
wszelkie zaniedbanie w Kościele i dopomóż przywrócić karność i posłuszeństwo.
Boże, dziękuję Ci, że dla budowania i pilnowania Kościoła, Chrystusowego Ciała, powołałeś i nieustannie powołujesz biskupów i nauczycieli Twojego słowa. Boże miłosierny, daj przez Ducha Świętego zrozumienie swojemu ludowi, że nie ci są do
niego posłani, co sami siebie zalecają, lecz ci, których Chrystus poleca, i przez nałożenie rąk wypróbowanych Twoich sług, Ty ich powołanie uwierzytelniłeś.
Boże, proszę Cię o błogosławieństwo dla biskupów i nauczycieli ewangelii Twojego Syna, o moc i wytrwanie w służbie i doświadczeniu, aby w jedności
wiary i modlitwy budowali Kościół aż do dnia chwalebnego przyjścia Jezusa Chrystusa, Twojego Syna.
Amen.
„O pochyl mnie i z gliny tej, tak na nic nieprzydatnej Ci,
naczynie użyteczne stwórz, co służyć będzie Twojej czci”.
(ŚE 429,6)
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Maj

29 maja
Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. (2 Kor 4,8)

Boże wszechmogący i miłosierny Ojcze niebieski!

Droga życia Twojego Syna w ciele jest obrazem doczesnej pielgrzymki wszystkich umiłowanych Twoich dzieci. Dziękuję Ci, że prowadzisz mnie przez
doświadczenie. Jest to znak, że pamiętasz i troszczysz się o mnie jak ojciec o umiłowanego syna.
Wyznaję, że w chwilach próby i ucisku myślę, iż
opuściłeś mnie i Ty, i moi bliźni, że jestem sam, pognębiony i pokonany. Dlatego często ogarnia mnie
przygnębienie i rozpacz. Wiem, że smutek mojej klęski wynika z braku prawdziwej i niezachwianej
ufności. Dlatego gorąco proszę Cię, dopomagaj mi
każdego dnia umacniać moją wiarę oraz ćwiczyć
się w posłuszeństwie i ufności.
Panie Boże, rozpraszaj moje troski, dopomóż
przezwyciężać rozpacz i obdarzaj radością, jaką
daje pewność wiary w Twoje opatrznościowe prowadzenie. Modlę się za wszystkich Twoich wyznawców, by każdy mógł rzec za apostołem: „zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni,
zakłopotani, ale nie zrozpaczeni”. Prowadź do zwycięstwa nad słabościami pod przewodnictwem Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
„Chryste, Ty Wodzu mej wiary, zdroju pociechy bez miary, daj w ciężkim boju doznać pokoju, udziel ochłody
w mym znoju.
W życia przygodach i trwogach, i na cierniowych mych
drogach ducha mężnego i statecznego daj z miłosierdzia
swojego”. (ŚE 720,1.2)
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Maj

30 maja
Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście i byli
sądzeni; oto sędzia już u drzwi stoi. (Jk 5,9)

Panie Boże, Ojcze nasz łaskawy! Narzekamy wza-

jemnie na siebie, bo nie zawsze jesteśmy spolegliwi, szczerzy, przyjacielscy i sumienni w wykonywaniu naszych obowiązków i powinności. Nie podoba się Tobie nasze narzekanie, które świadczy
o naszym braku prawdziwej miłości i cierpliwości.
Okaż swoją łaskę, nam niegodnym, i zechciej przebaczyć nam nasze winy. Dopomóż nam zrozumieć,
że wśród uczniów Jezusa Chrystusa nieprzystojną
jest rzeczą narzekanie i wzajemne oskarżanie się,
wszak sąd do Ciebie należy.
Boże, rozpocznij ode mnie przeobrażenie dzieci
swoich, zgromadzonych wokół Twojego Syna. Ilekroć narzekać będę na bliźnich, skieruj moje oczy
na Jezusa Chrystusa, wzór cierpliwości i miłości
bliźniego, aby poruszyło się moje sumienie i zawstydziła dusza. Dopomóż mi rozładowywać napięcia
w życzliwej rozmowie i łagodnych napomnieniach.
Boże, zechciej tak kierować moim życiem, abym
nie był przyczyną skarg i niesnasek w moim domu,
szkole, pracy i gronie przyjaciół.
Wysłuchaj mnie łaskawie przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje
na wieki wieków. Amen.
„Daj i nam pociechę, Panie, kiedy sądu czas nastanie; weź
nas z sobą do radości z wielkiej swej miłości”. (ŚE 813,9)
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Maj

31 maja
)Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dal Bóg. (1 Kor 3,6

Panie Boże wszechmogący, rozpocząłeś dzieło zba-

wienia grzesznej ludzkości i ukończysz je w Jezusie
Chrystusie. Twoja dłoń nie cofnie się i nie ustanie
w działaniu, dopóki nie spełnią się Twoje obietnice. Dziękuję Ci, że wszystko dzieje się według ustalonego przez Ciebie porządku. Jednych powołałeś
do pracy w swojej winnicy, aby nieśli wielki ciężar
i znosili wszelkie trudy, na innych zaś nakładasz
lżejsze jarzmo. Jednych powołałeś, aby rolę Twojego Królestwa obsiewali ziarnem Twojego słowa,
innych zaś, by ją pielęgnowali i podlewali. Boże,
wszystko dzieje się według Twojej woli i nie powinniśmy niczego sobie zazdrościć. Twoja zapłata
jest pewna. Wierzymy, że pierwszy i ostatni otrzyma jednakowo, bo tak postanowiłeś.
Panie Boże sprawiedliwy i miłosierny! Niech
nikt w Twoim Kościele nie chlubi się wykonywaną
przez siebie pracą ani też nie pogardza drugim za
jego powołanie, gdyż jedynie Ty udzielasz błogosławieństwa i dajesz wzrost każdej słusznej i sprawiedliwej sprawie. Wykorzeń z naszych serc zazdrość i pychę, aby Twoje dzieło rozwijało się ku
chwale i sławie Twojego Imienia.
Boże, buduj wśród nas Królestwo swoje. Amen.
„Duchu, z darem przyjdź żywota, wiekuisty Boże nasz!
Otwórz sam serc naszych wrota, siłą swą je hojnie darz!
Tak nam wzejdzie w sercach dzień, zniknie grzechu noc
i cień”. (ŚE 215,1)
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Czerwiec

1 czerwca
Bóg skałą moją, jemu ufam, tarczą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim ucieczką moją, wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia.
(2 Sm 22,3)

Boże wszechmogący, Ty jesteś skałą moją! Jedy-

nie z Tobą i na wierze w Ciebie pragnę budować
moje życie, kto bowiem związał się z Tobą, nie zostanie zawstydzony. Tobie ufam, gdyż jesteś Bogiem wiernym i wypełniasz wszystkie obietnice
dane w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie.
Panie Boże łaskawy, jesteś tarczą moją. Chronisz mnie od złych mocy, wyciągasz swoje dłonie,
aby nakryć mnie w nieszczęściu i zagrożeniu.
Boże miłosierny, jesteś moim zbawieniem, dawcą radości i źródłem pociechy. Wyrywasz mnie z objęć
złego, podnosisz z upadku, uwalniasz z mocy grzechu i śmierci. Ty jesteś moją ucieczką, wszak do
Ciebie mogę zwrócić się w każdej chwili mojego
życia, a Ty mnie zawsze wysłuchasz.
Panie Boże, wybaw mnie od zasadzek nieprzyjaciół, od knowań i podstępnych działań złych ludzi. Ochroń od cierpienia, niedostatku i przemocy.
Wysłuchaj mnie przez Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, w którym jesteś mi najłaskawszym Panem
i Bogiem. Amen.
„Użycz nam pokoju, użycz świętej zgody, o niech się miłują chrześcijańskie narody! Naucz je w braterskiej jedności
obcować, i wiarę, i cnotę w człowieku szanować.
Nawróć pobłądzonych, utwierdź, co się chwieją, skrusz
zakamieniałych, podnieś tych co mdleją, bądź wszystkim
pomocą, pociechą i skałą, by pełniąc Twą wolę, mieli
ufność stałą”. (ŚE 263,3.4)
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Czerwiec

2 czerwca
Bądź tedy mocny j okaż się mężem! Przestrzegaj! wiernie
służby Pana, Boga swego, i chodź jego drogami. (1 Krl 2,2.3)

Panie Boże, Twoje słowo wskazuje, jak żyć i postę-

pować w pobożności, jak Cię naśladować i wielbić.
Każda Twoja rada jest drogocenna. Dziękuję Ci za
przykazania i napomnienia. Pragnę ich przestrzegać i czynić i wszystko, czego uczy Duch Święty
przez Twoje słowo. Wyznaję, że nie zawsze jestem
posłuszny Twojej woli, przeto zmiłuj się nade mną
i dopomóż mi działać na chwałę imienia Twojego.
Spraw łaskawie, aby ojcowska rada Twojego sługi,
Dawida, dana Salomonowi, głęboko utkwiła w mojej pamięci. Dopomóż mi być mężnym w boju o dobro i sprawiedliwość, pokój i wiarę. Niech nigdy
nie zawaham się, gdy przyjdzie mi wybierać między sprawiedliwością a niesprawiedliwością, choćby poświęcenie dla prawdy i dobra miało mi przynieść ucisk i cierpienie.
Boże, prowadź mnie drogą pokoju i sprawiedliwości. Nie dopuść, abym kiedykolwiek z niej
zboczył i podążył według własnej woli. Panie Boże,
pragnę Ci wiernie służyć wszędzie, gdzie mnie potrzebujesz. Proszę Cię, miej upodobanie w mojej
pracy.
Wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Amen.
„Własnością Twą, o Boże, daj, bym pozostać mógł. Na
błędu niech bezdroże nie zboczę z Twoich dróg. O Panie,
daj wytrwanie, stałości użycz mi, a ja podziękowanie na
wieki oddam Ci”. (ŚE 323,1)
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Czerwiec

3 czerwca
Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. (Mk 16,15)

Panie i Boże, Tyś źródłem dobra wszelkiego i łaski

zbawienia. Z uwielbieniem przychodzę przed Twoje oblicze. Nade wszystko jestem Ci wdzięczny za
ewangelię zbawienia, zapowiedzianą ustami proroków i zwiastowaną przez Twojego Syna, Jezusa
Chrystusa. Dziękuję Ci za zwiastunów Dobrej Nowiny, za ewangelistów wszystkich czasów, w szczególności za Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, dzięki
którym słowa i czyny Jezusa Chrystusa, spisane na
papierze, zachowałeś dla potomnych.
Panie Boże miłosierny, spraw, aby ewangelia
Twojego Syna była zawsze zwiastowana w mocy
Ducha Świętego i przeobrażała serca, budząc wiarę
i ufność, radość i pewność zbawienia darowanego
z łaski. Przygotuj nas na przyjęcie zbawczej mocy
krzyża Chrystusowego. Niech światło ewangelii rozprasza mroki grzechu i zwątpienia. Niech ci, którzy
głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu, również doświadczają jej mocy w swoim życiu. Niech przez jej
zwiastowanie nie szukają własnej sławy, ale chwały
Tego, który jest jej treścią, Jezusa Chrystusa, bo
jedynie On niesie nadzieję i zbawienie dla grzesznej ludzkości. Amen.
„Ewangelistów rzesze mnogie zbudź, Panie, zbrojne w
Słowa Twego moc. Z pomocą śpiesz, skrusz siły wrogie,
szatana ukróć, rozpędź grzechu noc. Niech ziemi krąg już
chwałą Twoją brzmi, niech imię Twoje cała ziemia czci”.
(ŚE 541,4)
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Czerwiec

4 czerwca
Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. (Rz 14,19)

Boże miłosierny i łaskawy! Z serdeczną wdzięcz-

nością dziękuję Ci za moje życie i pracę, dom i rodzinę. Dziękuję za pokój i wiarę, przez którą zbierasz nas i skupiasz przy Twoim Synu, Jezusie Chrystusie. Przyjmij, Panie, moje uwielbienie i wybacz
niedoskonałość moich słów oraz myśli o marnościach świata. Jeśli masz upodobanie w mojej modlitwie, spraw łaskawie, abym coraz gorliwiej czcił
Ciebie i szukał społeczności z Tobą. Przede wszystkim spraw, abym dziękował Ci i chwalił Twoje
Imię przez poznawanie prawdy, nieustanne umacnianie wiary i przez godne i sprawiedliwe życie.
Panie Boże, naucz mnie modlić się do Ciebie!
Mocny Boże, kieruj moim życiem, abym każdego dnia, w domu i w pracy, szukał pokoju z bliźnimi, wszak błogosławisz czyniącym pokój. Prowadź
nas wszystkich w wierze i umiłowaniu pokoju, aby
przez Ducha Świętego budowało i umacniało się
Twoje Królestwo i nieustannie powiększał się krąg
tych, którzy pragną Ciebie chwalić i wielbić przez
Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.
„Tajemnicę odrodzenia objaw mi, o Duchu Święty! Niech
wewnętrznie mnie odmienia zdrój Twej łaski niepojęty.
Światła Twego pragnę szczerze, utwierdź serce w świętej
wierze; moc cudowna z Ciebie płynie, pokój, radość, poświęcenie”. (ŚE 227,1)

162

Czerwiec

5 czerwca
A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu
jedynemu Bogu, niech będzie cześć i chwalą na wieki wieków. (1 Tm 1,17)

Boże wszechmogący, stworzycielu świata i wszys-

tkiego, co znajduje się na nim i trwa w czasie
i w przestrzeni. Znasz każdą chwilę mojego życia.
Na dłoni swojej wyznaczyłeś czas mojej doczesnej
pielgrzymki, przeto za każdy przeżyty dzień dziękuję Ci i chwalę Cię w społeczności wierzących.
Boże niewidzialny i nieśmiertelny, który jesteś
duchem i tak bardzo jesteś inny od Twojego stworzenia, że Twojej inności nie potrafię objąć moim
ludzkim umysłem. Wszystko, co dzieli nas od Ciebie, budzi lęk i każe nam wielbić Cię w pokorze.
Jednak w Jezusie Chrystusie przybliżyłeś się do
nas i ofiarowałeś nam dary zbawienia wiecznego.
Chociaż jesteś niewidzialny, objawiłeś swoją ojcowską miłość przez wcielenie Chrystusa i Jego
wejście w wymiar upływającego czasu. Tylko Tobie, nieśmiertelny Boże, należy się cześć i chwała,
albowiem nikt Ci nie dorówna w świętości i mocy.
Jesteś Bogiem ponad wszystko, wszystko jest przez
Ciebie i wszystko ku Tobie podąża. Amen.
„Dzięki Chrystusowi Panu! Cześć i chwała niech Mu będzie dana, bowiem przez Swe umęczenie raczył dać nam
grzechów odpuszczenie”. (ŚE 117,1)
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Czerwiec

6 czerwca
Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe. (1 J 5,3)

Wszechmogący Boże, Ojcze Pana naszego, Jezusa

Chrystusa! Umiłowałeś nas miłością, która wszystko przewyższa. Ilekroć spoglądam na krzyż Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, oglądam w Ukrzyżowanym Twoje ojcowskie serce. Z miłości do nas
dałeś nam i ofiarowałeś Chrystusa, abyśmy przez
Niego dostąpili zbawienia.
Boże łaskawy, spraw, by krzyż Twojego Syna,
który jest dla mnie znakiem Twojej miłości, był
także wezwaniem do miłości. Na Twoją miłość, która wszystko przewyższa, pragnę odpowiedzieć miłością szczerą i bezinteresowną. Wiem, że moja
miłość nigdy nie dorówna Twojej. Zechciej jednak
przyjąć taką ofiarę mojego serca, jaką może złożyć
Ci grzeszny, słaby człowiek.
Proszę Cię, łaskawy Boże, naucz mnie sumiennie przestrzegać Twoich przykazań, gdyż Twoje słowo uczy, że miłość ku Tobie to poddanie się woli
Twojej. Przekonaj mnie przez Ducha Świętego, że
wypełnianie Twoich przykazań nie jest uciążliwe,
niesie radość i obfituje w sprawiedliwość.
Boże, wysłuchaj mnie i prowadź przez Twojego
Syna, Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.
„Jedno mieć, musisz mieć! Porzuć ciężar, co cię gnie! Rzuć
chwiejące się podpory, słowa Zbawcy uchwyć się! On do
wspomagania skory, przykazanie Jego tylko strzeż.
W Niego wierz, silnie wierz”. (ŚE 121,4)
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Czerwiec

7 czerwca
Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary
dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da
Ducha Świętego tym, którzy go proszą. (Łk 11,13)

Boże wszechmogący, który jesteś naszym Ojcem!

Wierzę, że mnie stworzyłeś i Tobie zawdzięczam
wszystko, co jest mi potrzebne do codziennego
życia, a więc i pożywienie, i odzienie, i dom, i pracę. Chronisz duszę i ciało moje przed złem, a przez
Jezusa Chrystusa ofiarowałeś mi dobra zbawienia
wiecznego. Wierzę, że jedynie Ty jesteś naszym
Ojcem i do Ciebie wszystkie Twoje dzieci mogą
wołać: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”. Wierzę,
że Tyś źródłem wszelkiego ojcostwa na ziemi.
Panie Boże łaskawy i miłosierny, wdzięczny
jestem moim ziemskim rodzicom za ich dobroć
i opiekę. Jednakże z Twojej ojcowskiej dłoni codziennie otrzymuję najcenniejsze dary, których nie
jestem godzien. Otwórz moje oczy i oświeć ducha,
bym pojął Twoją zbawienną miłość. Otwórz moje
usta i oczyść serce, abym Cię chwalił i wielbił za
Twoje dobrodziejstwa. Napełnij mnie mocą Ducha
Świętego, abym służbą i świadectwem wyrażał moją wdzięczność za dobra, którymi mnie obdarzasz.
Wielka jest łaska Twoja, Panie, niezgłębione jest
miłosierdzie Twoje. Amen.
„Bo nam Pan i Zbawca mówi: Kto przestrzega Moich
słów, Tego Ojciec Mój uzdrowi, Duch wydźwignie z grzechu znów. Chcemy przyjść, zamieszkać w nim, darem go
wzbogacić swym: niech tak będzie pocieszony, za swą
wierność nagrodzony”. (ŚE 216,2)
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Czerwiec

8 czerwca
Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu
o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu tym,
zachowujcie siebie samych w miłości Bożej. (Jud 1,20.21)

Panie

Boże i Ojcze łaskawy, pouczasz mnie, jakie
powinno być moje życie. Napełnij mnie Duchem
Świętym, aby Twoje nauki nie były daremne, ale
obfitowały w błogosławieństwo. Spraw przeto, abym
nie tylko był słuchaczem Twojego słowa, lecz także
gorliwym jego wykonawcą.
Proszę Cię, Panie, abym do końca moich dni
wytrwał w świętej wierze, w której utrzymujesz
mnie od dzieciństwa, i przez nią wraz z bliźnimi
budował się w dom duchowy, królewskie kapłaństwo, Kościół Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Boże, naucz mnie modlić się do Ciebie w Duchu
Świętym, który nieustannie przyczynia się za Twoimi dziećmi. W Duchu Świętym łącz nas wszystkich, którzy modlimy się do Ciebie, abyśmy wszczepieni w Twoją niezgłębioną miłość, w jedności wiary stanęli przed Twoim obliczem.
Zachowaj mnie w miłości do Ciebie, także bliźnich moich, abym przez miłość wielbił Twoje święte Imię. Połącz wszystkie dzieci swoje w duchu
powszechnej miłości, aby szerzyło się wśród nas
Twoje Królestwo i działa się święta wola Twoja.
Amen.
„Za wiarę, spokój i zbawienie dziękuję Tobie, Zbawco mój
i że Cię kocham nieskończenie, i już na wieki jestem Twój.
O jedno tylko błagam, Panie, byś dał mi w służbie Twej
wytrwanie”. (ŚE 592,2)
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9 czerwca
Jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech
i jesteście uznani przez zakon za przestępców. (Jk 2,9)

Panie

Boże wszechmogący, przyjmij moje dziękczynienia za Twoje prowadzenie i błogosławieństwo. Wiodąc mnie przez życie, nieustannie napominasz, bym przestrzegał przykazanie miłości, w którym znajdują się wszystkie nakazy prawa. Dziękuję
Ci za Twoje światło, którym rozjaśniasz moją drogę życia i w swej łaskawości pragniesz przeobrazić
Twojego niegodnego sługę na wzór i podobieństwo
swojego Syna, Jezusa Chrystusa. On to w swoim
ziemskim życiu doskonale wypełnił przykazanie
miłości, albowiem z miłości do nas złożył swoje
życie w ofierze dla naszego zbawienia.
Boże łaskawy, naucz mnie pamiętać, że kochać
bliźnich oznacza nie czynić między nimi różnic, ale
traktować ich jednakowo i każdemu wyświadczać
dobro. W Twoim Synu wszyscy ludzie są równi.
Nie ma Żyda ani Greka, mężczyzny ani kobiety.
Uchroń mnie, bym nie dzielił ludzi na moich wrogów i przyjaciół, i spraw, bym tę samą pomocną
dłoń ofiarowywał zarówno wierzącym, jak i ludziom
innych przekonań i obcej wiary.
Wyzwól świat z rasizmu i przemocy oraz obojętności i pogardy dla słabych i biednych. Niech
duch miłości i braterstwa ogarnie wszystkie serca,
by sprawiedliwość i pokój rządziły społeczeństwami i narodami. Boże, wysłuchaj łaskawie mojej
modlitwy przez Jezusa Chrystusa, Pana wszystkich
ludzi. Amen.
„Pomóż mi, Jezu, miłować bliźniego, źle nie osądzać, ani
martwić jego. Ani potwarzać, chytrze postępować, szczęście mu psować”. (ŚE 831,1)
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Czerwiec

10 czerwca
Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. (2 Mż 20,3)

Panie

Boże wszechmogący, obok Ciebie nie ma
boga! Jesteś jedyny w niebie i na ziemi, i tylko Tobie należy się cześć i chwała. Ty wszystko stworzyłeś i Tobie wszystko jest poddane. Objawiłeś się
jako jedyny Bóg, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Racz łaskawie przyjąć uwielbienie z mojego serca. Nie pogardź tą skromną ofiarą, którą
składam Ci z radością.
Proszę Cię, przebacz wszystkim, którzy nie poznawszy Ciebie, kłaniają się bogom, będącym wymysłem ludzkiego rozumu i tworem ręki. Dopomóż im w poznaniu Twojej Istoty, aby przez wiarę
w Ciebie i w zbawienie dokonane w Jezusie Chrystusie, dostąpili usprawiedliwienia i chwalili Ciebie, jedynego Boga na niebie i na ziemi.
Panie Boże, proszę Cię, przebacz mi grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu, wszak nie zawsze
Ciebie nade wszystko miłuję, boję się Ciebie i ufam
Tobie. Odwróć moją duszę od marności świata,
wypleń z serca wszelkie zło, które przeszkadza mi
wielbić Ciebie i Tobie wiernie służyć.
Boże, ufam Ci, wszak Ty nie zawiedziesz mojej
nadziei w życie przed obliczem Twoim w wieczności, w której trwasz i której jesteś Panem. Amen.
„Nasz wszechmocny Ojcze, Stwórco, Tyś miłością świat
żywiącą. Słowem Ojca jesteś, Synu, dany grzesznym ku
zbawieniu. Duchu Święty, światłem łaski w niebo wiedziesz lud chrześcijański; jesteś, Boże, niepojęty, w Trójcy
jeden, wieczny, święty”. (ŚE 227,4)
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11 czerwca
Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (1 Kor 15,57)

Panie Boże, niech Tobie będą składane dziękczy-

nienia za wszystkie dary, które z obfitości Twojej
łaski dajesz każdego dnia swoim umiłowanym dzieciom. Przede wszystkim niech będą Tobie dzięki za
zwycięstwo nad mocami grzechu i śmierci. Dopomóż mi pamiętać, że nasze odkupienie zostało
dokonane i przypieczętowane krwią Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa, naszego Pana i jedynego Pośrednika.
Panie Boże wszechmogący, proszę Cię serdecznie, dopomagaj mi codziennie przezwyciężać moją
pychę, samolubstwo, samochwalstwo, lenistwo i umiłowanie wygodnego życia. Niech Twoja dłoń prowadzi mnie do zwycięstwa nad mocami ciemności,
które również wdzierają się do mojego serca. Bądź
w Chrystusie moim przewodnikiem przez życie
i wodzem Twojego ludu w pielgrzymce do niebieskiej ojczyzny.
Dopomóż nam w Kościele przezwyciężyć wszystko, co jest z tego świata i co przeszkadza w uświęceniu naszego życia. Rozbudź w nas ducha żarliwej
wiary, gdyż nasze zwycięstwo jest w wierze i przez
wiarę w Twojego Syna, przez którego racz wysłuchać mnie łaskawie i przyjąć z serca płynące dziękczynienie. Amen.
„Jezu, zwycięstwo daj, ratuj z otchłani, gdy wokół kłamstwo roztacza swą moc i gdy ułudnym swym blaskiem
nas mami, Panie, Ty światłem Swym rozprosz tę noc! Stój
po prawicy mej, Książę pokoju, ucz mnie, jak męstwa
dokazać mam w boju”. (ŚE 678,3)
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12 czerwca
Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby
w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. (1 Kor 13,12a)

Wszechmogący

Boże, łaskawy Ojcze, który pragniesz powrotu do niebieskiej ojczyzny wszystkich
marnotrawnych Twoich synów i córek! Tobie należy się podziękowanie za ojcowskie serce, które zawsze jest otwarte i gotowe do przebaczenia i ułaskawienia.
Panie Boże, prowadzisz mnie przez Twojego Syna w mocy Ducha Świętego do niebieskiej ojczyzny
szczęśliwość i wiecznego pokoju. Pozwalasz mi
w wierze dzięki Chrystusowi oczekiwać w nadziei
błogosławionego i radosnego życia przed Twoim
obliczem. Widzę teraz jedynie wspaniałość rzeczy
przyszłych jakby w zagadce i zwierciadle. Spraw,
Panie łaskawy, abym zobaczył je w pełnym blasku
Twojego oblicza, gdy spełni się czas i dobiegną
końca dni mojego pielgrzymowania.
Panie Boże, także i moje poznanie Twojej Istoty
jest cząstkowe. Tylko z daleka i w wierze oglądam
wspaniałości Twojej chwały i świętości. Jak w lustrze odbija się światło, tak w Chrystusie mogę
oglądać Twoje oblicze, przeżywać Twoją łaskę i dobroć. Dopomagaj mi codziennie przybliżać się do
Ciebie i poznawać Twoją miłość. Gdy odwołasz
mnie z tego świata, przyjmij do wiecznych przybytków, abym Cię wielbił i chwalił wraz ze wszystkimi zbawionymi na wieki wieków. Amen.
„Światłości droga, racz nam świecić, poznanie Zbawcy
wśród nas niecić, byśmy Go poznali, przy Nim wytrwali,
przez Niego życie wieczne dostali”. (ŚE 221,2)
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13 czerwca
Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili
i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz
w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie
udziela. (1 Tm 6,17)

Boże

miłosierny i Ojcze niebieski, Tyś źródłem
wszelkiego dobra i łaski! Spraw, abym Ciebie coraz
więcej i szczerzej chwalił i wielbił, ponieważ każda
chwila mojego życia dowodzi Twojej łaskawości i cierpliwości nade mną.
Panie Boże, świadom jestem, że wszystko, co posiadam, nie jest tylko owocem mojej pracy i wysiłku, zapobiegliwości i oszczędności, lecz Twoim darem. Dziękuję Ci, że błogosławisz moje działania,
dajesz wytrwałość i ochraniasz wszystko, co otrzymałem z Twojej ręki.
Proszę Cię, nie dopuść, abym kiedykolwiek chlubił się moim dorobkiem i wynosił się nad tych,
którzy mniej posiadają. Spraw, bym nie oglądał się
na dobra tego świata, lecz jedynie w Tobie szukał
pociechy, albowiem w dniu powtórnego przyjścia
Twojego Syna wszystkie skarby jak wosk stopnieją,
a ostoi się tylko miłość.
Boże, ufam Tobie, dopomóż mi umocnić mą ufność. Niech moje serce zawsze trwa w wierze, która wszystko przezwycięża.
Panie Boże, wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa. Amen.
„Ty przenikasz serc otchłanie, zgłębiasz tajnie uczuć
mych; Tyś dał ujrzeć prawd świtanie, Tyś mi siłą w chwilach mdłych. Światłem życia mego bądź, sercem moim
zawsze rządź, bym na błędnej świata drodze Nie dał stanąć mojej nodze”. (ŚE 442,1)

171

Czerwiec

14 czerwca
A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszczcie
się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, wam
będzie dane w owej godzinie, albowiem nie jesteście tymi,
którzy mówią, lecz Duch Święty. (Mk 13,11)

Panie Boże, Ojcze miłosierdzia i Panie mojego ży-

cia! Nie są mi znane Twoje myśli o mnie ani drogi,
którymi chcesz mnie prowadzić. Ale wiem, że są to
myśli o pokoju, a moje drogi pragniesz mi błogosławić. Wierzę, że chcesz mojego szczęścia i zbawienia, niezależnie od tego, co mi jest pisane, gdyż
każde doświadczenie jest darem Twojej miłości.
Prawdziwa dobroć ojcowska nie cofa się przed
karaniem, albowiem kształci synowską ufność.
Boże, bądź zawsze przy mnie w chwilach mojego doświadczenia wiary i przywiązania do Twojego
Syna, Jezusa Chrystusa. Gdy będę musiał zdać
rachunek z mojej ufności i nadziei, nie opuść mnie,
ale przez Ducha Świętego podyktuj słowa, którymi
dam odpór tym, którzy mnie nienawidzą i prześladują. Oświeć wtedy moje serce Duchem Prawdy
i napełnij odwagą, gdyż przez Jezusa Chrystusa nie
wzięliśmy ducha bojaźni, lecz męstwo.
Panie Boże miłosierny, nie dopuść, bym w doświadczeniu zapomniał o Tobie i o Synu Twoim,
przez którego racz mnie wysłuchać w Duchu Świętym. Amen.
„Ty przenikasz serc otchłanie, zgłębiasz tajnie uczuć
mych; Tyś dał ujrzeć prawd świtanie, Tyś mi siłą w chwilach mdłych. Światłem życia mego bądź, sercem moim
zawsze rządź, bym na błędnej świata drodze Nie dał stanąć mojej nodze”. (ŚE 213,4)
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15 czerwca
Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi. (Ps 51,20)

Boże Panie wszechmogący, Ojcze niebieski, który

umiłowałeś swój lud i okazałeś mu miłosierdzie
w Jezusie Chrystusie! Zechciej w łasce swojej wysłuchać wołania mojego i przyjąć dziękczynienie za
niewysłowioną Twoją dobroć i miłość.
Proszę Cię pokornie, zechciej w swojej łasce dobrze czynić Kościołowi Chrystusa i wszystkim jego
członkom. Błogosław przeto zwiastowanie ewangelii o zbawieniu, przez którą powołałeś swój Kościół
i z której żyje Twój lud, odkupiony krwią Chrystusa
Jezusa, Pana naszego. Daj ducha mądrości i wiary
tym, których ustanowiłeś nauczycielami w Kościele. Dopomóż im być wiernymi szafarzami Twoich
tajemnic. Przez Twoje słowo umacniaj ich w wierze, nadziei i miłości, aby Twój Kościół budował
się w dom duchowy ku chwale Twojego Imienia.
Boże, zechciej w łasce swojej dobrze czynić mojemu domowi oraz wszystkim drogim mi i bliskim.
Błogosław nasze codzienne życie, pracę i odpoczynek. Chroń nas od niepokoju, zazdrości i nienawiści. Daj wzrost w wierze w Twojego Syna, Jezusa
Chrystusa, przez którego wszelkie dobro rozdzielasz między ludzi. Amen.
„Co czyni Bóg, jest dobrze tak, wiem, że mnie nie zawiedzie, lecz stawi mnie na prawy szlak; dość mam na łasce
w biedzie. Raz musi dnieć, cierpliwość mieć mi trzeba;
Bóg ma w mocy dzień jasny stworzyć z nocy”. (ŚE 665,2)
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16 czerwca
I zstąpi na ciebie Duch Pana, i wespół z nimi ogarnie cię
zachwycenie, i przemienisz się w innego człowiek (1 Sm 10,6)

Święty Boże, nieśmiertelny Panie! Proszę Cię z po-

korą, aby Twój Duch, którego obiecałeś dać każdemu wierzącemu, przemienił moje serce i napełnił je światłem prawdy. Przez swojego Świętego
Ducha odnawiaj codziennie moje życie, bym trwając w wierze w Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,
przez wszystkie moje myśli i czyny wysławiał Twoje
Imię.
Boże łaskawy! Jak przed wiekami wylałeś Ducha swojego na pierwszych uczniów Pańskich, tak
napełnij Jego mocą współczesny Kościół i nauczycieli, także wszystkich członków, aby był widocznym znakiem obecności Twojego Syna w świecie,
który potrzebuje świadectwa o Twojej dobroci i miłości. Odnów przez swojego Ducha współczesny
Kościół na wzór Kościoła czasów apostolskich, aby
był solą ziemi i światłością świata.
Racz w swojej dobroci i miłości przeobrazić cały
świat przez rozszerzenie i pogłębienie wiary w Jezusa Chrystusa. Niech Twój Duch działa wszędzie,
gdzie zwiastowana jest ewangelia o pojednaniu
i o zbawieniu grzesznego człowieka! Niech oświecone światłem Ducha Świętego serca wszystkich
ludzi połączą się i pod sztandarem Chrystusa podążają ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie na wieki
będziesz wielbiony i chwalony przez aniołów i zbawionych. Amen.
„O Duchu Święty, do nas zstąp i naszych serc przeniknij
głąb, i obierz w nich mieszkanie. Światłości wieczna, niech
Twój blask i dla nas będzie źródłem łask, radości zdrojem,
Panie! Słońcem lśniącym oświeć z góry świat ponury, bo
nam trzeba Twej żywiącej mocy z nieba”. (ŚE 212,1)
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17 czerwca
Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali.
(Jk 5,11)

Boże wierny i łaskawy! Każda Twoja obietnica i sło-

wo, spełni się i wykona wszystko, na co je poślesz,
bo Ty jesteś Bogiem wiernym. Natomiast ja, grzeszny człowiek, nie zawsze odpłacam Ci wiernością,
a moje słowa często są puste i daremne. Racz łaskawie wysłuchać mojej modlitwy i przebacz mi
niestałość mojego serca. Umiłowałeś mnie miłością wieczną i okazujesz mi łaskę. Ufam, że mnie
nie ukarzesz, ale dopomożesz mi przezwyciężyć
słabość mojej wiary i obdarujesz łaską pozostania
przy Tobie.
Panie Boże, błogosławisz tych, którzy wytrwają
w wierze do ostatniego tchnienia. Błogosławieni są
ci, którzy wytrwają w pokuszeniu i doświadczeniu.
Błogosławieni są ci, którzy nie zaprą się Ciebie
i gotowi są dla Ciebie poświęcić swoje życie. Boże,
obiecałeś wytrwałym koronę żywota wiecznego.
Proszę Cię przeto, dopomóż mi dochować wierności w wierze i w miłości. A gdy nadejdą chwile próby, spraw, bym wytrwał i przezwyciężył wszelką
słabość i lęk przed cierpieniem. Racz łaskawie dać
mi serce stałe i niezłomne, aby gdy nadejdzie koniec mojego żywota, otworzono mi drzwi ojcowskiego domu, a Twoja ręka darowała wieniec sprawiedliwości i zbawienia wiecznego. Amen.
„Własnością Twą, o Boże, daj, bym pozostać mógł. Na
błędu niech bezdroże nie zboczę z Twoich dróg. O Panie,
daj wytrwanie, stałości użycz mi, a ja podziękowanie na
wieki oddam Ci”. (ŚE 323,1)
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18 czerwca
Jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. (Iz 55,9)

Boże

i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
przez którego wysłuchujesz modlitw dzieci swoich.
Dla zasługi Syna Twojego jesteś mi łaskawy. Nie
znam mojej przyszłości i nie wiem, czym będą wypełnione dni mojej doczesnej pielgrzymki. Jedynie
Ty, wszechmogący i wszystkowidzący Boże, znasz
każdą chwilę mojego życia, a na Twojej dłoni wyrysowane są wszystkie moje drogi.
Boże, dziękuję Ci, że prowadzisz mnie przez życie i napełniasz je treścią. Jeśli czasem wydaje mi
się, że lepsza byłaby dla mnie inna droga, aniżeli
ta, którą dla mnie wybrałeś, przebacz mi moje
grzeszne wątpliwości. Napełń mnie pewnością wiary, że droga, którą mi wskazujesz, jest właściwa,
gdyż pragniesz dla mnie pokoju i zbawienia. Boże,
Ty wiesz, co jest dla mnie dobre i sprawiedliwe.
Spraw, bym nigdy nie szemrał przeciwko Twojej woli, ale z ufnością przyjął każde doświadczenie, wszak miłuję Cię, Panie, a tym, którzy Ciebie
miłują, wszystko dopomaga ku dobremu. Prowadź
mnie, Panie, i chroń od wszystkiego złego. Z ufnością wkładam moje życie w Twoje dłonie i proszę,
byś je ukształtował według swojego upodobania.
Wysłuchaj mnie w Duchu Świętym przez Jezusa
Chrystusa, Syna Twojego. Amen.
„Ty serce me nawracasz, rządzisz Duchem swoim, prowadzisz drogą prawdy w całym życiu moim: w pokusie
Ty mnie strzeżesz, w dobrym utrzymujesz. O, jakżem więc
szczęśliwy, że i mnie przyjmujesz”. (ŚE 428,7)
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19 czerwca
Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana! (Iz 35,3)

Święty, dobry Boże, dawco dobrych i doskonałych

darów! Z dziękczynieniem przychodzę przed Twoje
oblicze, gdyż okazujesz mi łaskę i wierność, zaspokajasz wszystkie potrzeby mojego życia i przez
Twoje słowo budzisz w sercu wiarę i ufność w Twoje
prowadzenie.
Panie Boże, znasz mnie i wiesz, że często upadam pod ciężarem zadań, trosk i kłopotów. Duch
mój często jest ochotny, ale ciało jest mdłe. Boże,
wiem, że spracowanemu udzielasz siły, a zniechęconemu nowego ducha, i dlatego nie rezygnuję
i pragnę walczyć o dobro i sprawiedliwość. Dziękuję Ci, że mogę zwracać się do Ciebie o pomoc, a Ty
udzielasz mi jej z obfitości Twojego ojcowskiego
serca.
Boże, przychodzę do Ciebie i proszę, wzmocnij
moje opadłe ręce i napełnij siłą omdlałe kolana,
bym z radością wykonywał wszystkie moje powinności i pracował na chwałę Twojego Imienia. Posil
moje serce prawdą Twojego słowa, bym mógł gorliwie modlić się do Ciebie i z ufnością służyć Ci
wszędzie tam, gdzie mnie potrzebujesz. Racz łaskawie wysłuchać mnie przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Amen.
„A ponieważ sami z siebie nie możemy nic bez Ciebie, Twej
zlecamy się opiece: nasze słabe wesprzyj ręce.
Wiedź na pasze nas zielone, dusze nasze pój spragnione,
gdy mdlejemy, żywą wodą i niebieską swą ochłodą”.
(ŚE 391,3.4)
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20 czerwca
Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną
gardzi. (Łk 10,16)

Jezu

Chryste, Zbawicielu świata! Powołując Kościół, powołałeś także łudzi, którzy w Twoim imieniu mieli zwiastować ewangelię o pokoju i o pojednaniu Boga z nami, grzesznymi ludźmi. Twoją
wolą jest, aby w Kościele i przez Kościół trwało
dzieło odnowienia i odrodzenia ludzkości, które Ty
rozpocząłeś. Wysławiam Cię, Panie i Zbawicielu
mój jedyny, że przez głoszenie Twojego słowa są
rozdzielane dary zbawienia z krzyża Golgoty.
Panie Jezu, daj mi serce zawsze chętne do słuchania tych, których powołałeś, aby byli ustami Twoimi. Napełń mnie duchem szczerej pokory i posłuszeństwa Twojej woli. Wyrwij z mojego serca zarozumiałość i złudne przekonanie, jakobym lepiej
rozumiał Twoją ewangelię niż inni, choć całe swoje
dotychczasowe życie poświęciłem zgłębianiu prawdy słowa Bożego.
Proszę Cię o Ducha Świętego dla mnie i dla
wszystkich szafarzy Twoich tajemnic, wszak Twój
Duch jest najlepszym nauczycielem w szkole słowa
Bożego. Daj mi wiarę, że kto słucha powołanych
sług Twoich, ten słucha Ciebie. Amen.
„Chrystus, Pasterz doskonały, nie pożądał własnej chwały, ale chwały Ojca Swego i człowieka upadłego. Za nas
życie swe położył, by, kto umarł, przezeń ożył.
Kto w Nim ożył w doczesności, ma zbawienie też w wieczności, przy Nim zostać jest zbawieniem, w Niego wierzyć
– odpuszczeniem, Jego słuchać jest mądrością, w Nim
umierać – szczęśliwością”. (ŚE 161,4.5)
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21 czerwca
Biada tym, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy,
i pisarzom, którzy wypisują krzywdzące wyroki, aby
odepchnąć nędzarzy od sądu i pozbawić sprawiedliwości
ubogich mojego ludu. (Iz 10,1.2)

Boże miłosierny i sprawiedliwy, żyjemy w świecie,

w którym panuje niesprawiedliwość i przemoc.
Spraw, byśmy jako dzieci światłości, głośno krzyczeli i domagali się sprawiedliwości i poszanowania prawa tam, gdzie jest ono łamane i lekceważone.
Wybacz nam, że często ustanawiamy prawa,
które sprzeniewierzają się Twojemu przykazaniu
miłości, i tak je formułujemy, aby silniejsi mogli
rządzić słabymi i biednymi. Wybacz nam, że często
tłumaczymy prawo na naszą korzyść, biednym zaś
i słabym na szkodę. Panie, wiemy, że niesprawiedliwi są obrzydliwością i solą w Twoich oczach,
a jednak nie wiele czynimy, aby działa się sprawiedliwość.
Panie Boże, wybacz nam, że czasem nawet w Kościele nie kierujemy się duchem miłości i sprawiedliwości. Otwórz nam oczy i dopomóż zrozumieć,
że każda ustawa, która może być wykorzystana do
siania zamętu lub upokorzenia innych, jest grzeszna, choćby uchwalały ją dostojne gremia.
Błagamy Cię, obdarz nas sprawiedliwością, która jest z wiary w Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
„Świat bliźniemu rad zaszkodzić, sobie tylko chcąc dogodzić, na tym świecie nieuczciwość – w sercu wiernych jest
życzliwość. Świat, schwytany w zmysłów sieci, niedowiarstwo tylko nieci; wątpliwości w nim jest mara –
w sercu wiernych żyje wiara”. (ŚE 632,3.4)
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22 czerwca
I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła
lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im
świecił i panować będą na wieki wieków. (Obj 22,5)

Panie

Boże, wspaniałe jest imię Twoje na całej
ziemi! Jesteś Bogiem światłości, wszak powiedziałeś: „Niech stanie się światłość”. Dzięki światłu, to
wszystko, co powołałeś do życia, może wzrastać
i rozwijać się. Wielbimy Cię za mądrość Twoją, bo
wszystko wspaniale uczyniłeś. Twoje Słońce świeci
nad polami, które wydają ziarno na chleb powszedni. Jasność dnia pozwala nam uczyć się i pracować. Obdarowałeś nas mądrością, dzięki której
człowiek poczynił rozmaite narzędzia. Boże, wspaniałe jest Twoje Imię, a chwała Twoja niezmierzona.
Panie Boże, dziękujemy Ci, że w Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu zajaśniało nam światło
żywota wiecznego. Pogrążeni w ciemności grzechu,
jesteśmy skazani na wieczne potępienie. Prowadź
nas w blasku chwały Twojego Syna, byśmy wyraźnie
widzieli cel naszej doczesnej pielgrzymki: zbawienie wieczne. A gdy nadejdzie koniec naszego życia
i ogarnie nas budząca trwogę ciemność śmierci,
przeprowadź nas przez mrok umierania do krainy
wiecznej szczęśliwości, gdzie nie będziemy już potrzebowali światła lamp ani blasku słońca, gdyż
jasność Twojego oblicza będzie nam światłem na
wieki wieków. Amen.
„Pan buduje swe nowe Jeruzalem, zbiera wybranych
swych. Wzywa tych, których szaty są wyprane w świętej
Jego krwi. Leczy rany, uciszy krzyk, wszystko nowym
uczyni w nim: Pan zamieszka w tym nowym Jeruzalem,
my będziemy w Nim”. (ŚE 273,1)
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23 czerwca
Bądź mężny, cały ludu kraju! – mówi Pan. Do dzieła, bo
Ja jestem z wami – mówi Pan Zastępów. (Ag 2,4)

Boże

Izraela, Boże ojców wiary naszej! Jak niegdyś przez usta proroka zachęcałeś lud swój do
odbudowy świątyni, tak przez swoje słowo zachęcasz nas do działania w Kościele Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa! Proszę Cię, daj wszystkim członkom Ciała Chrystusowego mężne serce, aby każdy
wytrwał w wierze, dążył do jej pogłębienia i umocnienia. Niech ci, których powołałeś przez Chrystusa, budują się w prawdziwy dom duchowy ku chwale Twojego Imienia.
Panie Boże łaskawy, proszę Cię, daj ofiarne serce
i mocne ręce tym, którzy podjęli się budowania
kościołów, kaplic, domów słowa i modlitwy, aby
rozpoczęte dzieła z Twoim błogosławieństwem doprowadzili do końca, a ciesząc się nimi, wielbili
Twoją dobroć.
Uświęć każdy ludzki trud, mający służyć sprawiedliwości i ogólnemu dobru. Wszystkim budowniczym bądź źródłem siły. Zaszczep w ich sercach
ufność, że jesteś z nimi i nie spoczniesz, dopóki nie
ukończą dzieła, w którym masz upodobanie.
Panie Boże dobrotliwy, w swej łaskawości racz
pobłogosławić dzieła naszych rąk i myśli. Amen.
„Działaj, bo noc nadchodzi! Już się nachyla dzień i światem wnet owładnie chłodny i mroczny cień. Bóg wzmocni
twoje siły, choć gasną blaski zórz! Działaj, gdy noc zapadnie, to nic nie zdziałasz już”. (ŚE 529,3)
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24 czerwca
Dzień narodzin Jana Chrzciciela
A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz,
bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi
jego. (Łk 1,76 )

Panie Boże łaskawy, nic nie dzieje się bez Twojej

woli, a wszystko, co dzieje się, zostało uprzednio
postanowione. W planie zbawienia rodzaju ludzkiego umieściłeś przyjście człowieka, który miał przygotować drogi Zbawicielowi świata, Chrystusowi
Jezusowi. Dziękujemy Ci, że Twoje słowo wypełniło
się w dniu narodzenia Jana, syna Zachariasza i Elżbiety. Dziękuję Ci, że przez jego nawoływanie do
pokuty utorowałeś sobie drogę do serc ludzkich.
Boże miłosierdzia, wraz z całym Kościołem wysławiamy Cię za poprzednika naszego Zbawiciela,
bowiem zasiew jego kazania pokutnego obfituje po
dzień dzisiejszy.
Prosimy Cię, aby wyznawcy Chrystusa Jezusa
mieli w pamięci Janowe posłannictwo. Niech jego
wezwanie do upamiętania porusza serca wszystkich pokoleń, gdyż dzień powtórnego przyjścia
Twojego Syna jest bliski. Dopomóż nam przez pokutę przygotować nasze serca na spotkanie z Panem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. Uczyń
nas Janowym palcem, wskazującym na Chrystusa,
aby przez działanie Ducha Świętego błądzący nawrócili się i zostali zbawieni. Amen.
„Zwiastun Twój, Jan Chrzciciel, wzywa do pokuty; czyste
chwali życie, karci świat zepsuty. Pociesz ducha mego
szczerze skruszonego, daj mi serce nowe, grzechu zdejm
okowę. Przyjdź, o Panie, przyjdź!”. (ŚE 2,2)
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25 czerwca
Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana,
której udzieli wam dzisiaj! (2 Mż 14,13)

Boże i Ojcze mój łaskawy. Często nawiedza mnie

troska o moją przyszłość, rodzinę, kraj, w którym
mieszkam, o Kościół, w którym zostałem ochrzczony! Bardzo często lękam się cierpienia i śmierci!
Boże, dlaczego tak się niepokoję? Czy dlatego,
że jestem słabej wiary? Czy dlatego, że nie dość
mocno ufam Tobie?
Boże łaskawy, wzmocnij moją wiarę i daj wytrwanie w ufności, abym umiał przezwyciężyć wszelką
bojaźń. Wyciągnij swoje ramię, rozgrom moich
przeciwników, pozwól mi oglądać Twoje zwycięstwo nad złymi mocami, aby łatwiej mi było wytrwać w wierze, nadziei i ufności. Dopomóż mi
zobaczyć w krzyżu Jezusa znak zwycięstwa nad
grzechem i źródło zbawienia wiecznego.
Proszę Cię, bądź pomocą wszystkim chorym i cierpiącym. Niech Twoja dłoń podźwignie ich z niedoli.
Niech w Twoim słowie znajdą pociechę dla utrapionego serca. Bądź ratunkiem dla umierających. Daj
nam w godzinie śmierci wytrwanie w nadziei na
życie wieczne przed Twoim obliczem.
Boże zbawienia naszego, wysłuchaj nas łaskawie przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego. Amen.
„«Już się nie bój dłużej, Jam przy boku twym!» To pochodnią naszą, gdy w ciemności drżym. Słońce obietnicy
świeci spoza wzgórz: «Otom zawsze z tobą, nigdy nie
puszczę Cię już!» Jam nigdy nie sam, jam nigdy nie sam.
Tak mi mój Pan przyobiecał: «Nigdy nie będziesz już
sam!»”. (ŚE 679,1)
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26 czerwca
Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za
nim, a jeśli Baal, idźcie za nim! (1 Krl 18,21)

Wielbię Cię, Boże, Stworzycielu nieba i ziemi! Je-

dynie Ty jesteś Bogiem i obok Ciebie nie ma żadnego boga. Z wyjątkiem Ciebie wszyscy bogowie są
tylko wymysłem ludzi i dziełem ich rąk. A jednak
są tacy, którzy kłaniają się i służą owym martwym
kukłom. Przebacz tym ludziom ich grzech przeciwko przykazaniu: „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie!” Daj się im poznać, aby porzucili
swoje bożki i całym sercem służyli Tobie.
Panie Boże, człowiek ma w życiu swoim kogoś
lub coś, co miłuje tak samo bądź więcej niż Ciebie.
Dopomóż poznać wszystkim ludziom, że to grzeszna miłość. Spraw, aby każdy nade wszystko umiłował Ciebie, jesteś bowiem Bogiem zazdrosnym
i nie chcesz z nikim dzielić miejsca w sercu człowieka.
Wszechmogący Panie Boże, wyznaję, że często
służę dwóm panom: Tobie i światu. Wiem, że to rani Twoje ojcowskie serce. Proszę Cię, przebacz mi
mój grzech niewierności. Dopomóż wyzwolić się z samolubstwa i miłości do świata.
Boże łaskawy, wysłuchaj mojej prośby przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.
„Nikt nie może panom dwom, Bogu i mamonie, szczerze
służyć z równą czcią, sadzać ich na tronie. Pragniesz
prawdy? Marność złóż, skarb zdobędziesz trwały. Chcesz
więdnących świata róż? Stracisz wieczne chwały”.
(ŚE 739,1)
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27 czerwca
Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. (Ef 6,10b)

Boże i Panie! Niepojęta jest moc i potęga Twojego

ramienia. Przez swoje słowo powołałeś wszystko
do istnienia. Wobec ogromu i wspaniałości Twoich
dzieł jestem prochem, drobnym pyłkiem, niewartym uwagi. Ilekroć spoglądam w gwieździstą noc
lub w blasku słońca na Twoje dzieła, podziwiam
wszystko, co stworzyłeś, czuję się słaby i zgubiony
we wszechświecie. Ty jednak mnie widzisz i pamiętasz o mnie, czego dowiodłeś przez krzyż Chrystusowy, znak Twojej miłości do wszystkich ludzi.
Panie Boże, Twoją wolą jest, abym świadom
mojej słabości, był mocny w Tobie. Gdy wydaje mi
się, że wszystko potrafię, że jestem silny i zdolny,
przekonaj mnie, iż powinienem usunąć się w cień
i poniechać zaszczytów, aby Twoja potęga okazała
się w moim życiu. Twoja moc wszakże wykonuje
się w słabości. Proszę Cię, Panie, utwierdź mnie
w pragnieniu poznania Twojej woli, posil Twoim
słowem w chwilach strapienia, pociesz w cierpieniu. Ugruntuj moją wiarę, nadzieję i miłość, aby
w wierze, w nadziei i w miłości okazała się moc
Twoja.
Święty Boże i Panie, uwielbij swoje Imię w moim życiu i we wszystkim, co mówię i czynię. Amen.
„Zbawczą potęgą odradza Bóg narody i tworzy z odmętu
wieczysty dzień godowy! «Chrystus nadzieją świata», w
Nim płonie wieczna prawda! Potężny jej siew, nam zdrój
życia śle!” (ŚE 540,1)
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28 czerwca
Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy
go budują. (Ps 127,1)

Panie Boże wszechmogący, stworzycielu i budow-

niczy wszechświata! Wszystko, co jest, Tobie zawdzięcza swoje istnienie. Wielbię Cię, wysławiam
Twoje Imię, albowiem jedynie Ty jesteś godny chwały, którą Ci z serca przynoszę.
Troszczymy się o wiele rzeczy, o pomyślność,
o dobrobyt dla naszych rodzin i dla kraju, o nasz
dom duchowy, Kościół. Przy tym wszystkim zapominamy, że najważniejsze dla nas jest Twoje błogosławieństwo, wszak błogosławione jest tylko to,
co Ty zechcesz pobłogosławić.
Boże łaskawy i miłosierny, spraw, abyśmy z Tobą zaczynali i z Tobą kończyli każde nasze przedsięwzięcie. Niech nic nie dzieje się bez woli Twojej
i modlitwy o Twoją pomoc i błogosławieństwo.
Dopomóż nam pamiętać, że wszelkie nasze budowanie winniśmy wznosić na trwałym i niezniszczalnym fundamencie, którym jest Twój Syn umiłowany, Jezus Chrystus, przez którego racz mnie
łaskawie wysłuchać. Amen.
„Błogosławiony dom ten, błogo tej rodzinie, gdzie zdrój
Bożego Słowa najobficiej płynie. Tam wierni, w Panu
społem żyjąc Jego chwałą, stanowią w jednym duchu
Chrystusowe Ciało”. (ŚE 452,1)
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29 czerwca
Dzień apostołów Piotra i Pawła
Jak mile są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną
wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który
ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest
królem. (Iz 52,7)

Jezu Chryste, Zbawicielu nasz i Panie! Dziękuje-

my Ci, że powołałeś uczniów swoich i powierzyłeś
im prowadzenie rozpoczętego przez Ciebie dzieła
ewangelizacji. Na fundamencie apostołów zbudowałeś Kościół swój, którego nie przezwyciężą złe
moce. Wszystkich wierzących gromadzisz wokół
siebie i przez Ducha Świętego wiedziesz na spotkanie z Bogiem. Twoja obecność wśród nas i Twoje
działanie raduje nasze serca. Z Twojego słowa płynie ku nam Twoja miłość i pociecha.
Panie, spraw, abyśmy byli wierni ewangelii, którą rozgłosili wśród narodów apostołowie Piotr i Paweł. Niech będzie głoszona zawsze i wszędzie aż po
dzień Twojego chwalebnego przyjścia. Używaj uczniów wszystkich czasów do dzieła ewangelizacji
świata. Uczyń sobie z nas posłuszne narzędzia.
Panie, zachowaj nas przy apostolskiej nauce, byśmy wyznawali Ciebie według wiary apostołów i ich
uczniów. Wyprostuj nasze krzywe drogi. Prowadź
nas nieustannie do źródła prawdy, Twojego Słowa,
które niech nas zawsze wspiera, budzi wiarę i uczy
życia w świętości i prawdzie. Amen.
„Posyłam was do serc z zawiści twardych, do oczu ślepych, zaciśniętych rąk, gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych. Posyłam was na całej ziemi krąg. Tak, jak Ojciec
mój posłał Mnie, tak i Ja was ślę”. (ŚE 535,3)
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30 czerwca
Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako dla Pana, a nie
dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę
dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. (Kol 3,23.24)

Panie Jezu! To, co czynię, czemu poświęcam czas,

siły i zdolności, wielu ludziom wydaje się niepotrzebne. Wrogowie krytykują moje działania i uznają je jako złe lub fałszywe. Zdaję się na Twoją ocenę, gdyż wiem, że Ty, Panie, przyznasz się do
mnie, jeśli moje powinności będę wykonywał z miłością i ku chwale Twojego Imienia.
Panie, dopomóż mi czynić wszystko w Twoje
imię i ku zbudowaniu Królestwa sprawiedliwości
i pokoju. Co Ty pobłogosławisz, będzie pobłogosławione, co przyjmiesz jako dar mojego serca, stanie się błogosławieństwem dla bliźnich. Zechciej
zatem łaskawie uświęcić moje życie, albowiem co
jest posiewem Twojego Ducha, służy chwale Twojego Imienia. Z pokorą oczekuję na obiecane mi
zbawienie. Wiem, że choć nie zasługuję na nie,
odbieram zapłatę należną Tobie za Twoją śmierć
krzyżową.
Chryste, pragnę służyć Ci wytrwale aż do końca
moich dni. Amen.
„Chwal, dziękuj Bogu. Panu śpiewaj, nad ludem swoim
trzyma straż. Ku chwale swojej z nas wybiera na ziemi
wieczny Kościół nasz. Sam od początku go buduje na
miasto swe, wybrane z miast, więc wszystko doń już ufność czuje i wdzięcznym jest tak wielu łask”. (ŚE 526,1)
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1 lipca
O, jak liczne są dzielą Twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze
uczynił: Ziemia jest pełna dóbr twoich! (Ps 104,24)

Panie,

Boże nasz, godzien jesteś przyjąć chwałę
i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, co
istnieje i trwać będzie aż do końca stworzenia. Boże, „Tyś wszystko mądrze uczynił: Ziemia jest pełna dóbr twoich!”
Panie Boże wszechmogący, wielbimy Twoje Imię.
Pieśń mojego serca wtóruje pochwalnej pieśni całego stworzenia, wszak wszystko zawdzięcza swoje
istnienie Twojej mocy i mądrości. Niech narody
całej ziemi skłonią się przed Twoim świętym obliczem, bowiem Ty napełniasz całą ziemię dobrami
Twojego serca.
Boże, wszystko mądrze i wspaniale uczyniłeś!
Dziękuję Ci za dary zbawienia, które przygotowałeś w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie. Rozdzielasz je przez ewangelię i święte sakramenty, ustanowione przez Twojego Syna. Nasyć
i moją duszę, bym umocniony i odrodzony przez
ziarno Twojego słowa z radością służył Tobie i z ochotą dążył do Królestwa Twojej chwały.
Racz mnie wysłuchać, łaskawy Boże, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Amen.
„Bądź pochwalony, Boże święty, wiecznych darów zacny
zdroju! Ty sam wypełniasz, Niepojęty, radościami duszę
moją. O Ojcze, Synu, Duchu Boże, Twej chwały wyrzec
nikt nie może po wieki wieków”. (ŚE 235,4)
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Lipiec

2 lipca
Wam to Bóg najpierw, wzbudziwszy Syna swego, posłał
go, aby wam błogosławił, odwracając każdego od złości
waszych. (Dz 3,26)

Boże łaskawy i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chry-

stusa! Dziękuję Ci, że objawiłeś bogactwo Twej łaski w Synu Twoim, który umarł na krzyżu dla zbawienia grzesznej ludzkości. Wzbudziłeś Go z martwych, aby nas obdarować życiem wiecznym, za
które dziękuję i wielbię Twoje imię. Nade wszystko
wysławiam Cię za błogosławioną nadzieję zmartwychwstania ciała w dzień powtórnego przyjścia
Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Niech ewangelia
o zmartwychwstaniu Syna Twojego zawsze napełnia moje serce szczerą wiarą i pociechą zwycięstwa
nad śmiercią i mocami ciemności!
Boże, przez Ducha Świętego dopomóż mi pamiętać, że wzbudziłeś z martwych Twojego Syna,
bym odwrócił się od grzechu i prowadził życie nabożne i sprawiedliwe. Wskazując na zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, daj nam poznanie słabości i ułomności ludzkiej natury. Odnów moje życie, abym
nagannymi postępkami nie obrażał więcej ukrzyżowanego Chrystusa. Wyzwól mnie z mocy zła, ponieważ z radością i w pokoju pragnę Ci służyć w wolności wiary.
Wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, Pana i naszego Zbawiciela. Amen.
„Miłość jest związkiem tej doskonałości, która nas zdobi,
uwalnia od złości, która nas łączy z Bogiem w jednej woli,
w szczęściu, w niedoli”. (ŚE 824,2)
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3 lipca
Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu
wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.
(Łk 12,48b)

Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze! Modlę się

do Ciebie i dziękuję Ci za liczne dary, dzięki którym moje życie staje się piękniejsze i szczęśliwsze.
Przede wszystkim wdzięczny Ci jestem za dobra,
którymi ubogacasz moją duszę, także za wiarę, nadzieję i miłość.
Proszę Cię, spraw łaskawie, bym zawsze pamiętał, że nie wolno mi darów Twoich zachowywać
wyłącznie dla siebie, ale są one mi dane po to, żebym dzielił się nimi z bliźnim. Wzbudź przeto we
mnie poczucie odpowiedzialności wobec mojego
stanu posiadania oraz za tych, których postawiłeś
na drodze mojego życia.
Boże, wszystko Tobie zawdzięczam. Bez Twoich
dobrodziejstw byłbym nędzarzem. Uchroń mnie,
bym nigdy się nie wywyższał ani nie stawiał siebie
za wzór innym. Pragnę dzielić się z bliźnimi Twoimi darami, wszak jak je wykorzystam, tak też będę rozliczony. Wiele mi dałeś, ale i wiele ode mnie
wymagasz. Naucz mnie w służbie dla bliźniego naśladować Chrystusa, przez którego wysłuchaj mnie
w Duchu Świętym. Amen.
„Grzeszne nawiedziłeś sługi swe w więzieniu, nowe ogłosiłeś wieści o zbawieniu. Ubogacasz swymi dary ludzkie
plemię, w skarby nieba mnogie darzysz nas, ubogich,
Chryste, Królu nasz”. (ŚE 25,2)
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4 lipca
Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do
Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca
mojego, który jest w niebie. (Mt 7,21)

Panie Jezu, Zbawicielu świata! Dziękuję Ci, że by-

łeś posłuszny Ojcu aż do śmierci krzyżowej. Poniżyłeś się, ale Bóg Cię wywyższył i darował Ci Imię,
które jest ponad wszelkie imię. Jest mi ono droższe ponad wszystko i raduję się, że mogę mówić do
Ciebie: Panie. Spraw, by zawsze napełniało serca
ludzkie pokorą i wdzięcznością. W tym imieniu Cię
wysławiam, albowiem w nim dane jest nam zbawienie wieczne.
Chryste, dopomóż mi pamiętać, że wołając do
Ciebie: „Panie, Panie!”, powinienem wypełniać wolę
Twojego Ojca. Próżne słowa nie wielbią Ciebie.
Przebacz mi każde puste słowo dane bliźnim i każdą modlitwę, w której prawdziwie nie oddaję się Tobie.
Zwróć moje oczy na każdego, kto potrzebuje pomocy i pociechy. Naucz mnie naśladować Ciebie
w pełnieniu woli Bożej, wszak Ty wypełniłeś ją doskonale. Pomagaj mi każdego dnia przestrzegać
przykazań, albowiem bez Twojego wsparcia nie mogę uczynić nic, co jest szlachetne i błogosławione.
Amen.
„Duchem Świętym poświęć nas, byśmy wolę Twą pełnili,
byśmy Ciebie w każdy czas oraz Syna Twego czcili. Boże,
daj, by żadne siły z Tobą nas nie rozłączyły”. (ŚE 289,3)
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5 lipca
Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd
oznajmiam cudowne sprawy twoje. (Ps 71,17)

Boże łaskawy i miłosierny, dziękuję Ci, że prowa-

dzisz mnie już od chwili urodzenia i przez Twoje
słowo uczysz, jak żyć i postępować, i dajesz poznanie prawdy i miłości. Wychowujesz mnie, strzeżesz
od czynów niegodnych i kierujesz na drogę pokoju
i sprawiedliwości.
Wybacz, Boże, że nie zawsze byłem uczniem posłusznym Twojej woli. Nie karz mnie za chwile
zapomnienia i przebacz grzechy młodości. Okaż mi
litość, wszak Ty jesteś Bogiem miłosiernym i wiernym swoim obietnicom.
Boże, wiem, że nigdy nie będę mógł powiedzieć,
iż poznałem całą prawdę o Tobie i ludzkim życiu.
Zawsze będę w Twojej szkole, a moje poznanie w ciele jest tylko cząstkowe. Dopiero w wieczności oglądać Cię będę i poznam to, co teraz jest przede mną
zakryte.
Panie Boże, wybacz tym wszystkim, którym wydaje się, że ukończyli już swój kurs wiary i niczego
więcej nie muszą się uczyć. Uchroń i mnie od takiej pychy i zarozumiałości.
Oświeć mnie przez Ducha Świętego, abym oznajmiał cudowne sprawy Twoje. Amen.
„Boże, oświeć nas, błagamy, Ducha Twego pożądamy;
treść nam objaw swego Słowa, niech nas w prawdzie
Twej zachowa.
Natchnij ich, co nauczają, oświeć wszystkich, co słuchają;
Naucz nas swej woli, Panie, niech w nas się czynem stanie”. (ŚE 288,1.2)
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6 lipca
Poznajcie, że Ja jestem Pan, gdy postąpię z wami przez
wzgląd na moje imię, nie według waszego złego postępowania i według waszych przewrotnych czynów.
(Ez 20,44)

Panie Boże miłosierny, święte jest Twoje Imię, wiel-

bione i chwalone przez chóry aniołów. Przez nie
objawiłeś się swemu ludowi i dałeś poznać, że jesteś z nim i pragniesz jego zbawienia. Wolę swoją
potwierdziłeś w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie.
Powiedziałeś, że przez wzgląd na Twoje Imię nie będziesz się z nami obchodził według naszych uczynków, lecz według Twojej miłości. Twoje Imię jest mi
pociechą.
Ojcze łaskawy, wiem, że gdybyś odpłacił mi według moich uczynków, pochłonąłby mnie żar Twojego gniewu. Ja, grzeszny człowiek, niczym nie zasługuję na Twoją dobroć i łaskę. Postępujesz ze
mną według wielkiego miłosierdzia Twojego i tylko
dla zasługi Twojego Syna przebaczasz mi moje nieprawości.
Spraw, aby ta wiara nie była przyczyną lekceważenia Twoich przykazań. Drogo zostałem wykupiony, przeto przez Ducha Świętego dopomóż mi
pamiętać o cenie mojego zbawienia – krwi Chrystusa niewinnie przelanej. Dopomóż mi wytrwać
w posłuszeństwie Twojej woli.
Wysłuchaj mnie przez Twojego Syna, Chrystusa
Jezusa. Amen.
„Pochwalmy Boga wiecznej czci, co otwarł nam do niebios
drzwi, gdyż Ojcem jest miłości. Jedyny w Trójcy Świętej
Bóg do swoich się nakłania sług, by żyli z Nim w jedności.
Święty, święty, Pan Bóg święty, niepojęty; w wysokości
chwała, cześć Jego miłości”. (ŚE 237,1)
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7 lipca
Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę,
gdyż nastało wesele Baranka i oblubienica jego przygotowała się. (Obj 19,6.7)

Panie, Jezu Chryste, wielbię Cię i śpiewam na Twoją

cześć, bo zwyciężyłeś moce grzechu i śmierci. Przez
zmartwychwstanie i wniebowstąpienie objąłeś panowanie nad światem. Tobie dana jest moc na niebie i na ziemi. Chociaż Twoje ręce przybito do
krzyża, jestem bezpieczny, gdyż Twoja prawica jest
wywyższona i przez Ciebie zostały pokonane moce
ciemności. Powierzam Ci moje życie i proszę, abyś
zechciał mnie prowadzić i zachować w radości i pokoju.
Chryste, Baranku Boży, Królu królów, modlę się
do Ciebie i błagam, racz łaskawie wejrzeć na Kościół, Twoją Oblubienicę. Dopomóż w przygotowaniu na spotkanie z Tobą. Napełnij mocą Ducha
Świętego. Poświęć i obdarz darami łaski i zbawienia, aby przyozdobiona najpiękniej, przystąpiła do
stołu wesela Barankowego w Królestwie Niebios
ku radości całego stworzenia, oczekującego odkupienia dzieci Bożych.
Spraw, Chryste, aby i mnie nie zabrakło przy
weselnym stole. Przeto poświęć i pobłogosław moje życie, umocnij mnie i zachowaj w wierze, nadziei
i miłości. Amen.
„Alleluja! Pośpieszmy nieść i Barankowi hołd i cześć, bo
przezeń my zbawieni. On nas odkupił Swoją krwią i we
Chrzcie Świętym obmył nią, z Nim myśmy poślubieni.
Błogie, drogie to przymierze w szczerej wierze, w którym
trwamy i w nim ducha pokrzepiamy”. (ŚE 231,2)
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8 lipca
Wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy od rzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. (1 Tm 4,4)

Panie

Boże, dziękuję Ci za dzień dzisiejszy, mój
dom i rodzinę, za pracę i chleb powszedni. Wdzięczny Ci jestem za wszystko, co mi zsyłasz i stawiasz
przede mną; Wierzę, że pragniesz mojego dobra
i tak kierujesz moimi krokami, bym nie zboczył
z drogi prawdy i uświęcenia.
Uchroń mnie przed fałszywymi nauczycielami,
którzy wzbraniają zawierania związków małżeńskich, a także zakazują jedzenia niektórych pokarmów, wszak nie przez bezżeństwo i nie przez spożywanie wybranej strawy zostaje uświęcone ludzkie życie, lecz przez Ducha Świętego, który budzi
w sercach wiarę, nadzieję i miłość. Proszę Cię, niech
prowadzi mnie Twój Duch, nakłania do służby bliźnim i chroni od wszelkiego grzechu, a przede wszystkim od uczynkowej pobożności i religijnej pychy.
Panie, odwróć od błędu tych, którzy są przekonani, iż stosując się do przepisów prawa Mojżeszowego, dotyczących pokarmów, zostaną zbawieni. Wskaż im na Chrystusa, który jest jedyną drogą
do Ciebie.
Proszę Cię, dopomóż mi w walce z grzechem
łakomstwa i chciwości. Naucz poprzestawania na
małym oraz przyjmowania z podzięką Twoich dobrodziejstw. Spraw bym zawsze pamiętał, że za
pokarm, który spożywam, powinienem Ci dziękczynną modlitwę. Amen.
„Ziemia wszystkim żywność rodzi, złym i dobrym słońce
wschodzi, zwilża deszczem Pan łaskawy sprawiedliwych
i nieprawych”. (ŚE 499,4)
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9 lipca
Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze
gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od
was wytłumaczenia się z nadziei waszej. (1 P 3,15)

Łaskawy i miłosierny Panie Boże, Tyś źródłem wszel-

kiego dobra i błogosławieństwa! Pragniesz, abyśmy
uświęcali nasze życie, ponieważ Ty jesteś święty
i wszystko, co jest Twoje, musi być poświęcone.
Dzięki Ci, Boże i Ojcze Jezusa Chrystusa, że posłałeś na świat swojego Syna i przez Niego zbawiłeś grzeszną ludzkość. I chociaż jako wywyższony
Pan usiadł po Twojej prawicy, to jako Zbawiciel
jest obecny wśród nas i przyczynia się za nami do
Ciebie. Ogromną radością napełnia mnie pewność,
iż Chrystus pragnie zamieszkać również w moim
sercu, niegodnym dostąpienia tak wielkiej łaski!
Panie Boże dobrotliwy, proszę, oczyść moje serce z nieczystości grzechu i poświęć je przez Ducha
Świętego, by Pan i Zbawiciel mój, Jezus Chrystus,
zamieszkał w nim i swoją sprawiedliwością napełnił całe moje życie. On jest moją nadzieją zbawienia wiecznego. Spraw, bym zawsze był gotowy do
obrony tej nadziei, którą niesie Jego zbawcze dzieło, owoc krzyża Golgoty, wyrażające Twoją miłość
do każdego człowieka. Przez Ducha Świętego podyktuj mi słowa, które obronią naszą błogosławioną nadzieję w godzinie konfrontacji z niewiernym
światem, gardzącym ufnością Twoich dzieci. Amen.
„Święć się imię Twoje zawdy! Słowo nam zachowaj
prawdy, które by nas poświęcało, do Twej chwały pobudzało. Strzeż od nauk nas fałszywych, nawróć błędnych,
nieszczęśliwych”. (ŚE 613,2)
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10 lipca
Trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy na dzieję
w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi,
zwłaszcza wierzących. (1 Tm 4,10)

Panie Boże, kto powierzył się Tobie i zaufał Twojej

dobroci, tego nie zawiedziesz, gdyż jesteś Bogiem
wiernym i pragniesz zbawienia wszystkich ludzi,
zwłaszcza wierzących. Kto w Tobie pokłada nadzieję, ten buduje swoje życie na mocnym fundamencie, wszak jesteś skałą niewzruszoną, warownym
grodem dla chroniących się pod Twoimi dłońmi.
Trudźmy się i toczmy bój o wiarę i sprawiedliwość,
gdyż nie jest to tylko walka o nowy kształt przemijającego świata, ale o wieczne życie i zbawienie.
Boże, w świadectwie Twojego Apostoła zostałeś
nazwany „Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza
wierzących”. Zawarta w nim jest wielka tajemnica
zbawienia. Nie wiem, jak powinienem rozumieć
apostolskie świadectwo, ale ufam, że niesie ono
przesłanie Twojej miłości, która nie ma granic. Wskazuje na zbawczą Twoją wolę, która ogarnia nie
tylko samych wierzących. Czy mogę żywić nadzieję, że obdarzysz łaską usprawiedliwienia wszystkich ludzi? Jeśli tak, to nie mnie szukać odpowiedzi, jak dokonasz zbawienia tych, którzy w Ciebie
nie wierzą.
Boże, niezbadane są Twoje wyroki! Wobec tajemnicy zbawienia, wobec myśli i Twoich dróg, milknę i pokłon Ci oddaję. Amen.
„Przyjmij, Jezu, mą ofiarę, przyjmij mój niegodny dar;
mą nadzieję, miłość, wiarę, szczerych uczuć moich żar.
Duszo uwielbiaj Pana, On zbawienie zesłał ci; byłaś
grzechem pokalana, On cię obmył w swojej krwi”. (ŚE 597,5)
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11 lipca
Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość Wszechmocnego? (Hi 11,7)

Panie Boże wszechmogący, który byłeś, jesteś i po-

zostaniesz na wieki, który nie masz początku ani
końca, który wszystko napełniasz i wszystko przenikasz! Dzieli nas od Ciebie przepaść niewyobrażalna. Nikt Ciebie nie widział, tylko Twój Syn Jenorodzony. Niezbadane są Twoje myśli i drogi. Żadne ludzkie słowo nie jest doskonałe, byśmy mogli
Ciebie nim wyrazić.
Wiem, że godni pożałowania są ci, którym wydaje się, że poznali tajemnicę Twojej Boskiej Istoty
i zgłębili Twój Boski plan. Uśmiechasz się nad wysiłkami teologów, którzy pragną opisać wszystkie
Twoje sprawy. Z pożałowaniem spoglądasz na obliczenia niecierpliwców i ciekawskich, którzy pragną
odgadnąć dzień przyjścia Twojego Syna. Ale tylko
Ty znasz dzień, w którym Syn Człowieczy przyjdzie
na sąd ostateczny. Boże, Ty wniwecz obracasz mądrość mądrych.
Dziękuję Ci, łaskawy Boże, że w Jezusie Chrystusie objawiłeś przed całym światem swoją miłość
do nas i przez Niego zbliżyłeś się do ludzi. Kto słucha Twojego Syna, słucha Ciebie, kto przez wiarę
zbliża się do Niego, temu dajesz się poznać. Naucz
mnie zawsze myśleć z pokorą o tajemnicy Twojej
Istoty, gdyż pysznym się sprzeciwiasz, pokornym
zaś okazujesz łaskę. Amen.
„Któż sąd Twój poznać byłby w stanie, któż Twe myśli
niepojęte, gdyby ku temu nam, o Panie, nie pomogło słowo święte? Któż Ci doradzał, gdyś świat tworzył, lub kto
Ci w darze wpierw coś złożył, byś miał mu oddać?”
(ŚE 235,2)
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12 lipca
I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną
chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. (Flp 2,3)

Panie Boże, który jesteś miłością, dziękuję Ci, że

przez Twoje słowo uczysz mnie, jak żyć i postępować, aby wypełnić Twoją wolę. Za każde napomnienie i przykazanie racz przyjąć moje uwielbienie płynące z wdzięcznego serca, zawsze gotowego
Ci służyć.
Przez wzgląd na Twoją wierność dopomóż mi
pamiętać, że pokornym okazujesz łaskę, a pysznym, którzy szukają próżnej chwały, sprzeciwiasz
się i karzesz swym gniewem. Zechciej zapomnieć
mi mój grzech pychy. Daj mi serce pokorne, by
szukało jedynie chwały Twojego Imienia.
Panie miłosierny, strzeż mnie i nie dopuść, bym
cokolwiek czynił z kłótliwości i wymuszał na bliźnich przyznanie mi racji. Dopomóż mi naśladować
Jezusa, który powiedział o sobie, że jest cichy i pokornego serca. Pragnę widzieć w każdym brata i siostrę, którym jestem winien miłość i szacunek.
Trudno jest innych ludzi stawiać wyżej siebie, ale
gdy Ty mi pomożesz, pozbędę się zgubnej pychy.
Boże, proszę Cię o wsparcie i siły, bym przezwyciężył samego siebie.
Wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela mojego. Amen.
„O, jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. Tam
jest, tam jest błogosławieństwo Boże, tam jest, tam jest
błogosławieństwo Boże. O, jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją”. (ŚE 556,1)
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13 lipca
Czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy
wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich
sprawie? (Łk 18,7)

Wieczny,

dobry i wierny Boże! Okazałeś mi tak
wiele serca i dobroci, że nic nie odwiedzie mnie od
Ciebie. Twoja łaska i miłosierdzie jest jak niebo,
które nieustannie rozpościera się nad moją głową,
przeto zawsze mogę liczyć na Twoją pomoc i wsparcie.
Panie Boże łaskawy, Ty wiesz, że nieraz cierpię
wzgardę mych nieprzyjaciół. Świat lekceważy Twoją wolę, szydzi z mojej wiary i nie chce rozumieć
moich dociekań i oddania się Twojej ewangelii.
W chwilach utrapienia wołam do Ciebie, Ty jednak
milczysz i nie przychodzisz mi z pomocą. Dlaczego?
Wierzę, że mnie słyszysz, jednak często zwlekasz z nie znanych mi przyczyn. Nie dopuść, bym
kiedykolwiek miał zwątpić w dobroć i wierność
Twoją. Z ufnością przyjmuję każdy znak Twojej
dobroci. Z pokorą pragnę oczekiwać na Twoją odpowiedź i z cierpliwością znosić każde doświadczenie, jako że Twoje myśli o mnie, to myśli o pokoju
i zbawieniu.
Boże łaskawy, zmiłuj się nad wszystkimi, którzy
znoszą ucisk i prześladowanie. Weź w obronę swoich wybranych, by zwyciężyła prawda i sprawiedliwość.
Boże wierny, wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi. Amen.
„O Boże, dzięki Ci! Daj nam w codziennym znoju powszedni jadać chleb ze zgodą i w pokoju. Racz błogosławić
nam po wszystkie życia dni, że wysłuchujesz próśb, więc,
Boże, dzięki Ci!” (ŚE 840,4)
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14 lipca
Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż
jeden jest Pan wszystkich. (Rz 10,1)

Panie

Jezu, dziękuję Ci, że przez śmierć swoją
zburzyłeś mur nieprzyjaźni między ludem pierwszego przymierza a narodami, które nie poznały
w stworzeniu Boga, jedynego Ojca wszystkich ludzi. Bogactwo Twojej łaski jest wielkie i nikomu
nie zabraknie darów zbawienia. Każdy znajdzie
schronienie w cieniu krzyża. A jednak panuje nienawiść między krajami, narodami i poszczególnymi ludźmi. Wciąż dzieli nas kolor skóry, religia
i systemy państwowe. Nie potrafimy wznieść się ponad uprzedzenia, zniszczyć samolubnej miłości i chęci panowania nad innymi.
Chryste, jak długo jeszcze ludzie będą stawiali
mury i wytyczali granice? Jak długo człowiek człowiekowi nie będzie bratem i siostrą? Jak długo nie
będziemy zdolni do pojednania?
Modliłeś się na Golgocie: „Ojcze, odpuść im, bo
nie wiedzą, co czynią”. Racz przebaczyć skłóconemu światu jego winę. Daj wszystkim ludziom poznanie ewangelicznej prawdy, że nie ma różnicy
między ludźmi, gdyż dla wszystkich Ty jesteś Panem i Bogiem. Amen.
„Ty, Panie, światem władasz, masz wszystko w rękach
swych i serca ludzkie badasz, poruszasz myśli ich: więc je
ku zgodzie skłoń, by wszyscy powaśnieni, Twą łaską zwyciężeni, podali sobie dłoń”. (ŚE 230,3)
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15 lipca
Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku,
zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz:
Nie podobają mi się. (Kz 12,1)

Boże łaskawy i miłosierny, wielbię Cię, albowiem

dzięki moim rodzicom i nauczycielom, których mi
dałeś, mogłem iść przez życie, poznając Twoje słowo i wolę. I chociaż przeżywałem różne chwile, zapominałem o Tobie i pochłaniały mnie różne sprawy, Ty zawsze szedłeś obok mnie, przypominałeś
mi o Twojej obecności i sprowadzałeś na drogę
wiary i posłuszeństwa Twojej woli. Dopomóż mi
zawsze pamiętać o Tobie, także wtedy, gdy nadejdą
lata starczej słabości. Przypominaj mi, że przecież
zawsze byłeś ze mną i pragniesz pozostać przy
mnie. Boże, to jest moje największe szczęście!
Boże i Ojcze niebieski, porusz serca młodych
ludzi, by nie myśleli tylko o marnościach świata
i nie odkładali troski o swoje zbawienie na później,
wszak nikt nie wie, kiedy nadejdzie rozstanie z doczesnością i dzień powtórnego przyjścia Chrystusa
Pana. Daj poznanie wchodzącym w życie, iż wspaniale jest iść z Tobą, jako że uciechy, jakimi mami
ich świat, pozostawiają niesmak i rozczarowanie.
Jedynie Ty jesteś źródłem prawdziwej radości.
Panie, moim jedynym szczęściem jest być blisko Ciebie. Amen.
„Teraz w młodych życia latach, gotowiśmy z Panem iść,
w białych odrodzenia szatach, jarzmo Jego chętnie nieść!
O, dla Mistrza sercem pałaj, Jemu poświęć siły swe, do
ostatniej chwili działaj, zanim noc zaskoczy cię”. (ŚE 538)
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16 lipca
Nie bój się, bom Ja z Tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem
Twoim! (Iz 41,10)

Panie, Tyś Bogiem moim! Będę Cię wysławiał i wiel-

bił Twoje Imię, gdyż dokonałeś wielu cudów. Z serca wdzięcznego i radosnego dziękuję Ci za Twoje
słowo, przez które zwracasz się do mnie i mówisz:
„Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja
Bogiem Twoim!” Z Twojego słowa płynie pociecha
dla mojej duszy, że jesteś ze mną na wszystkich
drogach i bezdrożach mojego życia. Nie powinienem więc bać się niczego, ani nieprzyjaciół, ani
doświadczeń, ani cierpienia. Jedynie Ciebie powinienem się lękać, być Tobie posłusznym i czcić Cię
z pokorą. Spraw, bym pamiętał, iż bojaźń Pańska
jest prawdziwą pobożnością i mądrością.
Boże wszechmogący, wiesz najlepiej, że często
moje serce trwoży się przed złymi ludźmi, przed
cierpieniem i niepewną przyszłością. Bez Twojej
opieki tym większy będzie mój lęk przed śmiercią.
Dlatego błagam Cię w pokorze, wlej w moje serce
ducha męstwa. Dopomóż mi wytrwać w wierze, iż
jesteś ze mną, bowiem gdy Ty jesteś ze mną, żadne
złe moce nie dostąpią do mnie. Rozbudź we mnie
ufność, że gdy zostanę sam i przez wszystkich
opuszczony, Ty będziesz przy mnie. Boże, pocieszam się wiarą, że mam Ciebie i Ty zawsze czuwasz
nade mną w Jezusie Chrystusie, moim Zbawicielu.
Amen.
„«Już się nie bój dłużej, Jam przy boku twym!» To pochodnią naszą, gdy w ciemności drżym. Słońce obietnicy
świeci spoza wzgórz: «Otom zawsze z tobą, nigdy nie
puszczę Cię już!» Jam nigdy nie sam, jam nigdy nie sam.
Tak mi mój Pan przyobiecał: «Nigdy nie będziesz już
sam»”. (ŚE 679,1)
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17 lipca
Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też
pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. (Flp 1,6)

Boże wszechmogący, stworzyłeś nas sobie, by oka-

zać nam Twoją miłość. W Chrystusie Jezusie przekroczyłeś wszystkie dzielące nas przepaści i bariery, przybliżyłeś się do nas i w Nim stałeś się Bogiem wśród nas. W Nim też dokonałeś zbawienia
ludzi, gdyż ich los nie jest Ci obojętny. Przez Ducha Świętego rozpocząłeś w nas dzieło, dzięki któremu jako powołani i uświęceni we właściwym
czasie będziemy mogli stanąć przed Twoim obliczem w Królestwie Twojej chwały. Jak więc mogę
dziękować Ci za Twoją miłość i uwielbić Cię za to,
co uczyniłeś dla nas, niegodnych zmiłowania? Czy
są słowa, którymi mógłbym sławić Twoją mądrość
i dobroć? Przyjmij, Panie i Boże mój, z serca płynące dziękczynienia. Nie zważaj na nieudolność
mojej mowy i zechciej w swej łaskawości zadowolić
się moją słabą wiarą i ufnością, którą p0kładam
w Tobie, Boże zbawienia.
Wiem, że ani wiara, ani też moja miłość nie jest
doskonała. Wciąż jestem tylko w drodze do celu, który mi wyznaczyłeś przez Twoje słowo prawdy. Proszę Cię, niech Twój Duch czyni we mnie rozpoczęte
dzieło zbawienia, umacnia moją miłość, posila
w wierze, ubogaca swoimi darami aż do dnia
przyjścia Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, mojego
Pana. Amen.
„Ty, Panie, według obietnicy dokończysz dzieło swoje
w nas i do najświętszej swej świątyni, gdy przyjdzie ostateczny czas, sam zbierzesz dzieci swoich lud, tak jakoś nas
tu, w dom Swój wiódł”. (ŚE 320,6)
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18 lipca
Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. (1 J 4,15)

Boże

łaskawy, Ojcze Pana i Zbawiciela naszego
Jezusa Chrystusa! Zechciej łaskawie przyjąć dziękczynienie za wszystko, co dla nas uczyniłeś w Chrystusie, naszym Panu i czym staliśmy się przez wiarę
w Niego. Tak wielkie bogactwo Twojej łaski zostało
nam w Nim objawione, że nikt, kto w Niego wierzy, nie odejdzie bez darów zbawienia. Wysławiamy Cię za objawienie Jego chwały i Boskiej godności przez Jego zmartwychwstanie i tryumf nad śmiercią.
Boże, prosimy Cię, dopomóż nam poznać, że istotą naszej chrześcijańskiej wiary jest zaufanie pokładane w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, Synu Bożym i naszym Panu. Wspomagaj nas, byśmy szczerze ją wyznawali ku zbawieniu wiecznemu i budowaniu żywej społeczności
Kościoła.
Panie Boże miłosierny, to cudowne i wspaniałe,
że w wierze i przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna
Bożego, zawiązaliśmy społeczność z Tobą i dlatego
możemy uważać się za Twoje dzieci. Jesteś z nami
i napełniasz mocą Twojego Ducha i ofiarowujesz dary zbawienia wiecznego.
Boże, dopomóż nam wytrwać w wierze w Twojego Syna, abyśmy przez Niego wszczepieni w Ciebie na wieki byli Twoją własnością. Amen.
„Czyż tron twój, Panie uwielbiony, w niebie nie jest dość
wspaniały, że w głębi duszy mej skruszonej, zasiąść chcesz
na tronie chwały. Przeniknąć tego myśl nie może, jak
bardzoś mnie ukochał Boże! Jak dobryś Boże!” (ŚE 587,1)
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19 lipca
Bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. (Jk 5,7)

Panie Boże wszechmogący, racz wysłuchać modli-

twę moją, gdy wołam do Ciebie i proszę o zmiłowanie. Wysłuchaj mnie, zwłaszcza w chwilach doświadczenia, wszak wiesz, jak trudne są dni, kiedy
ciało i duszę przygniata boleść. Każda chwila wydaje się wtedy trwać nieskończenie długo i serce
bije niespokojnie.
Boże, dziękuję Ci, że masz wyrozumiałość nade
mną, gdy poddaję się zniechęceniu. Nie karzesz
mnie za to, że nie pojmuję Twojej woli ani błogosławieństwa krzyża, kiedy mnie doświadczasz. Litościwie kształtujesz moją wiarę, bym z ufnością
powierzył się Tobie. Cierpliwość Twoja wyraża się
w Twojej miłości, która nie ma granic. Co czynisz
ze mną, służy mojemu zbawieniu. Boże i Panie łaskawy, przyjmij za to moje dziękczynienia.
Proszę Cię pokornie, naucz mnie wszystko oglądać i nad wszystkim się zastanawiać w nadziei
powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Obdarz cierpliwością i wytrwałością w wierze, aby
wszystko w moim życiu, radość i ból, szczęście i doświadczenie, zawsze chwaliło i wielbiło Twoje święte Imię. Amen.
„Prostujmy swoje drogi, adwentu nadszedł czas. Bóg daje
pokój błogi, Bóg Chrystus wzywa nas i mówi: „Idę już!”
Przyjdź, Panie, przyjdź, wołamy, otwarte już serc bramy,
w nich dary swoje złóż”. (ŚE 16,1)
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20 lipca
Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciel moich,
namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się.
(Ps 23,5)

Boże światłości, dawco dobrych i doskonałych da-

rów! Wielbi Cię moje serce, gdyż Tobie zawdzięczam wszystko, co jest potrzebne do życia w ciele
i w duchu.
Dziękuję Ci, że codziennie mam mój chleb powszedni, gdy składam ręce do modlitwy i wołam
do Ciebie: „Chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj”. Dzięki Twojemu błogosławieństwu nie cierpię niedostatku. Dane jest mi tyle, abym był syty
i zadowolony. Łaskawy Boże, wiem, że nie wszyscy
każdego dnia mają swój chleb powszedni. Wiele
ludzi żyje w nędzy, a milionom biednych wciąż zagraża śmierć głodowa. Proszę Cię Boże, dopomóż
mi pojąć znaczenie prośby z modlitwy Pańskiej
o chleb powszedni. Niech słowo „nam” przemówi
do mnie i nakłoni do ofiarności i udzielania pomocy potrzebującym.
Pani Boże, dziękuję Ci, że zastawiasz przede mną
stół z darami zbawienia, które przez środki łaski,
Twoje słowo i sakramenty, udzielasz mi z Twojej
hojności i dobroci. Pragnę okazywać Ci wdzięczność przez częste korzystanie z Twych darów, przez
pochylanie się nad Twoim słowem i przez spożywanie ciała i krwi Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Błogosławione niech będzie Twoje Imię za dary
Twojego zbawienia. Amen.
„Chwała Tobie, Boże miły, żeś nam pożywienie dał, że
wzmocnione nasze siły, by w pilności każdy trwał. Syć
nas chlebem Słowa, syć, potem daj u siebie być gośćmi
stołu królewskiego z rzeszą ludu zbawionego!” (ŚE 494,1)
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21 lipca
Wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was, i będzie się
radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości
waszej. (J 16,22)

Zbawicielu, Jezu Chryste, żegnając się z uczniami

swoimi, pozostawiłeś im obietnicę, że znowu ujrzą
Ciebie, a wtedy nikt nie odbierze im radości. Swoje
przyrzeczenie spełniłeś w wielkanocny poranek. Wstałeś z grobu i powróciłeś do swoich i po wszystkie
dni aż do skończenia świata jesteś z nimi w Duchu
Świętym, Pocieszycielu, który w imieniu Twoim
przyszedł i obrał sobie za świątynię Twój Kościół.
Dziękujemy Ci, że jesteś z nami. Dziękujemy Ci,
że jesteś wśród nas w Duchu Świętym. Wdzięczni
Ci jesteśmy, że obcujesz z nami i kształtujesz nasze
serca przez Twoje słowo. Przede wszystkim dziękujemy Ci za Twoją obecność pod postacią chleba
i wina w sakramencie ołtarza. Jakże raduje nas
Twoja obecność wśród nas! Jakże wielki jest z niej
pożytek dla dusz naszych!
Chryste, umocnij naszą wiarę w Twoją zbawczą
obecność wśród nas. Niech nasze serca nieustannie
tęsknią za Tobą i szukają Ciebie. A gdy Cię szukać
będziemy, daj się nam znaleźć. Kiedy zaś skończy
się nasze pielgrzymowanie, zabierz nas do siebie,
abyśmy, gdzie Ty jesteś, i my byli i wielbili Ojca naszego w niebie. Amen.
„Aniołowie i zbawieni wyśpiewują Bożą cześć, ludzie grzechem omamieni nie chcą Bogu chwały nieść. Pełen błędów, pokus, zdrad, nieprawości jest ten świat. W niebie
zaś jest pocieszenie, pokój, radość i zbawienie”. (ŚE 905,4)
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22 lipca
Ty jedynie jesteś święty, toteż wszystkie narody przyjdą
i oddadzą ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe
rządy Twoje. (Obj 15,4)

Święty i wszechmogący Panie Boże, jedynie Tobie

należy się chwała, cześć i uwielbienie, bo uczyniłeś
rzeczy wielkie. Stworzyłeś świat i wszystko, co na
nim się znajduje. Zbawiłeś w Jezusie Chrystusie,
swoim Synu, grzeszną ludzkość i pokonałeś moce
zła. Nieustannie wszystko utrzymujesz i błogosławisz.
Wspaniałe jest Twoje Imię na całej ziemi! Wszystko
stworzenie śpiewa Tobie pieśń pochwalną!
Boże łaskawy, okaż swoje miłosierdzie rodzajowi człowieczemu, bo choć zbliżyłeś się doń w Chrystusie Jezusie i okazałeś swoje serce ojcowskie, to
jednak wciąż nie zna Cię wiele narodów. A także
wielu spośród tych, co o Tobie słyszeli, gardzą Tobą, lekceważąc Twoje przykazania.
Święty Boże, oświeć światłem Twojego słowa
wszystkie narody ziemi. Daj się poznać tym, którzy
po omacku szukają prawdy. Niech spełnią się słowa proroctwa, że u kresu dni przyjdą wszystkie
narody i pokłon Ci oddadzą. Poślij więc robotników do winnicy swojej, każ głosicielom ewangelii
iść przez świat, aby wszędzie słychać było słowo
o zbawieniu człowieka w Jezusie Chrystusie. Zechciej również i mnie użyć na pożytek bliźnich i dla
Twojej czci i chwały. Boże, objaw moc i chwałę
Twojego Imienia! Amen.
„Pochwalmy Boga wiecznej czci, co otwarł nam do niebios
drzwi, gdyż Ojcem jest miłości. Jedyny w Trójcy Świętej
Bóg do swoich się nakłania sług, by żyli z Nim w jedności.
Święty, święty, Pan Bóg święty, niepojęty; w wysokości
chwała, cześć Jego miłości”. (ŚE 237,1)
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23 lipca
Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości
i dobrych uczynków. (Hbr 10,24)

Panie

Boże wszechmogący! Błogosławione niech
będzie Twoje Imię, albowiem w Jezusie Chrystusie
zgromadziłeś wokół siebie tych, których wybrałeś
i powołałeś, by stanowili jedną rodzinę, w której
każdy odpowiedzialny jest za swojego bliźniego. Twoją
wolą jest, aby jedni drugich pobudzali do miłości i
dobrych uczynków. Przebacz nam, jeśli nie pamiętamy o tym w Kościele, w naszych domach, szkołach i zakładach pracy.
Prosimy Cię, rozpal nas swoją miłością, abyśmy
z ochotnego serca zawsze byli gotowi służyć tym,
którzy oczekują pomocy. Dziękujemy Ci, że powołałeś nas, byśmy zespoleni z Chrystusem spełniali
dobre uczynki. Dopomóż nam w Duchu Świętym,
który owocnym czyni życie Twoich dzieci. Buduj
i umacniaj wśród nas społeczność życia w wierze zawsze czynnej w miłości.
Panie Boże, rozpocznij ode mnie. Rozbudź moje
serce i napełnij je duchem miłości i gorliwości
w działaniu. Dopomóż mi przezwyciężyć lęk przed
usługiwaniem bliźniemu, które może stanowić dla
mnie zagrożenie życia. Daj mi odwagę, bym nie
zawahał się wyciągnąć pomocnej dłoni ku człowiekowi, który jest mi nieprzyjazny. Dopomóż mi
także innych zachęcać do miłości i dobrych uczynków. Wysłuchaj mnie, łaskawy Boże i Ojcze, przez
Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi. Amen.
„Niech, co czytam, w pamięć wdrożę, a co każesz, czynię
rad, gdy Twe Słowo mnie wspomoże, wiary mi nie wydrze świat; wtedy też uczynki me z wiarą zgadzać będą
się”. (ŚE 387,5)
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Lipiec

24 lipca
Mam zawsze Pana przed sobą, gdyż On jest po prawicy
mojej, nie zachwieję się. (Ps 16,8 )

Boże wszechmogący, jesteś Bogiem ukrytym, da-

lekim, niepoznawalnym i niepojętym! A jednak
jesteś nam zawsze bliski przez objawienie w wcielonym Słowie, Jezusie Chrystusie. Twoja obecność
to dla mnie pociecha i radość w każdej chwili mojego życia, a w szczególności w cierpieniu i doświadczeniu.
Boże i Panie, dziękuję Ci za Twoją opiekę. Wiem,
że mnie nie opuścisz, bo Ty jesteś Bogiem miłości,
a Twoja wierność trwa na wieki. Dlatego nie zachwieję się i nie zadrży moje serce w czas próby.
A jeśli ogarnie mnie bojaźń i potknę się w słabości
mojej wiary, to Twoja dłoń podtrzyma mnie,
uśmierzy ból i napełni duchem odwagi.
Boże, spraw, aby moje oczy zawsze spoglądały
ku Tobie, albowiem Twoja światłość odpędza troski, rozprasza smutek i niesie pokój sercu. Odwróć
mój wzrok od mamideł doczesności, co nie sycą
duszy, a skieruj na Chrystusa, obraz Twojego serca
ojcowskiego.
Boże i Panie, wysłuchaj mnie przez Zbawiciela
mojego w Duchu Świętym. Amen.
„Choć zły wiatr zawieje, przyjaźń się zachwieje, ciężar
zacznie gnieść, chociaż zawsze, wszędzie nowa klęska
będzie trwogę w serce nieść, szczęścia blask jak zorzy
brzask, twarzy twej nie opromieni, Bóg na dobre zmieni”.
(ŚE 288,2)
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Lipiec

25 lipca
Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność. (Ps 119,37)

Panie Boże, jedynie Ty jesteś święty i miłosierny!

Powiedziałeś: „Świętymi bądźcie, bom Ja jest święty”. Dopomóż mi uświęcić moje życie i przemienić
się na obraz Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dlatego odwróć moje oczy od marności świata, a zwróć
je ku dziełom i sprawom, które służą zbawieniu wiecznemu.
Odwróć moje oczy od próżnych filozofii, oszukańczych nauk, szaleńczych teorii, ludzkich baśni,
a nade wszystko od religijnych nowinek odwodzących od źródła prawdy.
Odwróć – proszę – moje oczy od błahych słów,
błazeńskiej mowy, fałszywych świadectw, kłamstwa
i oszustwa.
Odwróć moje oczy od haniebnych czynów, podłości, okrucieństwa, rozpasania i chciwości.
Boże miłosierny, zwróć oczy moje na Chrystusa,
który myślał tylko o służbie dla bliźniego, na mojego Zbawiciela, w którego ustach nie znaleziono
zdrady, na mojego Pocieszyciela, który swoje życie
poświęcił dla ratowania grzesznego człowieka.
Panie Boże, pragnę nieustannie patrzeć na Ciebie, bo jedynie Ty jesteś święty i zawsze gotowy
chronić od marności tego świata. Tobie niech będzie cześć, chwała i uwielbienie na wieki wieków.
Amen.
„Wykorzeń z serc naszych zastarzałe złości, odwróć oczy
nasze od ziemskiej marności; wskrześ w oziębłych sercach
ogień wiary świętej, wygaś pożądliwość niecnoty zawziętej”. (ŚE 263,5)
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Lipiec

26 lipca
Mamy mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami
nadziei. Jej trzymajmy się jako kotwicy duszy; pewnej
i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę. (Hbr 6,18.19)

Wierny Panie Boże, Tyś skałą i fundamentem wia-

ry! Niech będzie cześć i uwielbienie dla Twojego
Imienia, wszak okazałeś mi łaskę w Jezusie Chrystusie, którego nie oszczędziłeś, lecz ofiarowałeś
Go, abym ja mógł w Nim i przez Niego mieć pokój
z Tobą. Dziękuję Ci, że Twój Syn umiłowany, Jego
zbawcze dzieło krzyża, jest dla mnie najlepszą
i najmocniejszą zachętą do pochwycenia nadziei,
która także w Nim, Arcykapłanie i Pośredniku, jest
zakotwiczona.
Dopomóż mi przez Ducha Świętego codziennie
umacniać moją wiarę w odpuszczenie grzechów
przez krew Jezusa Chrystusa oraz w życie wieczne
w Królestwie Twojej chwały i mocy. Napełnij mnie
duchem odwagi, kiedy zażąda się ode mnie wytłumaczenia z nadziei pokładanej w Tobie. Nieustannie przypominaj, że tym, którzy Ciebie miłują,
wszystko dopomaga ku dobremu. Daj mi z nadzieją spoglądać w przyszłość, którą gotujesz wszystkim wierzącym w zbawcze dary krzyża Chrystusowego. W godzinie śmierci przeprowadź mnie do wiecznej ojczyzny w niezachwianej pewności w ostateczne zwycięstwo życia nad śmiercią.
Wysłuchaj mojej modlitwy, Boże, któryś jest opoką mojej wiary. Amen.
„Chwal Boga ufnym śpiewem, chrześcijanie, ciesz się!
Powiedzie ci się pewnie, Bóg znów pomoże ci! Choć musisz
znosić stale przedziwny życia los, z nadzieją wędruj dalej,
Pan zły odwróci cios”. (ŚE 525,1)
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Lipiec

27 lipca
Mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa;
albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny.
(2 Kor 12,10)

Panie

Boże, który jesteś w niebie i wysłuchujesz
modlitw swoich dzieci! Dziękuję Ci, że masz cierpliwość nade mną i zawsze jesteś gotowy słuchać
moich próśb. Jednakże często nie rozumiem Twojej woli i błagam Cię o spełnienia, które nie są Ci
miłe.
Proszę Cię serdecznie, oświeć mnie przez Ducha Świętego, bym pojmował Twoje postanowienia
i bez szemrania podporządkowywał się Twojej woli.
Panie Boże, Ojcze naszego Zbawiciela, upodobało się Tobie zbawić świat przez słabość, poniżenie, a wreszcie krzyżową śmierć Twojego Syna. Czy
dlatego zsyłasz na nas zniewagi, prześladowania
i ucisk? Czy raduje Cię nasze nieszczęście? Dlaczego nie dasz Twoim dzieciom takiej siły, aby się jej
przelękli wszyscy naśmiewcy Twojego Imienia?
Boże, nie pytam więcej, albowiem Twoje słowo
naucza, iż moc Twoja wykonuje się w słabości,
więc kiedy jesteśmy słabi, wtedy jesteśmy mocni.
Boże, przedziwne i niepojęte dla ludzkiego rozumu
są prawa Twojego Królestwa!
Mądry Boże, pozwól mi doświadczyć potęgi wiary, nadziei i miłości w chwilach cielesnej niemocy
i prześladowań od niewiernego świata. Amen.
„Zbawicielu mój i Panie, zdroju prawdy i światłości! Racz
mej duszy dać poznanie moich grzechów, mej słabości.
A gdy poznam je przez Ciebie, bądźże w każdej mej potrzebie mojej duszy poświęceniem, jej pociechą
i zbawieniem”. (ŚE 468,4)
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Lipiec

28 lipca
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. (Hbr 13,8)

Boże łaskawy, pozwól mi mówić do Ciebie i otwie-

rać przed Tobą moje serce, które zechciej oczyścić
krwią Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Myśli moje
nieustannie biegną ku Tobie. Pragnę być blisko
Ciebie i wsłuchiwać się w Twoje słowo. Gdy Pragnę
znaleźć Ciebie, zawsze na mojej drodze spotykam
Chrystusa. W Nim dajesz mi się znaleźć i poznać.
Wychodzisz mi na przeciw, bo ja przyjść do Ciebie
nie mogę.
Boże miłosierny, dziękuję Ci, że przed wiekami
zbliżyłeś się do grzesznej ludzkości w Synu, który
z Twojej woli został przyobleczony w nasze ludzkie
ciało. W Nim dokonałeś wielkiego dzieła zbawienia
i w Nim byłeś najbliżej nas.
Boże, dziękuję Ci, że Chrystus i dziś jest zbawczo obecny wśród Twojego ludu i przez Ducha
Świętego otwiera nasze serca, ubogaca nas darami
swojego krzyża, odpuszcza nam grzechy i obdarza
życiem wiecznym przez ewangelię i sakramenty.
Napełń mnie wiarą i pewnością, że Syn Twój jest
niezmienny w swoim działaniu, abym z radością
rozpoczynał każdy nowy dzień, powierzał się Jego
prowadzeniu i z niezachwianą nadzieją zbliżał się
do kresu mojej drogi. Boże, jak On był zwycięzcą
śmierci w poranek wielkanocny, tak niech okaże
moc swoją dla mnie w ostatniej godzinie mojej
doczesności. Amen.
„Kto w Nim ożył w doczesności, ma zbawienie też w
wieczności, przy Nim zostać jest zbawieniem, w Niego
wierzyć – odpuszczeniem, Jego słuchać jest mądrością,
w Nim umierać – szczęśliwością”. (ŚE 161,5)
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Lipiec

29 lipca
Wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa
Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie
ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. (Ga 3,26.27)

Boże i Ojcze łaskawy! Niepojęta jest Twoja miłość,

która łamie i przekracza wszelkie bariery! Cóż szczególnego znajdujesz w grzesznych ludziach, że uwolniłeś nas z niewoli ciemności i usynowiłeś w Jezusie
Chrystusie? Twoja miłość to sprawiła, że nie karzesz nas, chociaż jesteśmy winni. Przyoblekłeś nas
w szatę sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna jedynego.
Boże, dziękuję Ci, że u zarania mojego życia przyznałeś się do mnie, naznaczyłeś mnie, nazwałeś
imieniem swoim i zawarłeś ze mną przymierze.
Uczyniłeś tak ponad moją świadomością, abym nie
dla mojej zasługi był usprawiedliwiony. Twojej woli jestem Twoim dzieckiem przez wiarę w Twojego
Syna, Jezusa Chrystusa. Dopomóż mi być czujnym,
abym nie utracił wiary i nie dał się omamić ułudom
tego świata, i nie stał się marnotrawnym Twoim
synem. Wspomagaj mnie w wierze, wszak tak długo
będę przy ojcowskim sercu Twoim jako Twe dziecię,
jak długo będę ufał Tobie.
Boże, dopomóż zrozumieć wszystkim ludziom,
że to Ty uczyniłeś z nas Twoje dzieci. Nie jesteśmy
nimi dzięki naszej wierze, ale przez wiarę dostępujemy usynowienia. Boże, przebacz tym, którzy
swoją wiarę poczytują sobie jako zasługę. Zachowaj mnie, Panie, od wszelkiej grzesznej myśli
o mojej zasłudze przed Tobą! Amen.
„Tak krzyż wszelaką pychę w nic obraca, w pył strąca,
lecz nas wielce też wzbogaca: darzy mię szczęściem
i przemienia z wroga na dziecię Boga”. (ŚE 155,5)
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Lipiec

30 lipca
Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział
Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród
nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. (2 Kor 6,16)

Boże

wszechmogący, ogarnia mnie przerażenie,
gdy myślę o Twojej potędze i świętości. Jak mogę,
ja, grzesznik, ostać się przed chwałą Twojego oblicza? I jak mogę otworzyć moje usta i rozmawiać
z Tobą? Kimże jesteśmy, że mówisz: „Zamieszkam
w nich i będę się przechadzał pośród nich”, i czynisz sobie z nas świątynię?
„Czyż tron Twój, Panie uwielbiony, w niebie nie
jest dość wspaniały, że w głębi duszy mej skruszonej zasiąść chcesz na tronie chwały? Czyliż to miejsca masz tak mało tam, w niebieskiej swej krainie,
żeś me znikome obrał ciało i budujesz w nim świątynię?”
Panie Boże, to wszystko jest dla mnie niepojęte,
choć wiem, że prawdziwe. Dlatego padam na kolana przed Tobą i pokornie proszę, oczyść moje serce
i wyrzuć zeń wszystko, co obraża Ciebie, abym stał
się godny Twojej łaski. Gdy oczyścisz mnie krwią
Twojego Syna, będę oczyszczony, gdy uznasz mnie
za godnego Twojego zmiłowania, zmiłujesz się
nade mną, wszak co Ty chcesz, to dzieje się i staje.
Ojcze miłosierdzia, ja, niegodny Twój sługa, dziękuję Ci, że chcesz mieszkać w moim sercu i budujesz sobie w nim świątynię. Amen.
„Jako orzeł swymi pióry broniąc kryje młode swe, tak
prawica Boża z góry co dzień okrywała mnie. Już z początku, w łonie matki Bóg mi me istnienie dał; On wyznaczył
życia dział, On też wszystkie dał dostatki. Wszystko w świecie kres swój ma, miłość Boża wiecznie trwa”. (ŚE 588,2)
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Lipiec

31 lipca
Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład,
abyście wstępowali w jego ślady. (1 P 2,21)

Panie Boże, Ojcze niebieski, dziękuję Ci, że mogę

słuchać radosnej nowiny o zbawieniu w Jezusie
Chrystusie i poznawać Twoją wolę objawioną w
Twoich przykazaniach. Ilekroć rozlega się ewangelia o zbawieniu, tylekroć pozwalasz mi oczyma
wiary spoglądać na Twojego Syna, którego nam
dałeś, byśmy Go naśladowali.
Boże, racz łaskawie przebaczyć mi moje grzechy
i zaniedbania, wszak nie zawsze pamiętam o naśladowaniu Twojego Syna. Ty wiesz, niełatwo iść
za Chrystusem i jak On nieść swój krzyż. Pan mój
i Zbawiciel wypełnił Twoją wolę do końca. Proszę
Cię przeto, racz mi nie pamiętać moich niedoskonałości, a zechciej widzieć szczere chęci. Dopomóż
mi przez Ducha Świętego wstępować w ślady Twojego Syna i naśladować Go przez służbę bliźnim,
jak On to czynił.
Boże, przez naśladowanie Chrystusa pragnę dziękować Ci i wielbić Twoje Imię za dobroć i łaskę
Twojego serca ojcowskiego. Amen.
„Tak też dusza ma zbolała w Tobie, Jezu, pragnie żyć;
spraw, by wiernie Cię kochała, racz mi przyjacielem być.
A choćby za tłumem odbiegło Cię wielu, ja zawsze przy
Tobie chcę trwać, Zbawicielu, bo słowo Twe, Panie, to
życie i moc, słodyczą mnie poi, rozprasza mą noc”.
(ŚE 742,4)
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Sierpień

1 sierpnia
Wszechmogący Pan pomaga mi, dlatego nie zostałem
zhańbiony. (Iz 50,7)

Boże wszechmogący, często wznoszę w górę moje

oczy i błagam Cię o wsparcie i ratunek. A Ty w swoim miłosierdziu wysłuchujesz mojego wołania i koisz moje cierpienia. Twoja pomoc zawsze jest pewna i niezawodna.
Boże, dziękuję Ci, że nie pozostawiasz mnie samego w trudnościach i doświadczeniu, ale wspierasz mnie i dodajesz otuchy. Żadne ludzkie słowo
nie wyrazi bezmiaru wdzięczności, jaką Tobie powinienem za Twoją dobroć i łaskę.
Boże miłościwy, nade wszystko dziękuję Ci za
Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela wszystkich
ludzi. W Nim dałeś nam pomoc w walce z grzechem, który pęta ludzkość od początków jej historii. Spraw, abym w moim boju nie liczył na własne
siły, ale całkowicie poddał się pod władanie Twojego Syna, który powiedział: „Beze mnie nic uczynić
nie możecie”.
Panie Boże, z pokorą proszę Cię o wsparcie
Twojego Ducha Świętego. Oświeć mnie, bym poznał
Twoją wolę i nie zbłądził wśród mroków tego świata. Wiem, że nie zostanę zhańbiony, jeśli Ty poprowadzisz mnie przez Jezusa Chrystusa w Duchu
Świętym. Amen.
„O, nakłoń ku mnie swoją twarz, pomagaj także dalej,
niech Ciebie chwalę, Ojcze nasz, dopóki życia stanie.
U kresu ziemskich moich dróg daj zasiąść mi wśród wiernych sług i pomóż do radości”. (ŚE 578,3)
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Sierpień

2 sierpnia
W jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia i duch
wszystkich ludzi. (Hi 12,10)

Wszechmogący, miłosierny Panie Boże, niebo jest

Twoim tronem, a ziemia podnóżkiem stóp Twoich!
Tyś źródłem wszelkiego bytu. W rękach Twoich jest
życie całego stworzenia i duch wszystkich ludzi! Ty
nas karmisz i poisz, i czynisz nam według Twojego
upodobania. Boże łaskawy, także i mnie wziąłeś
pod swoją ochronę, dlatego czuję się bezpieczny,
wszak zgodnie z obietnicą, nikt nie wydrze z Twojej ręki tych, nad którymi Ty masz pieczę. Ufam Ci
i wierzę, albowiem Ty mnie ukształtowałeś i Ty
kierujesz moimi krokami. Wspierasz mnie w doświadczeniu, koisz cierpienie, a gdy lękam się, przygarniasz mnie do swojego serca.
Boże wieczny, uchwyć mocno grzeszną ludzkość
i doprowadź do celu, jaki jej wyznaczyłeś. Przeobraź ducha wszystkich ludzi, aby spełniło się Twoje
przyrzeczenie, że zbawisz każdego człowieka, którego umiłowałeś i za którego ofiarowałeś swojego
Syna, Jezusa Chrystusa.
Racz łaskawie wysłuchać mnie przez mojego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.
„Świętymi nas myślami chciej obdarzyć, Panie, bo próżne
wszystkie nasze byłoby staranie, jeślibyś nie skłaniał
w Boskiej swej miłości nas słabych do dobrego ręką swej
możności”. (ŚE 390,6)
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Sierpień

3 sierpnia
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione i nic nie pozostało utajone, co by nie wyszło na jaw.
(Mk 4,22)

Boże

wszechmogący, który wszystko przenikasz
i znasz najgłębsze tajemnice ludzkiego serca, okaż
mi swoją łaskę i miłosierdzie. Co może ostać się ze
mnie przed świętym Twoim obliczem? Jedynie
wiara, którą budzisz w moim sercu i pomagasz
zachować, podoba się Tobie, wszakże nie dla mojej
zasługi, lecz Twojego Syna, jedynego Pośrednika
i Przewodnika na drodze do Ciebie.
Proszę, spraw, bym nie zapominał, że co chciałbym ukryć przed Tobą i zataić przed ludźmi, jest Ci
znane. Wszystko, co ukryte, zostanie ujawnione.
Ustrzeż mnie, bym nie chował oczu przed bliźnimi
i moimi postępkami nie ranił Twojego serca ojcowskiego, ale czynił wszystko zgodnie z Twoją
wolą. Przykryj nagość mojej duszy sprawiedliwością Twojego Syna, bym mógł stanąć przed Twym
Boskim majestatem.
Boże, moje życie oddaję w Twoje ręce. Kieruj
nim. Gdy Ty przewodzisz, raduje się moja dusza.
Wyprostuj moje kręte drogi, uświęć myśli i słowa,
bo co Ty poświęcisz, świętym zostanie.
Wysłuchaj moje prośby przez Jezusa Chrystusa
w Duchu Świętym. Amen.
„Niech pytam się też wciąż: Czy tylko mi się godzi do
równać światłu chcieć, iść za nim, choć mnie zwodzi? Czy
godny jest mój czyn, choćbym go ukryć mógł lub choć go
chwali świat? – Jak go osądzi Bóg?” (ŚE 292,3)
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Sierpień

4 sierpnia
Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. (Ps 34,19)

Panie Boże, Tyś Bogiem dalekim i ukrytym, Bo-

giem niezbadanej tajemnicy i mocy! Ale jesteś również Bogiem miłości i w Jezusie Chrystusie stałeś
nam się bliski. Patrząc w wierze na oblicze Jezusa,
spoglądamy w Twoje serce ojcowskie, pełne łaski
i dobroci.
Boże miłosierny, pełen dobroci, dziękuję Ci, że jesteś blisko mnie, choć gdy cierpię i upadam pod
ciężarem obowiązków, wydaje mi się, że odwróciłeś ode mnie swoje oblicze. Ty niesiesz mi pomoc
i pociechę, ale ja, pogrążony w smutku i zatroskany, nie widzę znaku od Ciebie.
Boże, proszę Cię serdecznie, dopomóż mi dostrzec Twoją bliskość w każdej chwili mojego życia
w szczęściu i niedoli. Zawsze, kiedy osłabnie moja
ufność, obudź mnie, bym z radością powitał Cię
i podziękował za dary wsparcia i pociechy. Uchroń
mnie przed zwątpieniem w godzinie próby i przez
Ducha Świętego daj poznanie, że jesteś bliski tym,
którzy naśladują Twojego Syna w noszeniu krzyża.
Wysłuchaj mnie przez Pana Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela świata. Amen.
„Czekamy Cię, Tyś w sercach sam miłością dawno władał.
Choć bliski duchem jesteś nam, masz jawnie w nich zasiadać. Bo dobrze wiesz, że dać nam chcesz pokoju i radości,
w cudownym życiu gościć”. (ŚE 2617,3)
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Sierpień

5 sierpnia
Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest
Słowo Boże. (Ef 6,17)

Panie Boże wszechmogący i miłosierny! Z podzię-

kowaniem i wdzięcznością staję dziś przed Twoim
łaskawym obliczem i dziękuję Ci, że wysłuchujesz
moich modlitw i darzysz wszystkim, co jest mi
potrzebne do życia w ciele i duchu. Wspomagasz
mnie w codziennym boju z moimi słabościami i grzechem. Dodajesz mi odwagi i wkładasz do mych rąk
miecz, bym stawał w szranki z mocami złego. Dziękuję Ci, Boże, że wspierasz mnie w mojej walce i dajesz zwycięstwo w Jezusie Chrystusie.
Boże łaskawy, pragnę zawsze pamiętać, że moje
zwycięstwo zawdzięczam triumfowi Syna Twojego
nad władztwem śmierci. Bez oręża Twojego słowa
i pomocy Ducha Świętego, zostałbym pokonany.
Dlatego proszę Cię, dopomóż mi w rozumieniu
Twojej prawdy. Niech będzie mi ona tarczą i orężem. Spraw, bym fałsz i oszczerstwa zwalczał Twoim słowem, a pociechę w strapieniu czerpał z ewangelii Jezusa Chrystusa.
Boże, doprowadź do opamiętania tych, którzy posługują się Twoim słowem, by zaspokoić swą religijną pychę.
Racz wysłuchać mnie przez Jezusa Chrystusa,
który z Tobą i z Duchem Świętym w jedności żyje
i króluje na wieki wieków. Amen.
„Nie opuszczaj mię w pokuszeniu, w które mnie ten świat
przywodzi, bym pokój zachował w sumieniu; dusza z boju
niech wychodzi zwycięsko i nieskażona, będąc Tobą posilona”. (ŚE 151,3)
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Sierpień

6 sierpnia
Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. (2 Kor 4,17)

Wieczny Boże, święty i nieśmiertelny Królu nasz

i Panie! Jak po dniu następuje noc, po burzy słońce, tak w życiu Twoich dzieci śmiech przeplata się
ze łzami, pokój z trwogą, powodzenie z niedolą. Ty
wiesz najlepiej, dlaczego nasza radość niespodziewanie ustępuje smutkowi, a po dniach szczęśliwych przychodzą dni doświadczenia.
Panie Boże dobry i łaskawy, pytam, dlaczego cierpię, i nie karz mnie za to, gdyż nie jestem nieposłuszny Twojej woli, ale pragnę pojąć Twoje Boskie
rozporządzenia. Ufam Ci i wierzę, że dobrą drogę
wybrałeś mi, bym trafił do Królestwa życia wiecznego przed Twoim świętym obliczem. Kształtuj
moje serce przez doświadczenie, gdyż wypróbowana wiara jest największym skarbem duszy. Ale
dopomagaj mi w przezwyciężaniu lęku przed cierpieniem i pocieszaj, gdy cień krzyża padnie na
moją drogę. Naucz mnie radować się, iż uznałeś
mnie za godnego naśladowania Chrystusa w dźwiganiu mojego brzemienia. Wyryj w moim sercu
słowa: „Nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam
przeogromną obfitość wiekuistej chwały”.
Panie Boże, wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Bóg nasz ucieczką i mocą, broni nas dniem oraz nocą. On
nas w uciskach ratuje. On bojaźń nam odejmuje.
Nie trwóżmy się, choćby drżała w posadach swych ziemia
cała, choćby i góry wzruszone były i w morze wniesione”.
(ŚE 659,1.2)
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Sierpień

7 sierpnia
A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da
i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. (2 Kor 9,10)

Panie Boże wszechmogący, Ojcze miłosierdzia! To-

bie zawdzięczam życie i chleb powszedni! Włożyłeś
w każde ziarenko niepojętą moc życia. Dlatego wszystko nieustannie odnawia się i rozwija. Przyjmij z niegodnych ust Twego sługi podziękowanie i uwielbienie, gdyż jedynie Ciebie należy wysławiać. Jesteś
wielki i niepojętej mocy, Ty wszystko napełniasz i sprawiasz, że istnieje!
Panie Boże, dziękuję Ci, że nakazujesz mi myśleć o cudzie odradzającego się życia. Tak oto karmisz nas nadzieją, iż zostanie pomnożony także
zasiew Twojego słowa i z Twoim błogosławieństwem wyda owoce sprawiedliwości, przez które
uwielbione będzie Twoje imię na całej ziemi. Proszę utwierdź w pewności wszystkich zwiastunów
Twojego słowa, że ich praca nie będzie daremna,
wszak moc, która zeń płynie, przeobraża serca i budzi wiarę, którą Ty uznajesz za sprawiedliwość.
Ojcze łaskawy i miłosierny, wykorzeń z serc
Twojego ludu wszelki chwast fałszu, by nie utrudniał wzrostu błogosławionego posiewu słowa życia.
Pragniesz zbawienia wszystkich ludzi i raduje Cię
wierność Twojemu słowu i ewangelii naszego Pana
i Zbawiciela, w którym umiłowałeś dzieci Twoje.
Amen.
„Boże, z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy.
Z Ciebie plenność miewa rola; my zbieramy z Twego pola.
Wszystko Cię, mój Boże, chwali. Aleśmy i to poznali, że
najmilszą Ci się zdała pracującej ręki chwała”. (ŚE 247,1.2)
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Sierpień

8 sierpnia
Dziękujcie Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. (Kol 1,12)

Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze Pana na-

szego, Jezusa Chrystusa! Staję przed świętym Twoim majestatem, aby oddać Ci cześć i chwałę, jako
jedynemu Bogu. Uczyniłeś mnie zdolnym do uczestniczenia w dziedzictwie świętych. Niech zawsze
moje usta wypowiadają słowa dziękczynienia, a radość z darów Twojej łaski nie odstępuje mego serca.
Ojcze niebieski, dziękuję Ci, że przez Pana Jezusa Chrystusa wydarłeś mnie z władztwa śmierci,
postawiłeś na drodze światłości i obiecałeś uczestnictwo w dziedzictwie świętych. Nie ma wspanialszej obietnicy, przeto pragnę wielbić Cię i czcić na
wieki.
Proszę Cię serdecznie, dopomóż mi, bym dochował Ci wierności w naśladowaniu Twojego Syna,
w uświęcaniu mojego życia i w umacnianiu społeczności ze wszystkimi, których uczyniłeś zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych
w światłości.
Przez moc Twojego słowa prowadź mnie, Panie
Boże, do Królestwa Twojej chwały, gdzie z aniołami
i wszystkimi zbawionymi będę Cię wielbił i chwalił
na wieki wieków. Amen.
„Wejrzyj na nas, Panie, okaż zlitowanie nad sługami
swymi: Uczyń nas godnymi Twego uczestnictwa, zasług
Twych dziedzictwa”. (ŚE 210,6)
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Sierpień

9 sierpnia
Uchybienia – któż znać może? Ukryte błędy odpuść mi!
(Ps 19,13)

Panie Boże wszechmogący! Często wydaje mi się,

iż znam Ciebie i Twoje postanowienia względem
mnie. Ale wtedy grzechem pychy obrażam święte
Twoje Imię. Boże, zmiłuj się nade mną!
Panie litościwy, niekiedy uważam, że jestem inny, lepszy od moich bliźnich, postępuję sprawiedliwie i przestrzegam Twoich przykazań. Przenikasz mnie i wiesz najlepiej, iż nie zasługuję na Twoje
łaskawe wejrzenie. Panie Boże miłosierny, zmiłuj
się nade mną!
O Wszechmogący, łudzę się, że nie zauważysz
wszystkich moich błędów, albo że nie będziesz pamiętał moich grzechów. Ale Ty jesteś Bogiem, który wszystko widzi i wszystko przenika, więc znasz
moje drogi i tajemnice i wiesz o mnie więcej, aniżeli ja wiem o sobie.
Boże miłosierny i łaskawy, jeśli będziesz zważał
na grzechy nasze, któż wtedy ostoi się przed Twoim świętym obliczem? Okryj nagość mojej duszy
szatą sprawiedliwości Chrystusa, abym mógł we
właściwym czasie oglądać i poznać Cię, jak teraz jestem poznany.
Boże, zmiłuj się nade mną! Amen.
„Racz, Jezu, nas w obronę wziąć, sam skarbem naszym,
chlubą bądź, na Ciebie się zdajemy. Niech, co jest w górze,
szuka duch, od świata odwracając słuch, bo tu wśród zła
żyjemy. Wszędy błędy, zdrady, złości, moc przykrości
nam tu szkodzą, prawowiernych serca zwodzą”. (ŚE 212,4)
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Sierpień

10 sierpnia
Ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: Gdybyś
i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi.
(Łk 19,41.42)

Boże, w dniu dzisiejszym przypominamy sobie smu-

tny los Jerozolimy, świętego miasta Twojego ludu
wybranego. Ręka pogan zburzyła świątynię. Nie
został kamień na kamieniu. Dopuściłeś to, by groza napełniła tych, którzy zlekceważyli i kiedykolwiek zlekceważą Twoje obietnice.
Panie, okaż w wieczności zmiłowanie wszystkim, którzy zginęli pod gruzami Jerozolimy, skonali w okrutnych męczarniach i w pohańbieniu.
Boże, niezbadane są Twoje wyroki i niepojęte są
drogi, którymi prowadzisz swój lud do zbawienia!
Każdy dzień życia jest darowanym czasem łaski.
Nieustannie nawiedzasz nas i chcesz, byśmy Cię
przyjęli w wierze i służyli Ci w miłości i radości.
Skrusz nasze zatwardziałe serca, byśmy nie poszli
za przykładem mieszkańców Jerozolimy, którzy nie
poznali czasu nawiedzenia, ale żebyśmy usłyszeli
Twój głos i przyjęli Twojego Syna, i naśladowali
Go, i w Nim i przez Niego chwalili dobroć i Twoją
wierność.
Boże niepojętej mocy, wysłuchaj nas w Duchu
Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
„Jezusowi oddaj dziś serce swe, wiarą się z Nim ściśle
złącz, oddaj wszystko złe. Dziś czas łaski jeszcze trwa,
więc pójdź doń. Przed miłością wieczną stań, swe kolana
skłoń. Jak pięknie tam, u niebios bram, więc z nami pójdź
i wiernym bądź”. (ŚE 753,3)
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Sierpień

11 sierpnia
Włóż miecz swój do pochwy, wszyscy bowiem, którzy
miecz dobywają, od miecza giną.
Mt 26,52

Panie

Boże, choć Twoje imię brzmi: Pan Zastępów, Ty jesteś Bogiem pokoju. Mord i wojna mają
swój początek w zazdrości Kaina. Nienawidzisz
przelewu krwi i wzywasz walczących do upamiętania, zgody i miłości. Dałeś nam przykazanie: „Nie
zabijaj”, aby położyć tamę dla nienawiści płynącej
z ludzkich serc. Przebacz łaskawie swoim dzieciom
ich grzech i daj wszystkim poznanie, jak wiele niesprawiedliwości czyni brat, gdy podnosi rękę na swojego brata.
Mocny i święty Boże, ciągle współczesnym światem wstrząsają wojny, niosąc śmierć, nędzę i cierpienie niewinnym ludziom. Powstań Panie Boże
wszechmogący, złam miecz wojny, niech zapanuje
pokój, o którym mówi Twoje słowo. Przez Ducha
Świętego oświeć wszystkich światłem ewangelii
Chrystusowej o pojednaniu, by nienawiść ustąpiła
miłości, zapalczywość łagodności, a zemsta przebaczeniu. Niech dla siewców niesnasek będą
ostrzeżeniem słowa naszego Zbawiciela: „którzy
miecz dobywają, od miecza giną”. Boże, zaprowadź
pokój między narodami i między ludźmi! Rozpocznij od mojego serca. Amen.
„Strzeż łaskawie naszych domów, wszystkich naszych
rzeczy, od pożarów, szkód i gromów racz nas zabezpieczyć. Daj nam zawsze czas spokojny, strzeż od głodu,
moru, wojny. Miej nas w swojej pieczy”. (ŚE 254,6)
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12 sierpnia
Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał,
jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. (1 P 4,10)

Panie

Boże, dawco dobrych i doskonałych darów!
Wszystko, co posiadam i kim jestem, zawdzięczam
Tobie, obficie bowiem błogosławisz mi i pomagasz
w spełnianiu moich planów i celów. Dziękuję Ci za
mój dom, rodzinę i przyjaciół, za chleb powszedni,
pracę i chwile odpoczynku. Przede wszystkim dziękuję za dary Twojej łaski, za umiejętności, w które
mnie wyposażyłeś, za wiarę i nadzieję mojego serca, za miłość do bliźnich.
Czym mogę odwdzięczyć się Tobie? Jakiej pragniesz ofiary? Boże, nic Ci nie mogę darować,
wszak wszystko, co jest moje, zawdzięczam Twojej
dobroci. Nie chcesz srebra ani złota. Tobie jest
miłe tylko serce pokorne, zawsze Ci oddane i posłuszne Twojej woli. Pragnę więc dzielić się z bliźnimi darami, które otrzymałem z ręki Twojej, by
przez wzajemną posługę budował się Twój Kościół
i działa się Twoja wola. Spraw, bym ochotnie służył
dobru na chwałę świętego Twojego Imienia. Proszę, wypleń z mojego serca wszelką myśl o zasłudze, wszak cokolwiek czynię, jest moją powinnością. Dopomóż mi w Duchu Świętym przez Jezusa
Chrystusa, Pana mojego. Amen.
„Bądź pochwalony, Boże święty, wiecznych darów zacny
zdroju! Ty sam wypełniasz, Niepojęty, radościami duszę
moją. O Ojcze, Synu, Duchu Boże, Twej chwały wyrzec
nikt nie może po wieki wieków”. (ŚE 235,4)
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Sierpień

13 sierpnia
Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze
i odnówcie się w duchu umysłu waszego. (Ef 4,22.23)

Panie Boże, który znasz mnie i widzisz każdy mój

błąd! Kim jestem? Co czynię? Jakie myśli zatruwają mój umysł? Żyję w grzechu. Kieruje mną żądza
bogactw tego świata, egoizm i pycha.
Panie, ja sam nie wyzwolę się z grzechu, z objęć
starego człowieka. Wzywasz mnie do odnowienia
mojego umysłu i w swej łaskawości przychodzisz
mi z pomocą w Jezusie Chrystusie. Wskazujesz na
Niego, jako wzór świętego życia, i Jego sprawiedliwością przyoblekasz moją nagą i chorą duszę.
Przez Twojego Syna podajesz mi pomocną dłoń i wydobywasz z mroku śmierci.
Panie Boże, wspieraj mnie w walce z żądzami ciała. Dopomagaj w odnowieniu umysłu i serca. Pragnę moje myśli, słowa i czyny podporządkować
Tobie i służyć Ci całym sercem, aby w moim życiu
działa się Twoja wola.
Wysłuchaj, Boże łaskawy, swojego sługi i obdarz go radością życia w Tobie. Amen.
„W ślad za Mną! Woła Chrystus Pan. W ślad za Mną hufce
moje! Zaprzyjcie się, porzućcie świat, obleczcie wiary
zbroję! Weźmijcie na się krzyż i znój i pójdźcie za Mną
w życia bój!” (ŚE 764,1)
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14 sierpnia
Nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. (Dz 4,12)

Panie

Jezu, Imię Twoje, które znaczy: ‘Pan jest
zbawieniem’, jest mi dane, bym mógł wspominać
je przed Twoim obliczem, szukać w nim pocieszenia i pokrzepienia. Ilekroć wzywam Twojego Imienia, pomny męki Twojej i śmierci na Golgocie,
zwiastuje mi ono łaskę, której Ty jesteś ucieleśnieniem.
Chryste, za moje grzechy zostałeś poniżony, ale
Bóg Cię wywyższył i obdarował Imieniem, które
jest ponad wszelkie imię, bym przed Tobą zginał
kolana. Proszę Cię, daj mi serce zawsze gotowe
wielbić Ciebie i czcić na wieki. Niech w moim życiu
święci się Twoje Imię. Ty jesteś nadzieją grzesznej
ludzkości. Kto do Ciebie woła, tego słyszy Ojciec
nasz niebieski i wypełnia swą Boską obietnicę życia wiecznego.
Usłysz moją pokorną modlitwę, obdarz błogosławieństwem i ofiaruj dary Ducha Świętego. Nie
dozwól, bym kiedykolwiek zaparł się Ciebie i szukał zbawienia poza Tobą.
Chryste, jedyny Odkupicielu, który jesteś źródłem pokoju mojego serca, zmiłuj się nade mną!
Amen.
„Imię Jezus jako gwiazda błyszczy na niebieskim tle, ono
ciebie do wolności, do zbawienia słodko zwie. Choćby
wszystkie światła zgasły, choćby nastał wieczny mrok,
imię Jezus będzie świecić, bo w nim żyje wieczny Bóg.
Imię Jezus najpiękniejsze, niesie w serce światła blask,
w tym imieniu znajdziesz niebo, wybawienie, hojność
łask”. (ŚE 787,3)
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15 sierpnia
Nawróćcie się, każdy ze swojej złej drogi i swoich złych
uczynków. (Jr 25,5)

Jezu

Chryste, Panie i Pośredniku nasz jedyny!
Wciąż pytamy o drogę do Ojca, poszukujemy jej,
a przecież powiedziałeś: „Ja jestem droga (...), nikt
nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”. Dziękuję Ci, że dla mnie i wszystkich ludzi, niezależnie
od rasy i narodowości, przez cierpienie i krzyż utorowałeś jedyną drogę do naszego Ojca, który przygarnia każdego, kto szuka Go szczerze i z całej duszy.
Panie, przebacz mi, gdyż grzeszę, pyszniąc się
dobrymi uczynkami, moją sprawiedliwością i mniemaniem, jakoby pełne i właściwe było moje poznanie i moja wiara. Naucz mnie rozumieć ostrzeżenie
Twojego sługi, apostoła Pawła, abym stojąc, uważał, by nie upaść.
Dopomóż mi odnaleźć cel życia i strzeż mnie od
pokuszenia. Tylko w Tobie, Chryste, pokładam ufność, do Ciebie pragnę wołać w każdej godzinie
mojego życia i przez Ciebie być prowadzonym przed
tron Boga świętego. A jeśli zbłądzę, skieruj moje
kroki na drogę sprawiedliwości i daj siły, bym
szedł nią wytrwale do końca moich dni.
Nawróć wszystkich ludzi i naucz ich rozpoznawać Ciebie, jedyną drogę do zbawienia, prawdziwy
Boże, który z Ojcem i z Duchem Świętym w jedności królujesz przez wieki i na wieki. Amen.
„Wędrowcze, wróć do Ojca, wróć, już nagrzeszyłeś dość!
Ponęty zgubne świata rzuć i jego fałsz i złość! Do Ojca
wróć!
Do Ojca wróć, boś pełen ran, a On opatrzy je, przebaczy
winy niebios Pan, uzdrowi serce twe. Do Ojca wróć!”
(ŚE 766,1.2)
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16 sierpnia
Wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności
Bożej, ku uwielbieniu chwały jego. (Ef 1,13.14)

Boże miłosierny, jestem Twoją własnością i należę

do grona Twoich dzieci, odkupionych krwią mojego Pana, Jezusa Chrystusa, i zapieczętowanych
przez Ducha Świętego do dnia objawienia zbawienia wiecznego i chwały Twojego majestatu. Nie jestem godzien okazanej mi łaski, wszak wciąż upadam pod ciężarem win i zapominam o moim świętym powołaniu. Masz cierpliwość nade mną, podnosisz z upadku, obdarzasz nowymi siłami i przez
słowo prawdy, Ewangelię zbawienia, rozniecasz
w moim sercu wiarę.
Panie Boże miłosierny, mam więc odwagę wyciągnąć ręce do Ciebie i prosić, byś strzegł mnie
wśród burz i niebezpieczeństw. Wierny jesteś, dlatego karmię się nadzieją, iż z pomocą Ducha Świętego doczekam się w pokoju moich ostatnich dni
na tym świecie, przejdę próg wieczności i stanę
przed Twoim obliczem, by chwalić Cię i wielbić
wraz ze wszystkimi wybranymi.
Boże, Ojcze niebieski, wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i mojego Pana. Amen.
„Jak wód czerstwych jeleń żąda, gdy z pragnienia pada
mdły, tak i dusza ma wygląda, Duchu Święty, siły Twej!
Bo bez Ciebie w sercach noc, wszelka nas opuszcza moc;
bo my własną siłą swoją nie możemy mieć pokoju”.
(ŚE 216,1)
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17 sierpnia
Panie, ratuj duszę moją! (Ps 116,4)

Boże i Panie łaskawy, każdy dzień życia, choć jest

Twoim darem, niesie nam niebezpieczeństwa. Czyha na mnie szatan, który chodzi wokoło jako lew
ryczący, chcąc mnie pochłonąć. Panie, ratuj duszę
moją!
W każdej chwili może spotkać mnie nieszczęście. Grozi mi w podróży, w pracy i na ulicy. Od nieszczęśliwych przypadków, Panie, ratuj duszę moją!
Nieprzyjaciele pragną mojej zguby. Knują zdradę, składają o mnie fałszywe świadectwa. Nastają na
moje dobre imię. Z rąk nieprzyjaciół, Panie, ratuj duszę moją!
Ciało moje rozpalają żądze. Chcę być sławny i bogaty. Pragnę władzy i wielkości. W pokuszeniach, Panie, ratuj duszę moją!
Grzeszę myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem mych powinności. Moje grzechy oskarżają
mnie przed Tobą, godzą w Twoją świętość i sprawiedliwość. Zasługuję na Twój gniew i karę. Panie,
ratuj duszę moją!
Szybko płyną dni mojej pielgrzymki. Przybliża
się dzień skonania. W godzinie śmierci mojej, Panie, ratuj duszę moją! Amen.
„Jezu, zwycięstwo daj, ratuj z otchłani, gdy wokół kłamstwo roztacza swą moc i gdy ułudnym swym blaskiem
nas mami, Panie, Ty światłem Swym rozprosz tę noc! Stój
po prawicy mej, Książę pokoju, ucz mnie, jak męstwa
dokazać mam w boju”. (ŚE 678,3)
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18 sierpnia
Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. (Ps 22,5)

Wieczny, dobry, wszechmogący Boże, mijają dni,

lata i wieki. Ciągle czynisz nowe rzeczy, przez które
objawiasz swoją chwałę i miłosierdzie. A jednak każesz mi myśleć także o przeszłości i wskazujesz na
patriarchów, proroków, apostołów, męczenników
i świadków wiary wszystkich czasów.
Pragniesz, bym uczył się od nich prawdziwej
ufności, która niesie wielkie obietnice. Wszak tym,
którzy Ci ufają, okazujesz łaskę, przychodzisz z pomocą i ofiarowujesz dary zbawienia wiecznego.
Panie miłosierny, rozbudź we mnie ducha prawdziwej wiary. Jeśli chcesz uczynić to przez krzyż
i próbę, niech dzieje się Twoja wola, albowiem Ty
nie doświadczasz ponad siły, ale dajesz swojego Ducha, który mnie wspiera i wstawia się za moją duszą.
Boże dobrotliwy, oddaję się pod Twoją opiekę.
Tobie ufali przodkowie nasi, ufali i wybawiłeś ich.
Z nadzieją wołam do Ciebie przez Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, przez którego obiecałeś wysłuchać wszystkie swoje dzieci. Amen.
„Ręce wzmocnijmy, pobudźmy swe serca i zaufajmy Mu,
bo On nasz Król. Jezus miłością w nas wiarę utwierdza,
z trwogi wyrywa, osładza nasz ból; przezeń się wzmocni
nam serce zaiste, w Jego miłości znów stanie się czyste”.
(ŚE 530,2)
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19 sierpnia
Jako żyje Pan, będę mówił tylko to, co powie mój Bóg.
(2 Krn 18,13)

Boże i Ojcze, dawco dobrych i doskonałych darów.

Ofiarowałeś mi zdolność myśli i mowy, rozwiązałeś mój język, bym porozumiewał się z bliźnimi.
Jednak nader często nadużywam Twojego daru.
Wzniecam wielkie niepokoje, przysparzam bólu i cierpień. A przecież Twoje dary służyć winny budowaniu wiary w Ciebie.
Boże, Panie Zastępów, grzeszę moim językiem
i winien jestem Twojego gniewu. Dla zasługi Syna
Twojego, przebacz mi moje błędy i oświeć mnie
przez Ducha Świętego, bym Twoim darem mowy
przyczyniał się do umacniania pokoju między ludźmi i między narodami ku większej chwale Twojego Imienia. Niech moje słowa będą jak Twoje
słowo, które niesie pociechę strapionym i zagubionym. Dlatego naucz mnie dobrze słuchać Twojego
Słowa i rozmyślać nad Nim w pokorze. Spraw, by
moje wypowiedzi podobały się Tobie i były użyteczne bliźnim.
Panie Boże miłosierny, pragnę głosić słowo prawdy i nieść smutnym i zatrwożonym ewangelię zbawienia w Jezusie Chrystusie. Uczyń mnie posłusznym narzędziem, bym czcił Twoje święte Imię. Jedynie Tobie należy się chwała i uwielbienie na wieki wieków. Amen.
„Ja chcę, o Boże, wolę Twoją czynić, postanowienia tego
nie odmienić. Z całym swym życiem Tobie się oddawać,
w cnocie zostawać.
Doświadcz i poznaj, czy to myślę szczerze; niech od obłudy łaska Twa mnie strzeże, bym z wszelkiej siły czynił w
swoim stanie, co Ty chcesz, Panie”. (ŚE 727,1.2)
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20 sierpnia
Pogrzebani jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć,
abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych
przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. (Rz 6,4)

Trójjedyny Boże, Ojcze i Synu i Duchu Święty! U za-

rania mojego życia zostałem ochrzczony w Twoje
Imię. Dziękuję Ci, że przez chrzest zawarłeś ze mną
przymierze i stałem się Twoją własnością. Niczym
nie zasłużyłem sobie na tak wielkie wyróżnienie.
Proszę Cię, Panie, dopomóż mi zrozumieć tajemnicę chrztu świętego, gdyż wtedy poznam znaczenie mojego powołania. Daj mi poznanie przez
Ducha Świętego, co znaczy przez chrzest umrzeć
i zmartwychwstać w Chrystusie Jezusie. Spraw, abym
przez codzienny żal i pokutę umarł grzechom, które Ciebie obrażają, i w nadziei zbawienia, którą
przez ewangelię budzisz w moim sercu, powstał do
nowego życia, codziennie odradzał się i przynosił
godne owoce wiary.
Pragnę mocno uchwycić się obietnicy danej mi
w sakramencie chrztu i pocieszać się nią w dniach
zwątpienia i niedoli. Utwierdź moją wiarę w odpuszczenie grzechów i pojednanie z Tobą w Jezusie
Chrystusie i prowadź mnie w niej do Twojego domu, gdzie oczekujesz na swoje marnotrawne dzieci. Amen.
„O Ojcze, Synu, Duchu Święty, ochrzczony jestem w imię
Twe, do rzeszy sług Twych zaliczony, do ludu co się świętym zwie. Krynicą łaski dla mnie jest, ten odrodzenia
mego chrzest”. (ŚE 393,1)
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21 sierpnia
Boże, Panie mój, bądź ze mną dla imienia swego, a że
dobra jest łaska twoja, wybaw mnie. (Ps 109,21)

Panie Boże, „stworzyłeś nas dla siebie i niespoko-

jne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie”.
Z trwogą wołam do Ciebie i błagam, abyś był ze
mną, aby moje serce znalazło w Tobie ukojenie
i uciszenie. Nie mogę przyjść do Ciebie, jeśli Ty
pierwszy nie zbliżysz się do mnie, nie mogę poznać
Cię, jeśli Ty nie dasz mi się poznać, nie potrafię
związać mojego życia z Tobą, jeśli Ty mnie nie przygarniesz do swojego serca.
Wielka jest Twoja łaska. Gdy patrzę na krzyż
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, wtedy coraz bardzej poznaję Twoją dobroć i miłość. Tylko w krzyżu mojego Zbawiciela mogę oglądać Twoje prawdziwe oblicze, Twoją łaskę i miłosierdzie. Wybaw
mnie z pęt grzechu i lęku przed mocami złego.
Spraw, bym nigdy nie zachwiał się w wierze, bowiem jesteś przy mnie w każdym doświadczeniu
i próbie, i że chcesz mnie ukształtować na wzór
i obraz Twojego Syna. Przygotuj Twojego sługę na
przyjęcie chwały w Królestwie niebieskim, gdzie
w jedności z Synem i Duchem Świętym jesteś Bogiem na wieki.
Wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi. Amen.
„Gdy ze mną Bóg, niech stanie świat cały przeciw mnie,
gdy wołam: Ratuj Panie! Zło wszelkie cofa się. Gdy twierdzą mą ochronną i druhem wierny Bóg, daremnie złością
swoją przerazić chce mnie wróg”. (ŚE 635,1)
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22 sierpnia
Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi
daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy
albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na
wieki wieków. Amen. (Ef 3,20.21)

Święty Boże, Tobie jedynie należy oddawać cześć

i wielbić Twoje Imię. Ty wszystko napełniasz swoją
mocą i ofiarowujesz nam dary, których wspaniałość przerasta nasze oczekiwania i nasze prośby
w modlitwach do Ciebie. Jesteś większy niż nasze
serca.
Dziękuję Ci, Ojcze miłosierdzia, że słyszysz wołanie mojej duszy i zawsze przychodzisz mi z pomocą. Znasz moją przyszłość i wiesz najlepiej, co
służy mojemu zbawieniu. Poddaję się Twojej łaskawej woli i z ufnością powierzam w Twoje ręce
wszystkie moje sprawy.
Błagam Cię o błogosławieństwo dla mojego
domu i rodziny, dla przyjaciół, mojej ojczyzny i dla
wszystkich narodów ziemi. Niech światło Twojej
chwały jaśnieje w Kościele Twojego Syna, Jezusa
Chrystusa! Niech ono kształtuje Twoje dzieci, które Cię nie znają. Niech wszyscy ludzie nawrócą się
i idą za głosem Jezusa Chrystusa, jedynego naszego Pana.
Uwielbiony bądź, Panie i Boże wszechmogący
i łaskawy, przez wszystkie wieki. Amen.
„Boże wielki, pełnyś chwał, wielbim Twą potęgę Panie!
Tyś stworzeniom życie dał, podziwiamy Twe działanie.
Jakiś od wieczności był, tak na wieki będziesz żył”.
(ŚE 369,1)
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23 sierpnia
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie
wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. (Ef 1,3)

Błogosławione niech będzie Twoje Imię, Boże i Oj-

cze naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa!
Od wieków błogosławiły Ciebie plemiona izraelskie
za przymierze i wierność Twoją. Błogosławią Ciebie narody całej ziemi, które w Jezusie Chrystusie
przyjąłeś do społeczności Twojego ludu, i czczą
Twoje imię za dar zbawienia i bogactwo Twojej łaski.
Pragnę wraz ze wszystkimi powołanymi śpiewać na Twoją chwałę. Niech będzie Ci miłe uwielbienie płynące z mojego serca, które zechciej oczyścić i poświęcić sobie na mieszkanie. Natchnij moje usta, by moja modlitwa podobała się Tobie.
Rozpal w mojej duszy ogień wiary, bym mógł być
blisko Ciebie i czerpać z bogactwa Twojej dobroci.
Pragnę sławić Cię wraz z bliźnimi we wspólnym
dziękczynieniu i nakłaniać oziębłych w wierze, by
chwalili Twoje Imię, wszak z Twojej łaski wszyscy
żyjemy i nad wszystkimi wschodzi Słońce. Ty nas
pierwszy umiłowałeś i obdarowałeś bogactwem Twojego błogosławieństwa, zanim myśmy Cię poznali
i umiłowali.
Panie Boże, przyjmij nasze uwielbienie przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Amen.
„Wieczne jest, o Panie, Twoje panowanie. Patrzysz z tronu
swego na mnie skruszonego, krzepiąc mnie swoimi dary
duchowymi”. (ŚE 210,2)
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24 sierpnia
Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie kołaczcie, a otworzą wam. (Mt 7,7)

Panie

Boże miłosierny, pozwoliłeś nam, ludziom
niegodnym Twojego zmiłowania, wołać do Ciebie
i nazywać Cię Ojcem. Ci, co wzywają Twojego Imienia, szukają Cię i w modlitwie proszą o łaskę, posiadają wspaniałą obietnicę wysłuchania. I ja wołam do Ciebie, a Ty cierpliwie mnie wysłuchujesz
i otwierasz przede mną swoje serce. Na całym
świecie, w każdej chwili wzywają Cię tysiące ludzi,
a Ty nakłaniasz ucha swojego i słyszysz szept modlitw w różnych językach. Boże, jesteś wspaniały.
„Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz
myśli moje z daleka... Jeszcze nie ma słowa na
języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe”.
Prawdziwa wiara jest pewnością, iż wypełni się
obietnica dana nam w ewangelii Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa. Rozbudź w moim sercu taką
wiarę, wszak tylko w niej i przez nią mogę przyjąć
dary zbawienia. Umocnij ją przez codzienne doświadczanie Twojej obecności. Spraw, bym wołając
do Ciebie, nigdy nie wątpił, iż mnie wysłuchasz.
Boże łaskawy, naucz mnie modlić się z ufnością,
abym bez bojaźni wszystkie moje spray przedkładał Tobie w modlitwie. Bądź dla mnie łaskaw przez
Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela. Amen.
„Otwarte niebios bramy, zstępuje do nas Bóg; więc z serca
też wołamy: Przyjdź do Swych wiernych sług! Owładnij
serca ich, Królestwo zbuduj swoje i uświęć imię swoje,
zamieszkaj, Panie, w nich”. (ŚE 16,1)
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25 sierpnia
Za przykładem świętego, który was powołał, sami też
bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym.
(1 P 1,15)

Panie Boże miłosierny, Tyś jedynie święty, a chwa-

łą swoją napełniasz niebiosa i ziemię! Jestem niegodny Twojego zmiłowania. Każda moja myśl, słowo i czyn, naznaczone są piętnem grzechu. Ale Ty
mimo moich win wzywasz mnie do życia w świętości i doskonałości. Dziękuję Ci, że wskazujesz mi
na Jezusa i przypominasz Jego słowa: „Jeśli kto
chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie”.
Panie Boże, jakże wielkie zadanie stawiasz przede mną! Nie mogę zbliżyć się do Ciebie, ani tym
bardziej uczynić się Tobie podobnym. Nie pozostawiasz mnie jednak bezradnego i udzielasz mi łaski wypełnienia chrześcijańskiego powołania. Dałeś mi zadatek Ducha Świętości i Prawdy, aby stał
się we mnie zaczynem nowego życia.
Proszę Cię, dopomóż mi naśladować Chrystusa,
uświęcać się i przynosić owoce wiary w Ciebie, jedynego Pana i Boga. Nie dopuść, bym kiedykolwiek chlubił się moimi osiągnięciami, ponieważ
wszystko, co dobre we mnie, jest z Twojego działania. Racz łaskawie wysłuchać mnie w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa. Amen.
„Przyjdź, Duchu Święty, Stwórco, do serc Swojego ludu
przyjdź, racz łaskę na swe rzesze zlać, by mogły się świętymi stać.
Ty umysł nasz oświecić chciej i miłość w serca nasze wlej.
Niech Twoja moc nam siłę da i niech nas wspiera łaska
Twa”. (ŚE 226,1.3)
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26 sierpnia
Błogosławieni, którzy w domu twoim mieszkają, nieustannie ciebie chwalą! (Ps 84,5)

Boże, Ty nie mieszkasz w domu zbudowanym lu-

dzkimi rękami. Ty wszystko wypełniasz i nic Ciebie
nie ogarnie. Pozwalasz jednak, by kościoły i kaplice nazywano domami Bożymi. Wznosimy je nie
dla Ciebie, ale dla nas, Twojego ludu, gdyż potrzebujemy wspólnej pociechy i wspólnego pokarmu
duchowego.
Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają. Błogosławieni, którzy rozmiłowali się w Twoim
słowie i znajdują w nim pokrzepienie! Błogosławieni, którzy składają ręce do modlitwy, by w społeczności sióstr i braci dziękować Ci za dary zbawienia wiecznego!
Dziękuję Ci, Boże i Ojcze, że i mnie pozwalasz przeżywać piękne chwile w sieniach Twoich, pokrzepiać
się Twoją prawdą i w modlitwie nazywać Cię Ojcem. Nie dopuść, by kiedykolwiek opuściła mnie
tęsknota za społecznością z Tobą w domu modlitwy i Twojego świętego słowa. A gdy nadejdzie
ostatnia chwila mojego życia, zabierz mnie do niebieskiej świątyni, gdzie ze wszystkimi wybranymi
i zbawionymi będę Cię wielbił i chwalił Twoje święte
Imię.
Wysłuchaj mnie i prowadź przez Syna Twojego,
Jezusa Chrystusa. Amen.
„Progi święte przestąpiłem, umilkł we mnie świata gwar.
Ach, za chwilą tą tęskniłem, gdy mnie gnębił życia skwar.
Precz ode mnie marne troski, tutaj głos przemawia Boski”. (ŚE 315,1)
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Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach. Jako nieznani, a jednak znani, jako umierający,
a oto żyjemy. (2 Kor 6,4.9)

Boże i Ojcze, moim powołaniem jest służba. Twój

Syn powiedział: „Ktokolwiek by chciał między wami być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich”.
Czy ja jestem wiernym Twoim sługą? Czy znajduję
w sobie dość cierpliwości i pokory? Czy jestem Ci
wierny w doświadczeniu i w krzyżu? Panie Boże
wszechmogący, Ty wiesz, że nie zawsze jestem dobrym sługą! Znasz moje słabości, obawy i niepewność. Proszę Cię, przebacz mi moje zaniedbania
i brak gorliwości w wypełnianiu moich obowiązków.
Naucz mnie cierpliwości, bym z pokorą znosił
wszelki ucisk i niedogodność w codziennej służbie
dla Ciebie. Liczni świadkowie Twojej prawdy powiadają, że choć wiodłeś ich przez prześladowanie,
pozwoliłeś im radować się z tego, co zdołali uczynić dla bliźnich. Dopomóż mi przez Twojego Ducha pojąć słowa apostoła Jezusa Chrystusa, świętego Pawła: „Jako nieznani, a jednak znani, jako
umierający, a oto żyjemy”, bym w cierpliwości wypełniał moje powołanie.
Wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa. Amen.
„Twe Słowo rosą jest dla dusz pragnących pocieszenia. Na
słabe dziatki, Jezu, złóż swój balsam w czas cierpienia
i ożyw nim, daj rosnąć im, zakwitnąć i w przyszłości plon
wydać w obfitości”. (ŚE 388,1)
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Sierpień

28 sierpnia
Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze
gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was
wytłumaczenia się z nadziei waszej. (1 P 3,15)

Wszechmogący Boże, dziękuję Ci za Twoje prowa-

dzenie i obronę mego ciała i duszy przed złymi mocami. Dziękuję za każdy dar Twojego serca ojcowskiego. Niech moje dziękczynienie będzie Ci miłe
i niech stanie się zachętą dla innych, by wielbili
święte Twoje Imię.
Złączyłeś moje życie z Chrystusem i przez Chrystusa mogę wołać do Ciebie i żyć nadzieją zbawienia wiecznego. Kieruj moimi krokami, by wszystko, co czynić będę, służyło poświęceniu Twojego
Syna w moim sercu. Boże, nie dopuść, bym kiedykolwiek zapomniał, komu zawdzięczam Twoją łaskawość i błogosławieństwo. Niech Imię Chrystusa
Jezusa jaśnieje w moim sercu po wszystkie dni mej
doczesnej pielgrzymki.
Boże i Ojcze, napełnij mnie odwagą, albowiem
pragnę bronić mojej nadziei, jaką roznieca Chrystus, wiecznie żywy Pan w moim sercu przez ewangelię. Umocnij mojego ducha, bym umiał przezwyciężyć trudności i z wiarą oczekiwał na dzień objawienia chwały wszystkich Twoich dzieci.
Wysłuchaj mnie – Boże i Ojcze – łaskawie przez
Twojego Syna, który z Tobą i z Duchem Świętym
żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Jezus żyje! On jest mój! Jemu swe poświęcę życie.
Z grzeszną żądzą stoczę bój, aż ją zwalczę całkowicie. On
w tym boju wesprze mnie – w tej nadziei wytrwać chcę.
Jezus żyje! Dobrze wiem, nie odłączy mnie od Niego ani
świat urokiem swym, ani zdradne siły złego. On nadzieję
w serce tchnie – w tej nadziei wytrwać chcę”. (ŚE 178,4.5)
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Sierpień

29 sierpnia
A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez
tych, którzy pokój czynią. (Jk 3,18)

Panie Boże, tylko Ty jesteś sprawiedliwy i tylko Ty

usprawiedliwiasz grzesznika! Tobie, jedynie sprawiedliwemu Bogu, należy się cześć i chwała. Pragnę wielbić Cię nieustannie w słowie i uczynku.
Proszę Cię serdecznie, dopomóż mi zrozumieć,
że prawdziwy pokój jest jedynie Twoim darem i tylko wtedy może być moją własnością, kiedy z całej
mocy przylgnę do Ciebie. Uczyń mnie swoim narzędziem. Pragnę spełniać Twoją wolę, wszak czyniącym pokój dana jest wspaniała obietnica: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami
Bożymi będą nazwani”.
Boże miłosierny, pragnę mieć w moim życiu za
przewodnika Jezusa Chrystusa, przez którego każdy wierzący ma pokój z Tobą. On jest moją sprawiedliwością, źródłem wszelkiego dobra i światłem
dla duszy. Proszę, dopomóż mi przez Ducha Świętego w naśladowaniu Twojego Syna, zespól z Nim
moje serce, abym wszczepiony w Niego przynosił
owoce sprawiedliwości, wszak bez Niego nie mogę
uczynić nic, co dobre i sprawiedliwe.
Wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. Amen.
„Kto docieka znajomości Bożych słów i o nie dba, taki
człowiek w swej szczerości owoc czasu swego da. Będzie
liść niezwiędły rósł, w wierze mocno stał i rósł, a cokolwiek czynić będzie, Pan Bóg mu poszczęści wszędzie”.
(ŚE 374,3)
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Sierpień

30 sierpnia
Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. (J 7,37)

Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za Twoją ofiarę krzy-

żową, w której pojednałeś mnie z Bogiem, naszym
Ojcem. Tylko Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra,
wiary, nadziei i miłości. Tylko Ty możesz ugasić
pragnienie poznania prawdy oraz tęsknotę za doskonałym życiem. Jednakże nie zawsze śpieszę do
Ciebie, by pić ze zdroju Twojej łaski, gdyż chcę nasycić się dobrami doczesnymi.
Chryste, daj poznać, że kto pije ze źródeł, które
nie płyną z Twojego słowa, ten zawsze będzie odczuwał pragnienie. Dlatego proszę Cię, mój Zbawicielu, dopomóż mi dobrze wybrać. Spraw, bym pragnął żyć przy Tobie i dla Ciebie.
Proszę Cię, pamiętaj o wszystkich, którzy jeszcze nie poznali Twojej dobroci i na pustyni świata
poszukują źródeł, by zaspokoić pragnienie. Zmiłuj
się nad nimi! Niech dla nich wytryśnie z Twojego
serca zdrój wody żywej! Spraw, Panie, by wszyscy
poznali Ciebie i wielbili Cię z radością i wdzięcznością. Amen.
„Przy Twym krzyżu pragnę być, tam zdrój żywy płynie:
kto te wody będzie pić nigdy nie zaginie. W krzyżu tam,
w krzyżu tam moje jest zbawienie. Na Golgocie dał mi
Pan grzechów odpuszczenie”. (ŚE 156,1)
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31 sierpnia
Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz
sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym.
(Rz 14,17)

Boże, Ojcze wielkiego miłosierdzia, Panie wszech-

świata, wysławiam Twoje święte Imię i dziękuję Ci
za Jezusa Chrystusa, w którym wypełnia się obietnica przyjścia Twojego Królestwa w Duchu Świętym.
Proszę Cię, Panie, niech Twoje Królestwo i władanie ogarnie wszystkie narody ziemi, aby między
Twoimi zwaśnionymi dziećmi zapanowała sprawiedliwość i pokój. Niech przez zwiastowanie ewangelii o zbawieniu rozszerzy się krąg uczniów Twojego Syna i poddanych woli Twojej. Odnów oblicze
świata i chwałą swoją napełnij całe stworzenie.
Boże łaskawy, gdy wołam do Ciebie: „Przyjdź
Królestwo Twoje”, wysłuchaj mnie, otwórz moje
serce i spraw, by zapanowała w nim radość ze
zbawienia w Jezusie Chrystusie. Dopomóż mi iść
drogą sprawiedliwości, być posłusznym Twojej woli
i miłować bliźnich.
Panie, nie dozwól, aby Twoje Królestwo jawiło
mi się jako miejsce bogactwa i ludzkiej chwały albo
siedlisko mocarzy tego świata. Naucz mnie pokornego oczekiwania na objawienie mocy i Twojej
sprawiedliwości w dniu przyjścia Pana i Zbawiciela
mojego, przez którego racz mnie wysłuchać w Duchu Świętym. Amen.
„Otwarte niebios bramy, zstępuje do nas Bóg; więc z serca
też wołamy: Przyjdź do Swych wiernych sług! Owładnij
serca ich, Królestwo zbuduj swoje i uświęć imię swoje,
zamieszkaj, Panie, w nich”. (ŚE 16,1)

250

Wrzesień

1 września
Kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by
utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. (Mt 16,25)

Boże, Panie wszechświata! Tobie zawdzięczam ży-

cie i wszystko, co jest mi potrzebne, by zachować je
i utrzymać. Każdy dzień mojej doczesnej pielgrzymki jest Twoim darem. Naucz mnie dziękować za
jasność dnia i ciemność nocy, za pracę i spoczynek,
za każdy dzień, nawet w cierpieniu i doświadczeniu.
Przede wszystkim naucz mnie, łaskawy Panie Boże, żyć dla Ciebie i Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Siły moje, czas, zdolności i wszystko, co posiadam,
ofiarowuję Tobie. Pragnę poświęcić się Chrystusowi i być Mu posłusznym i wiernym aż do śmierci,
gdyż kto dla Niego utraci życie, zachowa je. Twój
Syn jest moją radością i pokojem w chwilach próby
i krzyża. On umarł, abym ja miał życie wieczne.
Napełnij moje serce żywą wiarą, bym w Chrystusie
uchwycił się nadziei zbawienia wiecznego i radośnie
szukał Twojego Królestwa i jego sprawiedliwości.
Boże, wysłuchaj mojej modlitwy i racz mi dać
poznanie Twojej prawdy oraz niezachwianą pewność, że w Chrystusie odnajdę pełnię życia i szczęścia. Amen.
„Jezu mój drogi, chcę Ciebie gorąco miłować, Tobie i ciało,
i duszę, i ducha darować! Oczyść mnie z win! Boży Tyś
dziedzic i Syn, racz mnie dla nieba zachować”. (ŚE 64,7)
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Wrzesień

2 września
Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku; On zna tych,
którzy mu ufają. (Nah 1,7)

Boże niepojętej miłości! Jedynie Ty jesteś dobry i ła-

ską swoją ogarniasz cały świat. Twoje Imię „Ojciec”
– znaczy dobroć i miłosierdzie. Wszystko, co dajesz mi każdego dnia, jest dla mnie znakiem Twojej miłości, na którą nie zasłużyłem. Dlatego wraz
z całym Twoim ludem wołam: „Wysławiajcie Pana,
albowiem jest dobry, albowiem na wieki trwa miłosierdzie jego”.
Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje ojcowskie serce, pełne zrozumienia oraz błagam Cię z pokorą,
nie odwracaj ode mnie swojego oblicza z powodu
moich grzechów. Miej litość nade mną i zachowaj
mnie od wszystkiego złego. Niech chroni mnie Twoja dłoń i podtrzymuje w ucisku i doświadczeniu.
Ufam Tobie i wiem, że przez Jezusa Chrystusa wyrwałeś mnie z sideł szatana i że w Twoim Synu mogę wszystko przezwyciężyć, gdyż On umacnia i daje siły ciału. Nie jestem sam, lecz Ty jesteś ze mną.
Gdziekolwiek się znajduję, oczy Twoje są zwrócone
na mnie i dłoń Twoja jest mi pomocą i ratunkiem.
Boże, ufam Tobie, dopomóż mi w zachowaniu wiary do ostatniego tchnienia.
Wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, Pana
i Zbawiciela mojego. Amen.
„Przez dobrą moc Twą, Panie otoczony, przeżywać mogę
każdy dzień i rok. Wiernością Twoją jestem pocieszony,
wiem, że mnie wiedzie Twej miłości wzrok. Gdy dobra
moc Twa stale mnie ochrania, nie lękam się, co mi przyniesie dzień, Ty jesteś ze mną ciągle od zarania, Ty chronisz mnie, gdy idzie nocy cień”. (ŚE 100,1)
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3 września
Bogu, który jest jedynie mądry, niech będzie chwała na
wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. (Rz 16,27)

Boże, Tobie niech będzie cześć i chwała na wieki

wieków! Tobie oddają cześć chóry aniołów, śpiewając: „Święty, święty, święty jest Pan zastępów!
Pełna jest ziemia chwały jego”. Ciebie wielbi całe
stworzenie, wszak mądrze wszystko uczyniłeś. Ciebie uwielbił Twój Syn umiłowany, wypełniając wolę Twoją. Ciebie czci Kościół po wszystkie wieki.
Racz przyjąć i moje korne uwielbienie płynące z serca oddanego Tobie. Oczyść moje wargi, aby miła była Ci moja modlitwa, którą pragnę chwalić Ciebie.
Boże, który wszystko widzisz i wszystko przenikasz, wiesz najlepiej, że nie zawsze jestem Ci wierny. Choć przez krew Jezusa wykupiłeś mnie sobie
na własność, grzech stoi u progu mojego serca. Dopomóż mi przezwyciężyć samego siebie, być Tobie
posłusznym oraz myślą, słowem i uczynkiem wielbić Twoje święte Imię.
Boże, który jesteś mądry, Tobie niech będzie
chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa,
Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi. Amen.
„Zastępy niebios sławią Cię i to, co jest w przestworzu, na
ziemi co znajduje się i to, co żyje w morzu, żeś Ty,
wszechmądry Boże nasz, je stworzył i w opiece masz.
Cześć, cześć naszemu Bogu”. (ŚE 605,2)
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Wrzesień

4 września
Niech będzie błogosławione Imię Boga od wieków na
wieki, albowiem do niego należą mądrość i moc. (Dn 2,2)

Boże wszechmogący, błogosławię Twoje Imię, bo

Twoja jest moc i chwała na wieki! Jedynie Ty jesteś mądry, godny czci i uwielbienia.
Ojcze mój łaskawy, pragnę z mocy Twojej czerpać siły w pielgrzymce do Królestwa niebieskiego
i ukorzyć się wobec wspaniałości Twojego Imienia.
Świat nie poznał Ciebie w mądrości i majestacie.
Ród ludzki znikczemniał w myślach swoich i postępowaniu, przeto upodobało się Tobie zbawić
nas przez kazanie o krzyżu, które dla wielu jest głupstwem, ale dla tych, którzy Ciebie miłują i szukają, jest mocą ku zbawieniu.
Boże, błogosławię Cię za Twoją mądrość, zakrytą przed mądrymi tego świata, a objawioną wzgardzonym i pokornym. Błogosławię Cię za moc Twoją, którą objawiłeś w słabości Ukrzyżowanego. Błogosławię Cię za powołanie mnie do społeczności
życia z wierzącymi w imię Twojego Syna, naszego
Pana i Zbawiciela. Błogosławię Cię za miłość Twoją, której wyrazem jest szczęście i pokój, ale także
krzyż i doświadczenie.
Panie Boże, błogosławiony bądź na wieki, albowiem Twoja jest mądrość i moc! Amen.
„Zawitaj, Chryste, Zbawco Ty, otwarte serca mego drzwi.
Z swą łaską doń, o Panie, wnijdź, z miłością swą i do mnie
przyjdź; Duch Święty Twój po wszystek czas niech wiedzie
ku zbawieniu nas. Najświętsze imię Twe na wieki sławić
chcę”. (ŚE 18,5)
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Wrzesień

5 września
W Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie
nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. (Ga
5,6)

Panie

Boże łaskawy i miłosierny, dziękuję Ci, że
przez święty chrzest wszczepiony jestem w Syna
Twojego, Jezusa Chrystusa, i jako Twoje dziecko
mogę wołać do Ciebie: „Ojcze!”, sławić Cię za Twoją dobroć i łaskę oraz prosić o wszystko, co jest mi
potrzebne do życia i zbawienia wiecznego.
Zwiąż mnie mocno z Chrystusem, Panem moim, abym Jemu zaufał, dla Niego żył i zawsze był
gotowy dla Niego umrzeć. Rozbudź ogień wiary we
wszystkich Twoich dzieciach, w Kościele i narodzie,
aby umacniało się Twoje Królestwo i całe stworzenie
zostało napełnione Twoją chwałą.
Panie Boże miłosierny, nie karz mnie za brak
pokory i wyniosły język, ale naucz posłuszeństwa
Twojej woli. Ustrzeż mnie od pysznej i próżnej
wiary i dopomóż, aby była czynna w miłości i owocowała w dobro. Pragnę żyć według Twojego słowa, czynić pokój, radość i szczęście bliźnim.
Niech duch miłości i wiary owładnie całym moim
życiem ku chwale Twojego Imienia. Boże, wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. Amen.
„Nie wznieci wiary ludzka moc, Bóg sam ją w sercu daje;
proś, niech i w tobie wzbudzi ją i mnożyć nie przestaje.
Uczynki dobre płyną z niej, stwierdzając szczerość wiary
twej, gdyż bez nich wiara martwa”. (ŚE 649,3)
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Wrzesień

6 września
Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył.
(Rz 4,18a)

Boże, który dałeś obietnicę zbawienia, pozwalasz

mi mieć nadzieję, że spełnisz ją także dla mnie.
Jednakże wiele przeszkód i niepowodzeń sprawia,
iż trwożnie patrzę w przyszłość. Czasem wydaje mi
się, że odwróciłeś ode mnie swoje oblicze i zapomniałeś o mnie. Ciemne chmury na horyzoncie mojego życia przesłaniają moją nadzieję i radość serca.
Boże łaskawy, wspieraj mnie w ciężkich chwilach i nie dozwól, by ogarnęło mnie zwątpienie.
Dopomóż żyć w pewności, że jesteś blisko, a Twoja
dłoń chroni mnie i prowadzi. Niech Twój sługa,
Abraham, który wbrew nadziei, żywiąc nadzieję,
uwierzył, będzie zawsze dla mnie przykładem ufności i wiary.
Panie Boże łaskawy, zachowaj w wierze moich
bliskich. Pociesz całą ludzkość nadzieją na lepsze
jutro. Upewnij cierpiących i umierających, że jesteś
ich ratunkiem i zbawieniem. Jedynie Ty możesz
zachować nas dla Królestwa Niebios, gdyż jesteś
źródłem wiary. Gdy dajesz obietnice, dajesz też
spełnienie. Obiecałeś wysłuchać dzieci swoje, przeto wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, Syna
Twojego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Gdy kroczyć musisz drogą cierni, w tym swą największą
radość kładź, że wieniec chwały wezmą wierni, co chcą
w nadziei silnie trwać. Gdy się kolana w krzyżu gną, Pan
będzie siłą twą”. (ŚE 704,3)
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Wrzesień

7 września
Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. (Ef 5,10)

Panie Jezu Chryste, tylu rzeczy ludzie poszukują

na tym świecie. Jedni pragną bogactwa, inni sławy,
jeszcze inni wygodnego i dostatniego życia. Panie,
Ty wiesz najlepiej, jakie są moje pragnienia. Dziękuję Ci, że przez Ducha Świętego i usta Twojego
ucznia przypominasz mi, że powinienem czynić to,
co jest miłe Tobie. Otwórz moje oczy i serce, bym
mógł poznać Twoją wolę i nauczył się żyć i postępować według Twoich przykazań.
Chryste, dopomóż mi zrozumieć, że Tobie podoba się szczera i ufna wiara. Panie, wierzę, ale Ty
dopomóż mojej wierze codziennie umacniać się i pogłębiać!
Pomagaj mi zwyciężać moją słabość, dodawaj mi
odwagi w działaniu. Bojaźń przed światem i zniewolenie grzechem nie są Ci miłe, gdyż prawdziwa
wiara nie zna trwogi i jest życiem w wolności.
Udziel mi siły do wytrwania w służbie dla chwały Twojego Imienia, bowiem co Ciebie nie chwali,
nie podoba się Tobie.
Dopomóż mi widzieć potrzeby bliźnich, a co zrobię dla nich, zechciej łaskawie przyjąć jako służbę
dla Ciebie.
Panie, Jezu Chryste, bez Ciebie nic, co Tobie miłe, uczynić nie mogę. Przeto, proszę, miej mnie w swojej opiece. Amen.
„Cały świat jest pełen Twej miłości i dobroci pełny każdy
dzień, każda chwila jest pełna radości, gdy szukamy Cię
wśród życia mgieł. Naucz nas żyć Twoim życiem, Panie,
naucz, że drogą jesteś właśnie Ty. Naucz, że prawdy
w Tobie trzeba szukać, bo drogą, prawdą, życiem jesteś
Ty”. (ŚE 780,1)
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Wrzesień

8 września
Bądź mi skalą schronienia, twierdzą ratunku mojego, boś
Ty opoką moją i twierdzą moją! (Ps 71,3)

Boże miłosierny, dziękuję Ci, że pozwalasz mi roz-

myślać nad słowami wielkich i błogosławionych
modlicieli w Twoim Królestwie. W ten sposób także uczysz mnie modlić się do Ciebie.
Dopomóż mi przez Ducha Świętego zrozumieć
prawdę, iż nasze modły powinny wypływać z ufnej
wiary i gotowości poddania się Twojej woli. Bez
ufności najpiękniejsze słowa modlitwy nie dochodzą przed Twoje oblicze, gdyż brak im mocy i nie
wypływają z serca. Proszę Cię o ufną wiarę, bym
mógł szczerze za psalmistą wołać: „Bądź mi skałą
schronienia, twierdzą ratunku mojego, boś Ty opoką moją i twierdzą moją!”
Boże, bądź mi schronieniem i twierdzą, gdy nieprzyjaciele szukają mojej zguby i upadku, naśmiewają się ze mnie i przeszkadzają mi służyć Tobie.
Pod Twoją ochroną czuję się bezpiecznie i wraca
radość życia i chęć działania, bo jedynie Twoja opieka jest pewna i nigdy nie zawiedzie.
Panie Boże łaskawy, wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela mojego. Amen.
„Niech dzisiaj ciepło Twoje światło płonie, przed którym
pierzchnąć musi życia noc. Daj nam wytchnienie w dzieci
Twoich gronie, byśmy wysławiać mogli Twoją moc. Gdy
dobra moc Twa stale mnie ochrania, nie lękam się, co mi
przyniesie dzień, Ty jesteś ze mną ciągle od zarania, Ty
chronisz mnie, gdy idzie nocy cień”. (ŚE 100,4)
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9 września
Bóg nie przeznaczy nas na gniew, lecz na osiągnięcie
zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
(1 Tes 5,9)

Święty i miłosierny Boże, jako grzesznik zasługuję

na Twój gniew i potępienie. Każdy mój zły uczynek
i zaniedbanie oddala mnie od Ciebie, pogrąża w ciemności i popycha w objęcia szatana i śmierci. Lecz
miłość Twoja jest tak wielka i mocna, że nie zburzy
jej moje nieposłuszeństwo Twojej woli. Okazujesz
mi Twoje serce ojcowskie w Jezusie Chrystusie. Jego śmierć krzyżowa przejednała Twój gniew. Szatą
sprawiedliwości Twojego Syna, przykryłeś nagość
mej duszy, Ty bowiem jesteś Bogiem sprawiedliwym i usprawiedliwiającym.
Boże łaskawy, pragniesz mojego zbawienia, które jest w Jezusie Chrystusie. Według Twojego odwiecznego Boskiego planu jestem Twoim dzieckiem i codziennie odpuszczasz mi moje nieprawości i grzechy. Upewniasz mnie o Twojej zbawczej
woli wobec mnie grzesznego, niegodnego Twojego
zmiłowania. Nie dopuść, by pewność Twojej dobroci, uśpiła moje sumienie, i spraw, bym z drżeniem i bojaźnią sprawował moje zbawienie.
Dopomóż mi dobry bój wiary bojować, bym
w dzień przyjścia Twojego Syna, wziął wieniec Twojej sprawiedliwości. Wysłuchaj mnie, Panie Boże
miłosierny, przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela mojego. Amen.
„Już wątpliwość z serc uchodzi, wiara w nas tę pewność
rodzi, żeśmy usprawiedliwieni i dla nieba przeznaczeni”.
(ŚE 200,7)

259

Wrzesień

10 września
Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad
siły wasze, ale z pokuszenia da i wyjście, abyście je mogli
znieść. (1 Kor 10,13b)

Boże miłosierny! Każdego dnia wraz ze wszystki-

mi dziećmi Twoimi modlę się: „I nie wódź nas na
pokuszenie, ale nas zbaw ode złego”. Ty nikogo nie
skłaniasz do grzechu, wszak wierny jesteś i spełniasz dane obietnice, gdyż pragniesz zbawienia
wszystkich ludzi. Jednak nic nie dzieje się bez Twojego przyzwolenia i wiedzy. Dopuszczasz, abyśmy byli kuszeni przez ciało, świat i szatana. I jedynie Ty
wiesz najlepiej, czemu służą Twoje Boskie zamierzenia.
Boże wierny, błagam Cię, nie dozwól, abym był
kuszony ponad siły. Znasz moje słabości i niestałość mojego serca. Jeśli Twoją wolą jest doświadczyć mnie przez pokusy ciała i świata, proszę, napełnij też mojego ducha mocą wiary. Wesprzyj mnie,
albowiem pragnę zwyciężyć czyhające na mnie zło
i stać się posłusznym sługą, by w świętości i czystości wielbić Twoje Imię.
Nie wódź na pokuszenie także i moich bliźnich,
daj im siły do przezwyciężenia grzesznych namiętności, ustrzeż od zgubnej służby światu i skieruj na
drogę uświęcenia życia.
Boże, ufam Tobie i wiem, że wysłuchasz mojej
modlitwy przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela mojego. Amen.
„Nie opuszczaj mię w pokuszeniu, w które mnie ten świat
przywodzi, bym pokój zachował w sumieniu; dusza z boju
niech wychodzi zwycięsko i nieskażona, będąc Tobą posilona”. (ŚE 151,3)
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11 września
Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak
z synami. (Hbr 12,7)

Boże wszechmogący, nieraz zastanawiam się, dla-

czego mnie doświadczasz. Czy cierpienia, jakie na
mnie zsyłasz, są karą za moje grzechy i niewierność? Dlaczego więc nie zawsze karzesz bezbożników, którzy lekceważą Twoje przykazania?
Boże, jesteś suwerennym Panem. Nie powinienem spierać się z Tobą. Twoje sądy są sprawiedliwe i słusznie mnie upokarzasz. Czynisz tak, bym
zszedł z drogi grzechu i zwrócił się ku Tobie i prawdzie. Karzesz mnie, jak ojciec karze swoje dzieci,
ponieważ je kocha i pragnie ich dobra. Przez próbę, doświadczenie i cierpienie uszlachetniasz moją
wiarę.
Wszechmogący Boże, dziękuję Ci, że dotyka mnie
Twoja karząca dłoń. Upewniasz mnie, że mnie miłujesz i pragniesz mojego zbawienia. Proszę, zachowaj mnie w tej wierze i w posłuszeństwie Twojej woli.
Wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, Pana
i Zbawiciela mojego. Amen.
„O Boże mój! Mych grzechów rój ciężarem swym mnie
gniecie. Gdzież pójść więc mam? Któż pomoc da? Nie
znajdę jej na świecie.
Jeśli karanie chcesz zesłać za moje przewinienia, bądź
wola Twa, lecz dusza ma niech wejdzie do zbawienia”.
(ŚE 426,1.4)
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12 września
Panie! Boże mój! Zacząłeś ukazywać swemu słudze wielkość i możną rękę swoją. (5 Mż 3,24)

Panie, Boże mój! Dziękuję Ci, że mogę zwracać się

do Ciebie w modlitwie, chwalić Cię i błagać o zmiłowanie. Z radością dziękuję Ci, że objawiasz mi
swoją wielkość i możną rękę, którą prowadzisz
mnie, niegodnego nazywać się Twoim sługą.
Bądź uwielbiony, Panie, Boże łaskawy i wszechmogący, Stworzycielu wszystkiego, co widzialne
i niewidzialne. Całe stworzenie, niebo i ziemia, głosi Twoją chwałę i moc Twojego ramienia. Nawet
najmniejszy owad i grudka ziemi są świadectwem
Twojej potęgi.
Boże, Panie naszego zbawienia! Wielbię Cię, czczę
Twoje Imię, albowiem przez zesłanie nam Twojego
Syna, dokonałeś zbawienia rodzaju ludzkiego. Za
nasze grzechy ofiarowałeś Go na śmierć męczeńską. Krzyż Chrystusa głosi wielkość i niewyczerpane bogactwo miłości i łaski Twojej.
Każdy dzień mojego życia dowodzi Twojej dobroci niezgłębionej i niewyczerpanej. Ty mnie prowadzisz, chronisz od złego i obdarowujesz dobrami
zbawienia. Chwalę Ciebie, żeś sprawiedliwy i wysławiam Twoją wielkość i możne, wszędzie sięgające Twoje ramię. Amen.
„O jedno, Panie, prosić chcę: Ku prośbie racz się skłonić!
Gdy szatan mnie usidlić chce, Ty sam mnie racz obronić!
Posilaj, broń, od złego chroń i wspieraj mnie, mój Boże!
Za rękę bierz i serca strzeż, ach, błagam Cię w pokorze”.
(ŚE 664,4)
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13 września
Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście stali się nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi
(...) zachowując słowa żywota. (Flp 2,14-16)

Panie Boże łaskawy i miłosierny! Szybko przemija

moje życie, ale każdy dzień świadczy, że jesteś ze
mną i pragniesz mojego zbawienia. Dziękuję Ci, że
mnie chronisz, wiedziesz drogą sprawiedliwości i pokoju, i stawiasz przede mną zadania, które służą
chwale Twojego Imienia.
Boże, proszę Cię serdecznie o przebaczenie win
i grzechów, wszak nie zawsze jestem Tobie posłuszny i uległy. Często z szemraniem i niechęcią podejmowałem powierzone mi obowiązki. Ale Ty jesteś łaskawy i przebaczasz winy swoim dzieciom,
jeśli za nie żałują i z pomocą Ducha Świętego pragną wieść nienaganne życie.
Ojcze, pełen dobroci, odwołuję się do Twojej wierności i proszę, stwórz we mnie nowe serce, zawsze
chętne służyć Ci tam, gdzie mnie poślesz. Dopomóż mi przez Twojego Ducha być prawdziwym
Twoim dzieckiem, zachowywać Twoje słowo i karmić się chlebem żywota wiecznego. Błogosław wszelki zasiew Twojego słowa, by przyniósł dobry owoc
ku chwale Twojego Imienia. Amen.
„Słowa Twego dar szlachetny, Panie racz zachować mi, bo
to skarb nad wszystkie świetny, klejnot godny wielkiej
czci. Gdyby Słowo obalono, na czymże bym wiarę wsparł?
Nie o świata mądrość płonną dbać chcę, lecz o Słowa
dar”. (ŚE 384,1)
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14 września
Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem
co człowiek sieje, to i żąć będzie. (Ga 6,7)

Panie Boże wszechmogący, jedynie święty Panie,

władco wszystkiego, co widzialne i niewidzialne!
Umiłowałeś grzesznego człowieka i okazałeś mu miłosierdzie w Chrystusie Jezusie, Zbawicielu świata.
Ale Ty nienawidzisz grzechu, nie pozwalasz więc,
aby człowiek naśmiewał się z Ciebie i lekceważył
Twoją świętą wolę. Spraw, by wszyscy ludzie poznali, iż należy z bojaźnią czcić Ciebie i zachowywać Twoje przykazania.
Boże litościwy, świadom jestem, że każdy mój
grzech i nieposłuszeństwo Twojemu słowu jest naśmiewaniem! się z Twojej świętości. Proszę Cię, nie
karz mnie według sprawiedliwości, ale okaż miłosierdzie swoje, łaskę i dobroć. Dopomóż mi zawsze
pamiętać, że to, co zasieję, to żąć będę. Jeśli uczynię niesprawiedliwość i okażę Ci nieposłuszeństwo,
zasłużę na Twój gniew i karę.
Boże łaskawy, wesprzyj mnie w mym pielgrzymowaniu w doczesności, bym z bojaźnią sprawował moje zbawienie. Naucz mnie prawdziwej mądrości, która jest bojaźnią i poddaniem się Twojej
woli. Pomagaj mi żyć sprawiedliwie i w posłuszeństwie wiary w Twojego Syna, a mego Pana, Jezusa
Chrystusa, przez którego racz mnie wysłuchać łaskawie. Amen.
„Miłość dałeś już, pokój niech się stanie, daj go w sposób
swój, nam na ziemię, Panie. Żyć w pokoju chcę, jego pojąć
cele, kto ze łzami sieje, spocznie w Panu swym”.
(ŚE 308,3)
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15 września
Tak więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w
Chrystusie Jezusie. (2 Tm 2,1)

Miłosierny Boże, łaskawy Ojcze! Upodobało się To-

bie zesłać nam Twojego umiłowanego Syna, aby
przez Jego śmierć krzyżową obdarować każdego
wierzącego dobrami zbawienia wiecznego. W Jezusie Chrystusie okazałeś łaskę całemu stworzeniu,
oczekującemu dnia odkupienia wszystkich dzieci Bożych.
Wysławiam Cię, Ojcze niebieski, że i mnie ubogaciłeś rozlicznymi darami, których nie jestem godzien. W Chrystusie obdarowałeś mnie swoim błogosławieństwem, mądrością i dostatkiem. Przede
wszystkim rozbudziłeś w moim sercu wiarę, przez
którą i w której mogę bez bojaźni stanąć przed
Twoim obliczem. Kieruj moim życiem, aby okazana mi łaska nie była daremna, ale zaowocowała
darami Ducha Świętego i służyła chwale Twojego
Imienia.
Panie Boże, który wszystko możesz, wzmocnij moje serce łaską objawioną w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu umiłowanym. Pragnę wspominać ją i świadczyć o niej, aby coraz więcej ludzi zaufało Tobie
i swoje życie oddało w Twoje opiekuńcze ręce.
Zachowaj mnie w łasce aż do końca moich dni
i z łaski racz obdarzyć mnie błogosławionym odejściem z doczesności. Amen.
„Tyś nasz Król dostojny, Syn Wszechmogącego, Pan nasz
w łasce hojny, nad Cię nic wyższego. Chcąc nas uweselić,
z nami bóle dzielić, ciało przyodziałeś, nam się równy
stałeś, Chryste, Królu nasz”. (ŚE 25,3)
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16 września
Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. (Jr 31,3)

Panie Boże, który jesteś miłością, wysłuchaj woła-

nia mojego i okaż mi swoją łaskę! Niezmierzona
jest Twoja dobroć dla mnie, chociaż grzesząc, odwracam się od Ciebie.
Dziękuję Ci za Twoje słowo, przez które zapewniasz mnie o swojej miłości. Przede wszystkim
wdzięczny Ci jestem za Jezusa Chrystusa, który
doskonale objawił Twoją miłość i na wieki stał się
obrazem Twojego litościwego serca ojcowskiego. Boże, miłością wieczną umiłowałeś mnie i nieustannie okazujesz mi łaskę! Zezwalasz mi modlić się do
Ciebie i wołać: „Ojcze!” Pomimo moich grzechów
masz nade mną zmiłowanie, gdyż przebaczasz mi
moje winy. Świadomy jestem tego, że każdy dzień
mojego życia i wszystko, co pozwalasz mi przeżywać i doświadczać, jest z Twojej łaski.
Panie mój, naucz mnie cenić Twoją łaskawość,
być Ci za nią wdzięcznym oraz świadczyć o niej ludziom na świecie, pragniesz bowiem nawrócenia
każdego grzesznika, by uświęcił swoje życie i żył na
chwałę Twojego imienia.
Wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, Pana
i Zbawiciela mojego. Amen.
„O Miłości, coś mnie znała, nim z chaosu powstał świat,
coś grzesznego mnie wybrała, bym Ci równym był jak
brat – chcę na wieki Twoim być, w Tobie i dla Ciebie żyć”.
(ŚE 811,2)
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17 września
Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko
czyńcie na chwałę Bożą. (1 Kor 10,31)

Wszechmogący Boże, łaskawy Ojcze Pana nasze-

go, Jezusa Chrystusa! Jedynie Tobie zawdzięczam
życie i wszystko, czego potrzebuję, aby je zachować
i utrzymać. Mam więc pokarm, napój i odzienie,
dom i miejsce pracy. Dziękuję Ci, że przez Jezusa
Chrystusa pozwalasz mi codziennie wołać do Ciebie wraz ze wszystkimi Twoimi dziećmi: „Chleba
naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Naucz
mnie być wdzięcznym za każdą kromkę chleba.
Niech pamiętam, że Twoja dłoń jest otwarta, aby
mnie nakarmić i nasycić.
Panie Boże łaskawy, przypominaj mi nieustannie, że stół to nie tylko miejsce, gdzie posilam moje
ciało, lecz przede wszystkim w domu jest miejscem
modlitwy, dziękczynienia i nabożeństwa. Dopomóż mi pamiętać, że czy jemy, czy pijemy, winniśmy czynić to na chwałę Twojego Imienia, wielbiąc
Ciebie i dzieląc się strawą z ubogim.
Boże miłosierny, dajesz mi chleb powszedni, ale
także stwórz we mnie litościwe serce, które by
współczuło bliźniemu i zawsze było gotowe służyć
mu i pomagać w niedoli. Pragnę chwalić Cię nie
tylko ustami, lecz także przez moją gościnność i dobroczynność. Dopomóż mi okazywać miłość w uczynkach i czcić Twoje imię przez Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela wszystkich ludzi. Amen.
„Wznieście pieśń radości wszyscy sprawiedliwi, że z Boskiej litości jesteście szczęśliwi, czyńcie Panu dzięki, że
was błogosławi, duch wasz niech na wieki dobroć jego
sławi”. (ŚE 642,5)
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18 września
Spraw, Panie, byśmy wrócili do ciebie, a wrócimy! Odnów nasze dni jak niegdyś! (Tr 5,21)

Wszechmogący Boże, Tyś źródłem wszelkiego do-

bra i zbawienia wiecznego! Oprócz Ciebie nikt nie
troszczy się o nasze szczęście i życie w pokoju. Jedynie Ty, święty Boże, pragniesz, abyśmy nawrócili
się do Ciebie i zostali zbawieni. Ale nikt nie może
przyjść przed Twoje oblicze bez Twojej Boskiej pomocy. Kogo Ty nawrócisz do siebie, prawdziwie jest
nawrócony. Komu Ty podasz dłoń i wydobędziesz
go z błota tego świata, zostanie uratowany. Panie,
dlatego wołamy, spraw, abyśmy wrócili do Ciebie,
a wrócimy!
Panie Boże łaskawy i miłosierny, proszę Cię serdecznie, obdarzaj mnie każdego dnia mocą Ducha
Świętego. Odnawiaj mnie i odradzaj. Pomagaj codziennie umierać grzechom i powstawać wraz z Jezusem Chrystusem do nowego życia. Nie dopuść,
bym kiedykolwiek sądził, że nie potrzebuję odrodzenia i odnowienia życia w Duchu Świętym. Wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą
i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Ach, oczyść, co skalane, i nawróć, co zbłąkane, i ulecz
grzechów rany.
Daj Ducha nam Świętego, Obrońcę wszechmądrego
i dawcę daj hojnego”. (ŚE 217,7.8)
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19 września
O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy: Czemuś mnie takim
uczynił? (Rz 9,20)

Miłosierny Boże, Panie wszelkiego stworzenia! Wiel-

bię Twoją mądrość i potęgę, bo i ja należę do dzieł
Twoich.
Chociaż uczyniłeś nas, ludzi koroną stworzenia,
jesteśmy tworem rąk Twoich i nie powinniśmy wynosić się ponad Ciebie. Spraw, bym zawsze o tym
pamiętał, zwłaszcza w chwilach doświadczenia, gdy
nie rozumiejąc Twoich Boskich zrządzeń i ośmielam
się pytać: „Dlaczego?”.
Przebacz mi, że czasem nie jestem zadowolony,
że tak właśnie mnie ukształtowałeś, i że prowadzisz mnie taką, a nie inną drogą. Panie, odpuść
mi moją winę. Kim jestem, że ośmielam się z Tobą
spierać? Przebacz grzechy tworowi palców Twoich,
marnemu prochowi, naczyniu pełnemu grzesznych
myśli.
Panie Boże, nieustannie działasz i wszystko czynisz nowe. Proszę Cię, stwórz we mnie nowego człowieka na wzór i podobieństwo Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Uczyń ze mnie naczynie użyteczne, które by Ci służyło z pokorą i w posłuszeństwie.
Pragnę przyjąć bez szemrania wszystkie Twoje zrządzenia. Naucz mnie przeto wypełniać wolę Twoją
i radować się ze wszystkiego, czym jestem i czym
obdarzasz mnie codziennie.
Wysłuchaj mnie łaskawie przez Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. Amen.
„O pochyl mnie i z gliny tej, tak na nic nieprzydatnej Ci,
naczynie użyteczne stwórz, co służyć będzie Twojej czci”.
(ŚE 429,6)
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20 września
Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów jego. (Ps 25,10)

Boże

miłosierny, dziękuję Ci, że świadectwa nauczycieli i przewodników wiary stały się dla mnie
źródłem pociechy, jaką pokładam w Tobie, Bogu łaski i miłości.
Panie Boże, wszystkie drogi, którymi mnie prowadzisz, są łaską i znakiem Twojej wierności. Łaską Twoją jest każdy dzień mojej pielgrzymki, każde doświadczenie i nade wszystko doznanie Twojej
bliskości i zbawiennej mocy.
Okazujesz mi wierność swoją i zawsze jesteś gotowy przebaczyć mi moje nieprawości. Często nie
wypełniam Twoich przykazań i zapominam o łaskawym przymierzu, które zawarłeś ze mną przez
chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, nie
karz Twojego niewiernego sługi. Ulituj się nade
mną i stwórz we mnie nowego ducha, bym strzegł
przymierza z Tobą, uświęcał moje życie, dziękował
Ci za dobroć Twoją i chwalił Twoje Imię w zgromadzeniu wierzących.
Panie Boże wierny i łaskawy, wysłuchaj mnie
przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna umiłowanego. Amen.
„Zbawicielu wywyższony, miły Jezu mój! Tron Twój
chwałą ozdobiony, cudnym blaskiem lśni. Wszyscy z Tobą
iść chcemy, innej drogi nie znamy; wciąż przy Tobie
chcemy stać, życie Ci w ofierze dać”. (wg ŚE 211,1)
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21 września
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa
słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. (J 8,51)

Boże wszechmogący, miłosierny Ojcze Pana nasze-

go, Jezusa Chrystusa! Wysławiam Cię, cudowne
bowiem są Twoje obietnice zbawienia. Twoje słowa spełnią się i przyniosą owoc, wszak jesteś Bogiem wszechmogącym i wiernym. Z radością i ufnością przyjmuję także obietnicę Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, że nie ujrzy śmierci ten, kto zachowa Jego Słowo.
Panie Boże, dopomóż mi właściwie zrozumieć
treść obietnicy Twojego Syna, bym nie oczekiwał
tego, co nie zostało obiecane. Wszyscy zgrzeszyliśmy, a zapłatą za nasze winy jest śmierć. Pomóż mi
z wiarą oczekiwać na uwolnienie od śmierci wiecznej. Spraw przeto, bym uczył się posłuszeństwa od
Twojego Syna, oczekiwał odrodzenia wszystkich
w Chrystusie oraz szukał życia wiecznego, które darowane jest każdemu, kto słucha słów naszego Zbawiciela. Kto Jego słucha, słucha Ciebie, gdyż On jest
obrazem Twojej Istoty i słowem Twoich ust.
Uchroń mnie od myśli, że już wszystko osiągnąłem i niczego więcej mi nie potrzeba. Dopomóż mi
z drżeniem i bojaźnią sprawować moje zbawienie.
Boże, otwórz uszy i serce moje, aby przeniknęło
mnie słowo ewangelii Chrystusowej, która jest mocą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Amen.
„Słowa Twego dar szlachetny, Panie racz zachować mi, bo
to skarb nad wszystkie świetny, klejnot godny wielkiej
czci. Gdyby Słowo obalono, na czymże bym wiarę wsparł?
Nie o świata mądrość płonną dbać chcę, lecz o Słowa
dar”. (ŚE 384,1)
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22 września
Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał,
a na duszy swej szkodę poniósł? (Mk 8,36)

Panie Boże, który wszystko przenikasz, znasz wszyst-

kie tajemnice serc oraz najskrytsze ludzkie dążenia! Wiesz najlepiej, jak dużo chcemy osiągnąć, jak
bardzo jesteśmy zachłanni, że zapominamy, iż zdobywając sławę świata, ponosimy szkody na duszy.
Boże, uchroń mnie od chciwości i chęci posiadania wielkich bogactw, wszak dobra ziemskie nie
czynią prawdziwie szczęśliwym. Proszę, daj mi tyle, abym mógł żyć w pokoju i nie musiał troszczyć
się o dzień jutrzejszy. Użycz mi chleba powszedniego,
abym nie musiał żebrać i mógł pomagać potrzebującym.
Boże i Ojcze łaskawy, uchroń mnie od żądzy panowania nad innymi, wszak Jezus powiada, iż najwięksi w Twoim Królestwie są ci, którzy usługują.
Niech nie wydaje mi się, że tylko moje postanowienia są słuszne i służą ogólnemu dobru.
Panie, wykorzeń z mojego serca pychę. Wskaż
mi właściwe miejsce w świecie i napełnij duchem
ochotnym do służenia tym, których umiłowałeś
w Chrystusie. Boże łaskawy, dopomóż mi wszystko
poświęcić dla Ciebie.
Wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, Pana
i Zbawiciela naszego. Amen.
„Choć bogacz ma tak wiele dóbr, a młodzież męstwo ceni
znów, ze ziemi odejść muszą. Kto cały świat by zdobyć
chciał, pieniędzy dość i złota miał, nie ujdzie śmierci duszy”. (ŚE 663,3)
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23 września
Niech będzie wasze serce szczere wobec Pana, Boga naszego. (1 Krl 8,61)

Boże

świętości i prawdy! Wiem, że nienawidzisz
fałszu, a jednak nie umiem ustrzec się od nieszczerości w słowie i zachowaniu. Czy jest oprócz Twojego Syna ktoś, kto nie skalał swojego serca grzechem obłudy? Boże, dopomóż mi uznać moją winę.
Dopomóż mi dostrzec pozy dobroci, pobożności,
wiary, miłości i ustrzec się ich. Pozwól mi zrozumieć przez Ducha Świętego, że Ciebie nie oszukam,
ale oszukuję i zwodzę samego siebie. Panie, proszę
Cię, okaż mi łaskę i miłosierdzie, obdarz sercem miłującym prawdę.
Panie Boże łaskawy, odnów w mocy swojego Ducha wszystkich, którzy przyznają się do Ciebie i pragną świadczyć o mocy i chwale Twojego Imienia.
Wykorzeń obłudę Twoich świadków, aby swymi czynami nie odbierali ufności słabym w wierze. Niech
każdy pamięta, że biada tym, którzy są powodem
zgorszenia.
Panie Boże, spraw, by Kościół Jezusa Chrystusa
żył w szczerości i umiłowaniu prawdy, gdyż wolą
Twoją jest, żeby był solą ziemi i światłością świata.
Amen.
„Niech serce me odczuje zbawienną Twoją moc, co z sądu
nas ratuje, gdy świeci w grzechu noc. Ach, oczyść umysł
mój, by słuszną cześć Ci dawał, na woli Twej przestawał,
jak winien sługa Twój”. (ŚE 230,2)
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24 września
Zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócił od
tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzy
niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest.
(Dz 14,15b)

Boże, Stwórco wszechświata, wszystkiego, co jest

widzialne i niewidzialne! Na obraz i podobieństwo
swoje stworzyłeś człowieka, wyznaczyłeś mu miejsce w świecie i powierzyłeś szczególne zadanie. Twoją wolą jest, abyśmy składali świadectwo o Twojej
mocy i mądrości. Pragniesz, abyśmy byli heroldami dobrej nowiny o zbawieniu, ewangelii Chrystusowej. Spraw, aby przez jej zwiastowanie przejrzeli
wszyscy, którzy jeszcze Ciebie nie poznali. Niech
wszyscy ludzie zobaczą w Tobie Stworzyciela wszechrzeczy i Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Dobroć i miłość Twoja prowadzi bowiem do upamiętania.
Panie Boże miłosierny, skłaniam się ku działaniom, które nie budują i nie przynoszą nikomu pożytku. Dopomóż mi odwrócić od nich moje serce
i całą uwagę skupić na wykonywaniu Twojej woli
oraz poznawaniu Twojej Istoty. Pragnę zawsze wielbić i czcić Ciebie, jedynego, żywego Boga, Pana i Stworzyciela nieba i ziemi.
Boże, wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela wszystkich ludzi. Amen.
„Gdy widzę znów, jak bezbożników rzesza, zamiast Cię
czcić, Twe Imię święte lży, a mimo to Twa łaska ich rozgrzesza, aż z oczu ich wyciśnie skruchy łzy. Me serce
w uwielbieniu śpiewa Ci: Jak wielkiś Ty”. (wg ŚE 846,4)
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25 września
Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg.
(Za 8,23c)

Panie Boże wszechmogący, będąc wiernym przy-

mierzu swojemu z Izraelem, prowadziłeś swój lud
i chroniłeś go od złego, dopóki był Tobie posłuszny. Jesteś z nami w Jezusie Chrystusie, Synu swoim i przez Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela
i Ducha Prawdy, prowadzisz nas do niebieskiej ojczyzny. Wielbimy Cię i wysławiamy, Boże i Panie
Zastępów, gdyż podniesiona jest prawica Twoja
i zachowujesz nas do życia w społeczności zbawionych!
Boże, spraw łaskawie, by świat zobaczył i poznał, że jesteś z nami i zapragnął przyłączyć się do
wiernych naśladowców Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przeobraź nasze serca, odnów nasze życie
i uświęć nas przez Ducha Świętego. Niech Ci, którzy jako marnotrawne dzieci opuścili Ciebie, zechcieli powrócić i w jedności wiary z nami w Kościele Jezusa Chrystusa znaleźli żywą społeczność
z Tobą, jedynie prawdziwym Bogiem i Panem.
Panie Boże, jesteś z nami, przeto nic nam nie
odbierze miłości Twojej, która jest w Jezusie Chrystusie. Jednak nie dopuść, żeby ktokolwiek myślał
o sobie, iż jest doskonały i nie potrzebuje Twojej
pomocy. Nieustannie przypominaj nam, że z bojaźnią i drżeniem winniśmy sprawować zbawienie
nasze. Amen.
„Z nami Bóg, my miłe Jego dzieci! Nowego świata dzień
już nad tą ziemią świeci. Więc, ludy, zbierzcie się, do Pana
śpieszcie wraz i chwały wznieście pieśń w zbawienia
wielki czas”. (wg ŚE 14,5)
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26 września
Wiemy, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim
mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga,
dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. (2 Kor 5,1)

Boże i Ojcze nasz niebieski! Jedynie Ty jesteś wie-

czny, a wszystko, co stworzone, przemija i ginie.
Dobiegnie końca także moje życie. Wysławiam Cię,
Panie niezmierzonej łaski, za każdą chwilę darowaną mi przez Ciebie. Jak byłeś u początku moich
dni, tak prowadzisz mnie i błogosławisz, aby zbliżający się kres mojej doczesnej pielgrzymki nie budził w sercu lęku i trwogi.
Panie Boże, gdy zsyłasz na mnie różne doświadczenia oraz dolegliwości ciała, przypominasz mi, że
wszystko, co ziemskie, przemija i rozpada się. Ale
przez Twoje słowo budzisz we mnie nadzieję życia
wiecznego. Jakże miło i błogo iść przez życie, gdy
światło Twojej obietnicy rozprasza mroki cierpienia i śmierci! Dopomóż mi wiarą mocno uchwycić
się obietnicy, że choć rozpadnie się ciało, to moje
chwilowe mieszkanie, przygotowałeś dla mnie dom
w niebie, nie rękami zrobiony, wieczny. Zachowaj
mnie w tej nadziei do końca mojej ziemskiej wędrówki, a po błogosławionym skonaniu, daj oblicza
Twego oglądanie. Amen.
„Tu na ziemi mam mieszkanie, nim się cieszę i raduję;
Zacne to jest budowanie, w którym mieszkam i pracuję.
Lecz grunt jego jest niestały, deszcz, wiatr niszczy nawet
skały, więc w tym domu nie zostanę, dalej, dalej się dostanę”. (ŚE 940,1)
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27 września
Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy [Bóg], wiedzcie też, że
każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził.
(1 J 2,29)

Błogosławiony

bądź Boże i Ojcze Pana naszego,
Jezusa Chrystusa, Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy! Objawiłeś swoją miłość w Jezusie
Chrystusie, który życie swoje poświęcił dla pojednania nas z Tobą, jedynie sprawiedliwym i usprawiedliwiającym Bogiem. Wielbię Cię i błogosławię
Twoje święte Imię.
Boże litościwy, wielu poszukuje sprawiedliwości ze swoich uczynków. Moje serce pragnie przyozdobić się sprawiedliwością, która jest z wiary czynnej w miłości do bliźniego. Dopomóż mi zrozumieć, że dobrze czynić jest naszą chrześcijańską powinnością. Przyoblecz przeto moją duszę w sprawiedliwość Chrystusa, bym ostał się przed świętym
obliczem Twoim, a w moim życiu, odrodzony z nieskazitelnego nasienia, którym jest Twoje słowo, tak
żył i postępował, aby było ono żywym świadectwem mojej wiary w Jezusa Chrystusa.
Boże sprawiedliwy, pragnę, by słowo „sprawiedliwość” nie było dla mnie pustym dźwiękiem, ale
żeby pobudzało mnie do wiary i miłości.
Wysłuchaj swojego sługę w Duchu Świętym przez
Jezusa Chrystusa. Amen.
„W to, co Twe Słowo mówi mi nie wątpię, bo nie kłamie;
otuchę ono daje ci, twe wątpliwości złamie. Co chrzest ci
daje, wiarą bierz i Słowu Zbawcy twego wierz, będziesz
miał żywot wieczny.
Jeżeli taką wiarę masz, to jesteś sprawiedliwy; świadectwo życiem swoim dasz, że Bóg jest dobrotliwy. Owocem
wiary życie twe, przez które Bóg swą miłość tchnie,
a znak to odrodzenia”. (ŚE 630,5.6)
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28 września
Za przykładem świętego, który was powołał, sami też
bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym.
(1 P 1,15)

Święty, święty, święty jesteś Panie, a niebo i zie-

mia są pełne chwały Twojej! Przed Twoim świętym
obliczem padają na twarz chóry aniołów. Nikt ze
śmiertelnych nie może spojrzeć na Boskie oblicze
Twoje. Powiedziałeś: „Świętymi bądźcie, bom Ja jest
święty”. Twoja wola zobowiązuje nas, jednak któż
może dorównać Twojej świętości? Któż jest i kto
może, jak Ty, być świętym i doskonałym? Nikt, Panie łaskawy, gdyż dzieli nas przepaść, którą tylko
Ty w swoim zmiłowaniu nad nami mogłeś przekroczyć w Jezusie Chrystusie. Daj mi o tym pamiętać nieustannie.
Panie Boże, dziękuję Ci, że uczyniłeś wszystko,
by uświęcić moje życie. Zgodnie z obietnicą wylałeś na mnie Ducha Świętego, aby przez Niego zachować mnie w wierze, oświecać i poświęcać na
mieszkanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana
i Zbawiciela mojego.
Dopomóż mi w Duchu Świętym naśladować Jezusa Chrystusa, gdyż droga Twojego Syna prowadzi do doskonalenia. Proszę Cię, uświęcaj moje życie w domu, w pracy oraz wśród przyjaciół, abym
zawsze wielbił i czcij Twoje Imię. Amen.
„Przyjdź, Duchu Święty, Stwórco, do serc Swojego ludu
wnijdź, racz łaskę na swe rzesze zlać, by mogły się świętymi stać”. (ŚE 226,1)
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29 września
Dzień Archanioła Michała
Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją.
(Ps 34,8)

Panie Boże wszechmogący, Ciebie niezliczone rze-

sze aniołów wielbią i chwalą, pokłon Ci oddają
i cześć jedynie Tobie należną! Przyjmij także hymn
pochwalny Twojego ludu, który nabyłeś sobie na
własność przez krew Syna, Jezusa Chrystusa, i uświęciłeś go przez Ducha Świętego.
Boże, na różne sposoby jesteś obecny wśród nas
i w różny sposób wypełnia się Twoja wola. Posyłasz swojego anioła, by nas chronił od złego, zakładasz obóz wokół tych, którzy się Ciebie boją. Podnosisz z upadku, prowadzisz przez ciemne doliny
i polecasz swoim aniołom, by nas strzegli od nieszczęścia. Za cudowną Twoją opiekę chwalimy Cię,
wysławiamy i śpiewamy pieśń dziękczynienia.
Boże, nie dopuść, byśmy kiedykolwiek mieli zapomnieć o Tobie, który jesteś jedynym źródłem łaski i zbawienia. Dopomóż nam pamiętać, że nic nie
dzieje się bez Twojej woli i przyzwolenia, a najprzedniejsi aniołowie Twoi, Michał i Gabriel, są
tylko Twoimi sługami. Tobie oddają cześć i pokornymi słowami modlitwy napełniają niebo i ziemię.
Amen.
„«Gloria» świat Ci śpiewa cały; aniołów, ziemian brzmią
chorały i słodkich lutni dźwięczny ton. Z pereł miasta
Twego bramy; tam w niebian gronie otaczamy wyniosły
Twój i święty tron. Czyż zgłębi rozum mój majestat, Boże,
Twój? O, radości! Tam rzesza Twa hymn wieczny gra na
Twoją cześć: Alleluja!” (ŚE 282,3)
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30 września
Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie
wszystkich opuszczonych! (Prz 31,8)

Boże i Ojcze miłosierdzia! Wielka jest Twoja mi-

łość. Masz w swej pieczy upośledzonych i odrzuconych. Słowo Twoje nakazuje również i nam mieć
nad nimi opiekę, aby nie czuli się opuszczeni i niepotrzebni.
Boże łaskawy, przebacz mi mój grzech zaniedbania, jeśli kiedykolwiek ominąłem upośledzonego, potrzebującego pomocnej dłoni. Nie karz mnie
za oziębłe serce dla niedołężnych i słabych, wszak
wiara powinna ujawniać się w miłości dla wszystkich, którzy jej potrzebują i pragną.
Panie, otwórz moje oczy, bym umiał widzieć ludzką niedolę, pomagać bliźnim nie z przymusu, ale
z ochotnego serca. Niech moje usta zawsze niosą
pociechę samotnym i opuszczonym. Spraw, by dom
mój był cichą przystanią dla cierpiących i strapionych.
Wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.
„Ty jesteś, Boże, tarczą moją, Twa łaska nowych mi udziela sil. Gdym błagał Cię o pomoc Twoją, Tyś mi obroną
i pociechą był. Dlaczegoż bym się miał przyszłości bać,
gdyś raczył mi dowody łaski dać?”. (ŚE 97,7)
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1 października
Ze względu na swoją obietnicę i zgodnie ze swoim sercem
uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy, aby je poznał twój
sługa. (2 Sm 7,21)

Błogosławione niech będzie Twoje Imię, nasz Pa-

nie i Boże, gdyż czynisz rzeczy wielkie! Wybawiłeś
swój lud izraelski z niewoli egipskiej i przyrzekłeś
ludzkości dać z rodu Dawida Zbawiciela świata.
Żadne Twoje słowo „nie wróciło się puste” do Ciebie. Twoje obietnice spełniły się, gdyż wszystko dzieje się według Twojej woli.
Gdy wspominam Twoje liczne i wielkie dzieła,
moje serce napełnia się wdzięcznością, bo wszystko, co czynisz, czynisz także dla mnie, człowieka
grzesznego, a jednak umiłowanego przez Ciebie.
Boże, w szczególności dziękuję Ci za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem,
aby człowiek mógł znaleźć się blisko Ciebie i dostąpić łaski oczyszczenia i zbawienia.
Panie nieba i ziemi, dziękuję Ci, że dałeś się poznać w Chrystusie, a przez świadectwo apostołów
Pańskich objawiłeś znaczenie śmierci krzyżowej
Twojego Syna. Niech Twój Duch prowadzi mnie ku
coraz lepszemu i głębszemu poznaniu Twojej miłości, Twoich zbawczych działań i Twojego słowa.
Gdy oświecasz moje serce blaskiem Twojego Ducha, bliższa mi się staje Twoja prawda i bardziej
zrozumiałe są cudowne Twoje dzieła.
Niech zabłyśnie w mym sercu poznanie Twojej
Boskiej Istoty i mocy Twojego czynu! Amen.
„Zbaw lud swój, Panie i błogosław swemu dziedzictwu
wiernych, stadku wybranemu; paś je, wywyższaj, niech
się z Twej opieki cieszy na wieki”. (ŚE 324,1)
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2 października
Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie
zbawienia przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
(1 Tes 5,9)

Boże wszechmogący, święte i wspaniałe jest Twoje

Imię na całej ziemi! Składamy Ci cześć i dziękczynienie, gdyż Ty pomimo naszych grzechów i nieprawości nie gniewasz się na nas, ale okazujesz
nam łaskę i miłosierdzie. Twoją wolą jest, aby każdy człowiek nawrócił się do Ciebie i był zbawiony.
Dopomóż nam przez Ducha Świętego żyć w wierze oraz żywić nadzieję, że nas wybrałeś i przeznaczyłeś do zbawienia. Spraw, abyśmy przez naszą
wiarę, która dzięki Twojemu prowadzeniu wzrasta
z wiary w wiarę, znak Twej łaskawości i zmiłowania, skierowali się na drogę wiodącą do stóp Twojego tronu, aby tam połączyć się z wszystkimi wybranymi w szczęśliwości obcowania z Tobą.
Nie chcemy przyjmować Twojej łaski chłodnym sercem. Pragniemy Ci się odwdzięczyć, walcząc z grzechem, ze złem i niesprawiedliwością oraz umacniając
społeczność z Tobą i uświęcając nasze życie. Uchroń
nas od obojętności i spraw abyśmy nie lekceważyli
Twoich przykazań i przez naganne czyny nie utracili obiecanego nam zbawienia. Spraw, abyśmy z bojaźni przed Tobą wypełniali wszystkie nasze obowiązki i powinności.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego
Pana i Zbawiciela. Amen.
„Ja, człowiek grzeszny i ubogi, upadam przed obliczem
Twym, zahamuj, Boże, gniew swój srogi i nie wchodź
w sąd ze sługą złym. Mój Zbawco, zmiłuj, zmiłuj się, racz
z wielkiej nędzy wyrwać mnie”. (ŚE 421,1)

282

Październik

3 października
Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję
ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik. (Łk 18,11)

Boże wszechmogący! Znasz nasze serca i wiesz, ile

jest w nich samolubstwa. Przebacz swoim dzieciom ich pychę, która jest przyczyną wielu grzechów i nieszczęść. Jak ów faryzeusz z przypowieści
Pana Jezusa Chrystusa o dwóch modlicielach, często i my niesprawiedliwie oceniamy naszych bliźnich. Widzimy tylko ich wady i przewinienia wobec Ciebie, natomiast siebie uważamy za doskonałych i posłusznych Twojej woli. Daj nam zrozumieć, że jeśli osądzamy naszych bliźnich, to popełniamy grzech, gdyż wszelki osąd do Ciebie należy.
Boże miłosierny i łaskawy, prosimy Cię o pokorne serca. Dopomóż nam wyrzec się własnej chwały. Kieruj nasze oczy na Chrystusa, który chociaż
jest Twoim Synem, nie zawahał się wziąć na siebie
hańby krzyża. Spraw, byśmy za przykładem Jezusa
nie gardzili biednymi, wyśmiewanymi i lekceważonymi przez wielkich tego świata. Dopomóż nam
przez Ducha Świętego zawsze pamiętać, że pysznym się sprzeciwiasz, a pokornym okazujesz łaskę.
Wysłuchaj naszej modlitwy przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Miłosiernym bądź dla brata, nie potępiaj i nie sądź! Tak
nas uczy Zbawca świata: Miłosierdzia pełnym bądź! Dawaj, będzie ci też dan dar żywota, mówi Pan”. (ŚE 827,1)
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4 października
Słuchajcie mnie, wy, ludzie wątpiącego serca, którzy jesteście dalecy od sprawiedliwości. Przybliżyłem moją
sprawiedliwość, już nie jest daleko, a moje zbawienie nie
odwlecze się. (Iz 46,12.13)

Panie

nasz i Boże, dziękujemy Ci za objawienie
sprawiedliwości Twojej w Jezusie Chrystusie, Zbawicielu wszystkich ludzi. Jesteś Bogiem sprawiedliwym i usprawiedliwiającym grzesznika, ale nie
dla jego zasługi, której nie posiada, lecz dla krzyżowej ofiary Twojego Syna, Chrystusa Pana, jedynego Pośrednika między Tobą a nami. Wysławiamy Twoje Imię, gdyż przemówiłeś do nas przez
słowo Chrystusa i przez Niego ofiarowałeś nam dary Twojej niezgłębionej miłości.
Przebacz nam, jeśli kiedykolwiek zwątpiliśmy
w Twoją dobroć. Okaż nam swoje miłosierdzie, gdyż
nie jesteśmy bez winy, albowiem jako grzeszni i niesprawiedliwi, chodzimy własnymi drogami i jako
dzieci marnotrawne trwonimy dary Twojej miłości.
W Jezusie Chrystusie przybliżyłeś nam Twoje
Królestwo. Serdecznie błagamy Cię, Boże i Panie,
przyoblecz nas w sprawiedliwość Twojego Syna,
abyśmy ostali się przed świętym Twoim obliczem
i z łaski Twojej byli zbawieni. Boże, nie odwlekaj
wypełnienia Twojej wspaniałej obietnicy!
Wysłuchaj nas przez Chrystusa Pana w Duchu
Świętym. Amen.
„Przyjdź, narodów zbawienie, Jezu, spełń nam życzenie.
Objaw się nam w jasności i wybaw nas z ciemności!
Rozgłaszaj prawdę Bożą, niech serca się nie trwożą;
wskaż drogę do zbawienia, naszego przeznaczenia”.
(ŚE 21,1.2)
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5 października
Kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. (Mt 5, 22)

Wszechmogący Boże i Ojcze Pana naszego, Jezu-

sa Chrystusa! Dałeś nam przykazanie: „Nie zabijaj!” Syn Twój nauczał, że każdy, kto się gniewa na
swojego bliźniego, winien jest grzechu przeciwko
piątemu przykazaniu. Wyznajemy, że nasze serca
często napełniają się gniewem przeciwko bliźnim.
Boże łaskawy i miłosierny, przebacz nam nasze
grzechy i nieprawości. Niech Twoje serce nie zapala się gniewem przeciwko nieposłusznym sługom
Twoim. Pragniemy uczyć się łagodności i uprzejmości
od Syna Twojego, a naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który pozostawił nam siebie za
wzór. Daj nam serce łagodne, by w pokorze znosiło
ciosy zadawane nam przez bliźnich. A jeśli w słabości serca zapłonie w nas gniew, dopomóż nam
rychło pogodzić się z naszymi braćmi. Ucz nas przebaczać i miłować także nieprzyjaciół, wszak Twój
Syn modlił się za swoich oprawców i prześladowców. Ustrzeż nas przed myślą o zemście za doznane krzywdy i zadany nam ból.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i jedynego Pośrednika między Tobą a nami, grzesznymi ludźmi. Amen.
„Miłuj! A kogo, o to się nie pytaj, Chrystus wyjątku nie zna
tu żadnego. Weź Ewangelię, otwórz ją i czytaj: «Miłuj
bliźniego, jak siebie samego»”. (ŚE 830,2)
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6 października
Gdy zbytnio ciążą nam występki nasze, Ty je przebaczasz.
(Ps 65,4)

Panie, Boże wszechmogący, nasz Ojcze miłosierny

i łaskawy! Dziękujemy Ci za każdy dzień naszego
życia i za wszystko, czym wypełniasz chwile doczesnej pielgrzymki. Przede wszystkim dziękujemy Ci
za Twoje j słowo święte, dzięki któremu możemy
poznać Twoją wolę i nasze grzeszne życie. Codziennie sprzeniewierzamy się Tobie i dlatego zasługujemy na Twój gniew i karę. Ale Ty jesteś miłosierny i łaskawy i przebaczasz nam, kiedy przychodzimy do Ciebie prosić o Twoją łaskę.
Wielkie są ludzkie winy. Ty wszystkie grzechy
świata złożyłeś na Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Grzechem Go uczyniłeś i pozwoliłeś, by rękami
grzeszników został ukrzyżowany i zabity. Przez Jego mękę uwolniłeś nas od kary, ofiarowując dary
zbawienia wiecznego. Jakże wspaniałe jest życie
bez brzemienia winy! Wierzymy, że nie umrzemy
w niewoli grzechu, ale obdarowani chwałą zbawienia, na wieki wielbić Cię będziemy w Twoim Królestwie.
Dobry Boże, przez Ducha Świętego dopomóż nam
w codziennej walce z grzechem. Pragniemy żyć
w świętości i sprawiedliwości i z pokorą i cierpliwością oczekiwać dnia objawienia chwały wszystkich umiłowanych Twoich dzieci. Amen.
„Przed świętym majestatem Twym, Przedwieczny, korzym
się. Ach, przebacz nam występnym, złym, błagamy kornie
Cię. Zdrój łaski swojej na nas zlej i grzechy nam odpuścić
chciej. Pokutujemy w smutku czas, od siebie nie odrzucaj
nas, nie odrzuć nas, nie odrzuć grzesznych nas”. (ŚE 434,1)
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7 października
Jawne są uczynki ciała, mianowicie: (...) zazdrość (...).
Owocem zaś Ducha są: (...) uprzejmość. (Ga 5,19.20.22)

Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa! Dzię-

kujemy Ci za niezgłębione Twoje miłosierdzie, okazane nam w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Codziennie ofiarowujesz nam cenne dary,
a my, zamiast składać Ci dziękczynienia, obrażamy
Ciebie, grzesząc i lekceważąc Twoje święte przykazania.
Panie, wyznajemy Ci grzech zazdrości, który często zatruwa nasze serca. Jesteśmy świadomi, że
wyrządzając zło naszym bliźnim, oddalamy się od
siebie. Przebacz nam także zgubny grzech zazdrości. Racz z miłością i życzliwością wejrzeć na nas.
Spraw łaskawie, abyśmy zawsze byli przychylni
bliźnim i z uprzejmością z nimi obcowali. Kieruj
nasze oczy na Pana Jezusa Chrystusa, który był ludziom życzliwy i z poświęceniem pomagał potrzebującym.
Boże i Ojcze, wysłuchaj nas w Duchu Świętym
przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Pana i Zbawiciela. Amen.
„Jezu Chryste, który śmiercią srogą serca nasze pozyskałeś
Bogu, pomóż, byśmy Ci służyli i owoce wiary przynosili!
Rozbudź w sercach naszych miłość świętą, która z Ducha
Twego jest poczęta; rozbudź Kościół swój z uśpienia, niech
się wiarą żywą rozpłomienia”. (ŚE 294,1.2)
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8 października
Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna swego, aby Syn
uwielbił ciebie; (...). Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś,
i strzegli słowa twojego. (J 17,1.6)

Panie Boże, dziękujemy Ci, że przy wsparciu Two-

jego Ducha możemy rozmyślać nad znaczeniem
ofiary Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Spraw łaskawie, byśmy każdą naszą chwilę życia przeżyli z modlitwą na ustach u stóp Ukrzyżowanego i zawsze byli gotowi do wysłuchania ewangelii o zbawieniu. Pragniemy nieustannie myśleć
0 zbawczym czynie naszego Pana, wielbić Twoje
Imię oraz służyć Ci z pokorą i ufnością.
Boże, dziękujemy Ci za Chrystusa, przez którego i w którym objawiłeś się nam grzesznym ludziom oraz swoje miłosierdzie i dobroć. Za przykładem Twojego Syna wołamy do Ciebie: „Ojcze!”
i oddajemy się pod Twoją łaskawą ochronę. Pod
krzyżem naszego Odkupiciela, obdarz nas niezachwianą wiarą, byśmy dzień po dniu wzrastali
w naszego Pana i z Nim codziennie powstawali do
nowego życia.
Boże miłosierny i łaskawy, niech będzie uwielbionej Twoje Imię na całej ziemi. Wysłuchaj nas
przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Panie Boże, niechże wszędzie chwała Tobie dana będzie.
Jako Ojcu i Synowi i Świętemu też Duchowi.
Daj, abyśmy Cię słuchali, Ciebie szczerze wyznawali jako
Ojca łaskawego, Pana nam dobrotliwego”. (ŚE 617,1.3)
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9 października
Podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych
przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz.
(Iz 58,7)

Panie Boże, dawco dobrych i doskonałych darów!

Wszystko, co nas otacza, jest dziełem Twoich rąk.
Dobra, którymi cieszymy się, zawdzięczamy Twojemu błogosławieństwu. Obdarzasz nas swoimi
darami i chcesz, abyśmy i my obdarowywali naszych bliźnich. Pomóż Twoim dzieciom przezwyciężyć grzech chciwości. Wypleń z naszych serc umiłowanie dóbr doczesnych i rozpal ogień miłości do
bliźniego, byśmy z hojnością udzielali pomocy potrzebującym. Dopomóż nam przez Ducha Świętego
bogacić się w dobre uczynki i gromadzić skarby
w niebie. Błogosław wszelkie dzieła miłosierdzia:
szpitale i domy opieki. Niech nigdy nie zabraknie
ludzi, którzy z ochotnego serca niosą pomoc upośledzonym, chorym, bezdomnym i wzgardzonym.
Panie, uchroń nas od niedostatku. Daj wszystkim ludziom chleb powszedni. Niech bogate narody dostrzegą nędzę biednych, niech ratują dzieci
umierające z głodu. Przebacz chciwość tym, którzy
odwracają się od potrzebujących.
Racz łaskawie wysłuchać nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.
„Ty, co rządzisz ziemią, niebem, opatrz dzieci swoje chlebem. Tyś nam dał urodzaj złoty, myśmy dali trud i poty.
Nie dlatego owoc mamy, iż swą rolę uprawiamy. Ty, co
dajesz pomnożenie, wyżywiasz wszelkie stworzenie”.
(ŚE 247,3.5)
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10 października
Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce
moje i doznałem pomocy, rozweseliło się serce moje,
i pieśnią moją będę go sławił. (Ps 28,7)

Panie i Boże miłosierny! Ty jesteś moją mocą. Ze-

wsząd grozi mi niebezpieczeństwo, nieprzyjaciele
nastają na mnie. Wokół, jak lew szukający żeru,
chodzi szatan i pragnie mnie pochłonąć. Ale Ty
jesteś moją ostoją. Twoja dłoń, niczym tarcza, chroni
mnie przed strzałami złego.
Tobie ufam, Panie Boże, i wiem, że mnie nie zawiedziesz. Jedynie Ty jesteś Bogiem wiernym.
Nigdy nie odmawiasz wsparcia tym, którzy wołają
do Ciebie i proszą Cię o zmiłowanie. W Twojej mocy pokładam moją nadzieję.
Panie mojego życia, rozwesel moje serce. Niech
zamieszka w nim radość z Twojego zbawienia.
Cieszę się, boś Ty przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, uczynił rzeczy wielkie. Niech radość ze zbawienia ogarnie wszystkich ludzi, byśmy wielbili Cię
i chwalili Twoje Imię na wieki.
Wysłuchaj łaskawie mojej serdecznej modlitwy
przez Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Pana,
Zbawiciela i Pośrednika. Amen.
„Pan Bóg jest mą siłą i obroną miłą! Stać bezpiecznie
może, gdy ma Ciebie Boże, ma dusza.
Jestem w ręce Bożej, śmiercią się nie trwożę, bać się nie
mam czego, Pan już moce złego pokonał”. (ŚE 694,1.2)
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11 października
Bogaczom tego świata nakazuj: (...) ażeby dobrze czynili,
bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się
z innymi. (1 Tm 6,17a.18)

Panie Boże, nasze oczy zachodzą „bielmem” i co-

raz częściej nie widzimy, co jest dobrem, a co złem.
Naucz nas modlić się do Ciebie tylko o to, co służy
sprawiedliwości i ku pożytkowi naszego bliźniego.
Wysłuchujesz nas, gdy prosimy Cię o chleb powszedni. Pragniemy mieć go pod dostatkiem, ale
my nie znamy granic w jedzeniu i piciu. Przebacz
nam grzech obżarstwa. Dopomóż widzieć potrzeby
bliźnich. Daj otwarte serce, zawsze gotowe do dzielenia się z potrzebującymi. Boże, naucz nas poprzestawać na małym i z umiarem korzystać z darów chleba powszedniego pod każdą postacią. Przede
wszystkim dopomóż nam zrozumieć, że modląc się
powszedni o chleb, prosimy o chleb nie tylko dla
siebie, ale także dla bliźnich, z którymi winniśmy
dzielić się darami otrzymanymi z Twojej ręki.
Dopomóż nam bogacić się w dobre uczynki, które nie są zasługą, ale powinnością. Niech wiara
wszystkich wyznawców Syna Twojego zaowocuje
w miłość, cnotę hojności i szczodrości!
Wysłuchaj nas łaskawie przez Jezusa Chrystusa
w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. Amen.
„Niech pomni każdy z nas, że litość Twa bez miary biednego także chce zasilać swymi dary. Niech każdy dzieli się
z ubogim chlebem swym i z nim raduje się błogosławieństwem Twym”. (ŚE 249,5)
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12 października
W gorliwości nie ustając, płomienni duchem, służcie Panu.
(Rz 12,11)

Boże wszechmogący, który wszystko stworzyłeś i po-

wierzyłeś nam pieczę nad ziemią! Dziękujemy Ci,
że i nieustannie przypominasz nam o naszym powołaniu i udzielasz sił do pracy i działania oraz
budzisz w nas miłość do bliźnich. Bez Twojego błogosławieństwa nie możemy uczynić nic, co by się
Tobie podobało i służyło dobru wszystkich ludzi.
Błagamy Cię, wspieraj nas w naszych chęciach okazywania pomocy wszystkim potrzebującym.
Panie, zechciej przebaczyć nam grzech lenistwa,
naszą ospałość i gnuśność. Wyrwij nas z uśpienia
i duchowej niemocy. Natchnij Twoim Duchem, byśmy z radością pracowali na chwałę Twojego Imienia i ku pożytkowi bliźnich. Dopomóż nam przez
Ducha Świętego zaowocować w gorliwą wiarę i miłość do wszystkich ludzi, których spotykamy na drodze naszego życia.
Panie Boże miłosierny, wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Orędownika i Zbawiciela naszego.
Amen.
„Oddajcie Panu, Bogu cześć i śpieszcie pokłon Jemu nieść.
Służcie mu wiernie nocą, dniem, wielbiąc Go pieśnią,
śpiewem swym.
Wznieście swe dłonie gestem chwał, majestat Pana będzie
trwał. Świętości Bożej wieczny blask znamieniem jest
ojcowskich łask”. (ŚE 612,1,2)
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13 października
W twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. (1 Krn 29,12)

Panie i Boże wszechmogący, dziękuję Ci za Twoje

błogosławieństwo i światło na drodze mojego życia. Dzięki Tobie jestem tym, kim jestem. Wszystkie moje osiągnięcia zawdzięczam Tobie. Twoja dłoń
prowadzi mnie każdego dnia i chroni przed złem.
Boże, zechciej łaskawie nauczyć mnie tej prawdy, że jeśli Ty mi nie pobłogosławisz, wszelkie moje wysiłki będą daremne. Dopomóż mi zachować
pokorę. Uwolnij od chęci panowania nad innymi.
Pragnę być Twoim posłusznym sługą i przynosić
dobre owoce na chwałę Twojego świętego Imienia.
Uchroń mnie od służalczości wobec wielkich tego
świata. Nie zawsze są oni ludźmi godnymi szacunku. Prawdziwie wielkim jest ten, kto z pokorą służy
bliźnim, nie oczekując zapłaty w postaci pochlebstwa. Naucz mnie okazywać ludziom szacunek, jeśli nań zasługują. Spraw, bym pamiętał, iż tylko Tobie należy się najwyższa cześć i chwała.
Boże, wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa,
Pana mojego. Amen.
„Radość to mi daje i sercu memu moc, gdy niesie mi zbawienie Twej męki straszna noc. A choćbym w Twój,
o Panie, pod krzyżem idąc ślad, utracić musiał życie,
i śmierci będę rad”. (wg ŚE 142,6)
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14 października
Jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie
zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana,
potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli.
(Hbr 2,3)

Boże

wszechmogący, dziękujemy Ci, że posłałeś
na świat Twojego Syna, aby przez Niego i w Nim
darować nam zbawienie wieczne. Przez Jego usta
ogłosiłeś rodzajowi ludzkiemu łaskę i ewangelię
o pokoju z Tobą. Słowa Jezusa Chrystusa budziły
radość i napełniały serca wiarą i ufnością.
Dziękujemy Ci, że Jego słowa, potwierdzone przez
tych, którzy Go słuchali, także i dzisiaj są zwiastowane i głoszone grzesznemu światu. Przez Ducha
Świętego napełniają mocą serca zatrwożonych, budzą
nadzieję i niosą pociechę. Spraw, by słowa naszego
Zbawiciela zawsze były przyjmowane z dziękczynieniem i radością. Uchroń ludzi od obojętności wobec Jego ewangelii łaski i Twojego zbawienia.
Boże, jeśli kiedykolwiek zlekceważyliśmy Twoje
zbawienie, miej litość nad nami, przebacz nam
grzech zaniedbania i oczyść od winy. Natchnij nas
Twoim Duchem, napełń wiarą, naucz wierności i wytrwałości, abyśmy zawsze z radością słuchali Twojej ewangelii o zbawieniu w Chrystusie Jezusie.
Racz łaskawie wysłuchać nas przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
„Jam Zbawcy wyzwoleńcem, przezeń odkupionym, zaspokój mą tęsknotę, abym był zbawionym.
Twa dobroć do pokuty wzywa mnie grzesznego; daj, bym
nie lekceważył nigdy głosu Twego”. (ŚE 725,7.8)
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15 października
Nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami
ciemności, ale je raczej karćcie. (Ef 5,11)

Święty Boże, który żądasz od nas doskonałego ży-

cia, wybacz nam wszelką nieczystość ciała, języka
i myśli. Często grzeszymy i zasmucamy Twojego Ducha. Jedynie Ty możesz uchronić nas przed wszeteczeństwem i pożądliwością. Co Ty oczyścisz, jest
czyste.
Prosimy Cię, oczyść nasze serca krwią Twojego
Syna, Jezusa Chrystusa, a wtedy będziemy czyści
i sprawiedliwi. Ustrzeż nas od grzesznych myśli
i nierozważnych czynów. Daj nam wytrwanie w miłości i w wierności złożonemu ślubowaniu. Napełnij nasze domy duchem pokoju. Spraw, byśmy szanowali się wzajemnie i miłowali.
Panie Boże, uchroń naszą młodzież od wszeteczeństwa i nieczystości, wszak masz upodobanie
w duszach niewinnych i cnotliwych. Daj nam wszystkim tyle siły, byśmy sprzeciwiali się wszelkim pokusom, które wiodą do grzechu, nieprawości i duchowej śmierci.
Boże miłosierny, wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
„Bądź wierny Mu od młodych lat w dniach smutku i wesela. Niech ciebie swą marnością świat od Boga nie oddziela. Bóg wierność swą każdego dnia dla ciebie zachowuje;
co przyobiecał, to ci da, gdy ufność w nim gruntujesz”.
(ŚE 443,2)
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16 października
Nie odrzucaj mnie w czasie starości, gdy ustanie silą moja, nie opuszczaj mnie! (Ps 71,9)

Boże wszechmogący i łaskawy Ojcze, racz wysłu-

chać mojego wołania! Nie odwracaj się ode mnie
i nie zatykaj uszu, gdy będę wzywał Cię w dniach
starości i słabości. Proszę Cię, nie zostawiaj mnie
samego w ostatnich chwilach mojego życia. Stój
wtedy przy moim boku i wspieraj moją słabą wiarę
i wątłą nadzieję. Spraw, bym odszedł z tego świata
pojednany z Tobą i w pokoju, którego źródłem jest
Twoja łaska okazana w Jezusie Chrystusie. Naucz
mnie ufać tylko Tobie, Twojej wierności i miłosierdziu Twojego serca ojcowskiego. Nigdy nie wypuść
mnie z rąk Twoich, codziennie ożywiaj wiarę w Twoje opatrznościowe prowadzenie i Twoją miłość niezmierzoną.
Proszę Cię o dobrych ludzi, którzy staną przy
mnie, aby w Twoim Imieniu pomagać mi w dźwiganiu krzyża boleści i starości. A teraz, Panie, gdy
jestem w pełni sił, wskaż mi słabych i chorych, którym mógłbym służyć i wraz z nimi przeżywać społeczność niesienia brzemion życia. Kieruj mnie ku
zadaniom, które uszlachetniają i uczą pokory wobec Ciebie.
Panie Boże dobrotliwy, wysłuchaj mnie w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
„Stwórz serce czyste we mnie o Boże mój, a prawego ducha we mnie odnów. Panie nie odrzucaj mnie od oblicza
swego dziś i nie zabieraj mi swojego Ducha, lecz proszę
przywróć mi radość z Twojego zbawienia, tak przywróć
i wesprzyj Duchem Swym”. (ŚE 757,1)
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17 października
Panie, słowo twoje trwa na wieki. ( Ps 119,89)

Boże wszechmogący, dziękuję Ci, że objawiłeś się

nam przez Twoje dzieła, które podziwiamy każdego
dnia. Wraz z całym stworzeniem pragniemy wielbić
Twoje Imię i śpiewać Tobie na chwałę. Dziękujemy
Ci za Twoje słowo, przez które przemówiłeś do nas
i dałeś nam poznać Twoją dobrą i zbawienną wolę.
Pragniemy być Ci posłuszni, aby przez posłuszeństwo uwielbić Cię i podziękować za Twoje miłosierdzie, którego nie jesteśmy godni.
Przemawiasz do nas codziennie przez słowa,
które znajdujemy w Biblii. Jesteśmy Ci wdzięczni
za to, że dałeś nam Księgę, której słowa żywią jak
chleb i orzeźwiają jak woda. Od dziecka uczysz nas
słów Biblii, byśmy poznali Twoją prawdę i żyli w świętości i posłuszeństwie.
Prosimy Cię, dopomóż nam przez Ducha Świętego coraz lepiej rozumieć Twoje słowa i codziennie czytać je z radością ku zbudowaniu naszej wiary i nadziei.
Boże, pobłogosław tych, którzy zwiastują Twoje
słowo, a także tych, którzy go słuchają. Pobłogosław wykładających prawdy biblijne, tłumaczy Pisma Świętego na współczesne języki oraz wydawców Biblii. Spraw, aby Biblia była zawsze dostępna
i chętnie czytana.
Boże łaskawy, racz wysłuchać nas przez Twojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela. Amen.

„Przewodnią myślą Biblii jest Bóg – Człowiek Jezus Chrystus Pan. Jej każda strona, każdy wiersz, poświadczą nam
zbawienia plan. Z Biblią na co dzień, żyj z nią na co dzień,
a światło, pokój znajdziesz wnet. Czytając ją wciąż pytaj
się, czego od ciebie Pan Bóg chce?” (ŚE 375,2)
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18 października
Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. (Iz 65,1)

Panie Boże i Ojcze nasz niebiański! Dajesz się po-

znać tym, którzy pragną Cię poznać, i dajesz się
znaleźć tym, którzy szukają Cię z całego serca. Ale
niezbadane są myśli i drogi Twoje. Niepojęte są
Twoje zrządzenia. Wszakże otwierasz serce również dla tych, którzy o Ciebie nie pytali oraz dajesz
się znaleźć tym, którzy nie chcieli Cię szukać. Ty,
Panie, pragniesz zbawienia wszystkich ludzi, przeto wkraczasz na drogi ludzkiego życia i w cudowny
sposób przemieniasz serca, tak że miłują Cię i wielbią. Dziękujemy Ci, że pamiętasz o wszystkich ludziach, chociaż oni o Tobie nie pamiętają.
Boże, dlaczego nie chcemy szukać Ciebie? Dlaczego jesteś nam obojętny? Dlaczego nie porusza
nas krzyżowa ofiara Twojego Syna, Jezusa Chrystusa? Dlaczego nie chcemy przyjąć Twojego zaproszenia? Dlaczego chowamy się przed Tobą? Dlaczego o Ciebie nie pytamy?
Wydobądź nas z najciemniejszej kryjówki i postaw przed Twoim obliczem w blasku świętości i prawdy, aby przez Twojego Ducha zostało odnowione
nasze życie i abyśmy pragnęli czerpać z obfitości
Twojej dobroci.
Prosimy Cię, wysłuchaj naszej modlitwy, wszak
szukamy w niej Twojego Boskiego oblicza! Amen.
„O wspaniały Królu chwały, przed Twym tronem kładę
się, z rzewnym pieniem, z utęsknieniem, Jezu Chryste,
szukam Cię. Daj się znaleźć, daj się znaleźć, choć ja tylko
marny proch”. (ŚE 304,1)
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19 października
Nie będziecie oszukiwać jeden drugiego, lecz będziecie się
bać swego Boga, gdyż Ja, Pan, jestem Bogiem waszym,
(3 Mż 25,17)

Panie Boże, wiesz najlepiej, że ludzki świat nurza

się w nieuczciwości, kłamstwie i fałszu. Nie gniewaj się na nas grzesznych i okaż nam miłosierdzie.
Daruj nam nasze winy i okryj nasze dusze płaszczem sprawiedliwości Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli ostać się przed świętym obliczem Twoim.
Spraw, byśmy mówili prawdę i brzydzili się obłudą. Niech nikt nie zwodzi bliźniego i nie mówi
przeciwko niemu fałszywego świadectwa. Napełnij
nasze serca prawdziwą bojaźnią przed Twoim Imieniem, wszak należy więcej bać się Ciebie, aniżeli ludzi. Naucz nas bojaźni wielkich przewodników wiary:
Abrahama, Mojżesza, proroków i apostołów. Niech
z pomocą Ducha Świętego ich życie będzie dla nas
wzorem do naśladowania.
Boże, jedynie Ty jesteś naszym Panem. Tobie
pragniemy służyć w prawdzie i miłości. Dopomóż
nam wytrwać w wiernej służbie Tobie do końca naszych dni.
Wysłuchaj nas, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Me grzechy tylko łaska Twa przebaczy mi obficie; daremna jest zasługa ma jak i najlepsze życie. Bo czym się
człek pochlubić chce? Wszak Ciebie bać powinien się,
o łaskę błagać każdy”. (ŚE 438,2)
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20 października
Odpuszczę ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.
(Jr 31,34)

Panie Boże i Ojcze Zbawiciela naszego, Jezusa Chry-

stusa! Dziękujemy Ci za ofiarę krwi Twojego Syna,
za Jego cierpienie oraz wezwanie do naśladowania
Go w noszeniu krzyża i w umiłowaniu bliźnich. Z pokłonem przychodzimy przed Twoje oblicze i dziękujemy Ci za wszystkie modlitwy Twojego Syna umiłowanego, w szczególności za modlitwę Jezusa na
Golgocie. Dla męki Ukrzyżowanego każdego dnia przebaczasz nam nasze grzechy, którymi obrażamy Twój
Majestat.
Klękamy pod krzyżem Odkupiciela i prosimy Cię,
odpuść nam nasze winy, wszak często nie rozumiemy, jak bardzo Cię ranimy i obrażamy.
Panie i Boże, naucz nas przebaczać bliźnim. Dopomóż nam zwalczać ambicje tudzież zapominać
urazy. Spraw, byśmy ponad wszystko cenili pokój
i pojednanie, albowiem Ty jesteś Bogiem pokoju i pojednania.
Ojcze miłosierdzia i wielkiej łaski, wysłuchaj nas
w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana
naszego, a dla Jego zasług odpuść nam nasze winy
i racz nam nie pamiętać naszych grzechów. Amen.
„Ojcze, który mieszkasz w niebie, uciekamy się do Ciebie,
odpuść winy, a karanie zasłużone wstrzymaj, Panie!
Tyś obiecał z nas każdemu łaski Twojej pragnącemu, że
wierzącym w Twego Syna odpuszczona będzie wina”.
(ŚE 435,2.3)
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21 października
Jeżeli Pan Zastępów to postanowił, któż to unicestwi?
Jego ręka jest wyciągnięta, któż ją odwróci? (Iz 14,27)

Panie

Zastępów, wszechmogący Boże! Wszystko,
co istnieje, Tobie zawdzięcza swój byt. To, co zamierzasz, stanie się, bo Ty jesteś wielki, wszechmocny i Tobie wszystko jest poddane. Dlatego składamy Ci cześć, wielbimy Cię, głosimy Twoją chwałę i świętość Twojego Imienia.
Boże miłosierny, dziękujemy Ci za zbawienie darowane nam w naszym Panu, Jezusie Chrystusie.
Postanowiłeś uchronić grzeszną ludzkość przed
wieczną śmiercią i uczyniłeś to dla nas w Twoim
Synu. Zbawiająca Twoja dłoń wyciągnęła się do
nas w krzyżu Chrystusa i żadna moc nie zdoła unicestwić Twojego dzieła.
Panie Boże dobrotliwy, Ty codziennie wyciągasz
ku nam Twoją wspierającą dłoń i nic nie może jej
odwrócić. Ogarnia nas Twoja miłość w Chrystusie
i nie ma już kary ani śmierci, ani piekła dla tych,
którzy Ci zaufają i z miłością powierzą się Twojej
opiece.
Boże, otwórz nasze oczy, byśmy nieustannie, w każdej chwili i na każdym miejscu widzieli Twoją wyciągniętą rękę, która prowadzi nas przez życie, strzegąc przed pułapkami złego.
Panie Zastępów, wysłuchaj nas przez naszego
Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.
„Niech nam wodzem będzie Bóg, niech nas strzeże Jego
ręka wśród niepewnych życia dróg; niech Chrystusa
krzyż i męka naszą będzie tu obroną, naszą tarczą
i ochroną”. (ŚE 473,5)
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22 października
Ty jesteś pomocą moją: Nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj
mnie, Boże zbawienia mego! (Ps 27,9)

Święty

Boże, nieśmiertelny Panie! Nienawidzisz
grzechu i niesprawiedliwości. Któż więc może się
ostać przed Twoim Majestatem? Wszyscy zgrzeszyli, przeto wszyscy zasługują na gniew i potępienie. Ale Ty, Panie i Boże, jesteś łaskawy i pełen
miłosierdzia. W Chrystusie Jezusie, Twoim Synu,
okazałeś nam swoje ojcowskie serce i objawiłeś Twoje Boskie zamierzenie względem nas. Za Twoją
dobrą i zbawienną wolę dziękujemy Ci i wielbimy
święte Twoje Imię. Przede wszystkim składamy Ci
dziękczynienia za Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego, który za nas cierpiał na krzyżu i przeszedł przez noc śmierci.
Prosimy Cię, łaskawy Boże, daj nam przez Twojego Ducha zrozumienie zbawczego znaczenia krzyżowej śmierci Twojego Syna. Niech każde słowo
z krzyża uczy nas poznania Twojej łaski i miłości.
Dopomóż nam z wiarą i pokorą każdego dnia przeżywać tajemnicę śmierci naszego Zbawiciela. Porusz nasze sumienia cierpieniem Jezusa Chrystusa,
abyśmy w Nim i przez Niego mieli pokój z Tobą i rozpoczęli nowe życie.
Wysłuchaj nas łaskawie przez Pana i Zbawiciela
naszego. Amen.
„Gdy zawita jaka bieda, Chrystus nie opuści nas; On ci
zginąć nigdy nie da, lecz w najstosowniejszy czas, chociażbyś się nawet żalił, że od ciebie się oddalił, właśnie
wtedy blisko, tuż, On z pomocą stoi już”. (ŚE 196,3)
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23 października
Bojaźń Pana jest szkołą mądrości. (Prz 15,33)

Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa! Je-

dynie Ty jesteś mądry. Głupstwem uczyniłeś mądrość mędrców, poszukujących Ciebie w otaczającej nas przyrodzie. Zbawiłeś nas i dałeś się poznać
światu w krzyżu Twojego Syna. Głupie, jak wołali
bezbożni, kazanie o krzyżu, uczyniłeś mądrością ku
zbawieniu każdego wierzącego.
Boże, naucz mnie z bojaźnią zbliżać się do Ciebie, wszak jesteś święty i Twoja chwała jest niezmierzona.
Boże, napełń moje serce trwogą przed sprawiedliwym Twoim sądem, abym odwrócił się od grzechu i posłusznie wypełniał Twoją wolę. Z bojaźnią
pragnę sprawować moje zbawienie i nieustannie
poszukiwać społeczności z Tobą w Jezusie Chrystusie, moim Zbawicielu.
Dopomóż mi pamiętać, że prawdziwą mądrością jest bojaźń przed Tobą. Pragnę w szkole Twojego Syna uczyć się mądrości krzyża, cierpliwości,
posłuszeństwa, wierności, zaufania i poddania się
Twojej woli. Proszę Cię o prawdziwą bojaźń dla
siebie, dla moich bliskich i drogich mojemu sercu
oraz dla wszystkich ludzi, przede wszystkim dla
tych, którzy łamią Twoje święte przykazania.
Wysłuchaj łaskawy i miłosierny Boże, przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.
„Którzy bojaźń Pańską w sercu mają, Boga litości swego
wciąż doznają, a prawda Jego trwa nad ich synami, co
się kierując Jego wskazaniami, przymierza z Panem święcie przestrzegają, o przykazaniach Jego pamiętają”.
(ŚE 580,5)
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24 października
Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, jak trawa,
która znika: rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie
i usycha. (Ps 90,5.6)

Boże Wieczności, wartko płynie nasze życie. Prze-

mijają dni, które nam wyznaczyłeś na zegarze historii. I chociaż zabierasz z pośród nas naszych
bliźnich i nieustannie żyjemy w bliskości śmierci,
to jednak często zachowujemy się tak, jak byśmy
mieli żyć wiecznie. Gromadzimy dobra doczesne
i stale troszczymy się o bliższą i dalszą przyszłość.
Panie Boże, dopomóż nam zrozumieć, że życie
jest krótkie jak sen poranny, jak trawa, która zakwita, więdnie i usycha. Dopomóż nam pamiętać,
że nie mamy tu miejsca stałego, ale jako pielgrzymi idziemy ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie życie
w bliskości Twojego Syna jest radością, szczęściem
i pokojem.
Spraw, łaskawy Boże, aby ludzkość opamiętała
się i zastanowiła nad losem całego stworzenia, nad
umierającą przyrodą, którą niszczy nasza zachłanność. Może nasze pokolenie będzie pokoleniem już
ostatnim? Może grozi nam ostateczna zagłada, wojny, głód i marne bytowanie w spóźnionym żalu za
utraconym domem?
Boże miłosierny, okaż nam zmiłowanie, wysłuchaj naszego wołania o ratunek i przez Ducha Świętego napełń nasze serca nadzieją. Amen.
„Przemija dzień wesela, a żal trwa długi czas. Dlaczego
śmierć rozdziela, gdy miłość łączy nas? Niejedni nasi mili
odeszli od nas znów. Ach, jak nas zasmucili! Dlaczego –
serce mów!”. (ŚE 95,2)
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25 października
Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi
bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym
świecicie, jak światła na świecie. (Flp 2,14.15)

Panie Boże, dziękuję Ci, że z łaski uczyniłeś mnie

swoim dzieckiem i chcesz, bym prowadził nienaganne życie. Bez Twojej pomocy nie mogę uczynić
żadnej rzeczy dobrej i sprawiedliwej. Napełń mnie
światłem chwały Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,
abym w tym świecie grzechu był promykiem wskazującym drogę do Ciebie.
Żarliwie proszę Cię, zechciej odnowić Twój Kościół. Napełnij mocą wiary i usłużnej miłości wszystkich jego członków. Niech stanie się solą ziemi
i światłością świata. Niech znajdują w nim schronienie wszyscy potrzebujący pociechy i wsparcia.
Niech biskupi i duszpasterze dają przykład wiary
i miłości bliźniego. Wypleń z Twojego Kościoła wszelkie zło, pychę, egoizm, interesowność. Niech świadectwo wiary i miłości Twojego Kościoła wskaże
światu drogę do Ciebie!
Panie Boże wszechmogący, wysłuchaj mnie przez
Jezusa Chrystusa, Pana Kościoła i Zbawiciela naszego. Amen.
„Brońże, Panie, nas na wieki i Kościoła swego strzeż, Nie
wypuszczaj z swej opieki, na ratunek w trwodze śpiesz.
Tak jak w dawne niepokoje miej na pieczy sługi swoje,
w jasne dni i grozy czas ratuj, broń i prowadź nas”.
(ŚE 290,1)
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26 października
Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. (Flp 4,19)

Boże wszechmogący, nieśmiertelny Panie, Tobie od-

daję cześć i wielbię imię Twoje, bo jesteś wielki i niezmierzona jest potęga Twojego ramienia. Każdego
dnia obdarzasz mnie dobrami Twojej łaski, dajesz
życie i wszystko, czego potrzebuję, by je zachować.
Przede wszystkim dziękuję Ci za zbawienie, które
zgotowałeś mi w swoim Synu, a moim Panu i Zbawicielu, Jezusie Chrystusie, przez którego mogę
o każdej porze wołać i modlić się do Ciebie.
Boże miłosierny, napełnij moje serce taką ufnością i pewnością wiary, jaką posiadał Twój sługa,
apostoł Paweł, który zapewnia, że zaspokoisz wszelką potrzebę i odpowiesz na każdą prośbę. Wiesz
najlepiej, czego najbardziej potrzebuję. Proszę Cię,
ustrzeż mnie od próśb, których spełnienie zaspokoiłoby tylko moje małe, egoistyczne cele. Naucz,
mnie błagać o dary, które służą mojemu zbawieniu
i chwale Twojego świętego Imienia.
Boże, pokornie proszę Cię o błogosławieństwo
dla wszystkich ludzi na ziemi, dla których chcesz
być łaskawym Ojcem. Błogosław Kościół Twojego
Syna, Jezusa Chrystusa, jego biskupów i duszpasterzy. Niech ich świadectwo wiary służy zbudowaniu prawdziwej społeczności Twoich dzieci i ku
chwale Twojego Królestwa.
Łaskawy Boże wysłuchaj mojej modlitwy przez
Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.
„Jam Zbawcy wyzwoleńcem, przezeń odkupionym, zaspokój mą tęsknotę, abym był zbawionym.
Twa dobroć do pokuty wzywa mnie grzesznego; daj, bym
nie lekceważył nigdy głosu Twego”. (ŚE 725,7.8)
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27 października
Wiem też, o Boże mój, że Ty badasz serce i masz upodobanie w prawości. (1 Krn 29,17)

Boże

wszechmogący, stworzycielu nieba i ziemi!
Wszystko przenikasz i znasz nasze najskrytsze zamiary i myśli. Wiesz najlepiej, jak bardzo nasze serca są grzeszne. Prosimy Cię, przebacz nam naszą
przewrotność i naucz żyć i postępować według Twoich przykazań.
Panie Boże, spraw, byśmy spełniali Twoją wolę
i czynili wszystko to, do czego nas przeznaczyłeś.
Dopomóż nam przeto żyć w sprawiedliwości i miłości, w wierze i prawdzie, w których dana jest wolność od grzesznych uczynków. W Chrystusie otrzymaliśmy nowe życie i zostaliśmy przyodziani szatą
Jego sprawiedliwości. Przez Ducha Twojego prowadź nas wśród niebezpieczeństw i pokus, byśmy
nie utracili darów zbawienia.
Boże, masz upodobanie w prawości. A w świecie jest przecież tyle gwałtu i obłudy! Nie karz nas
za naszą niesprawiedliwość. Czuwaj nad tą ziemią,
którą dałeś nam na mieszkanie. Chroń ją od wszelkiego złego i jeśli taka jest Twoja wola, zachowaj ją
dla naszych dzieci, aby wielbiły Cię i chwaliły Twoje święte Imię przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
„Majestacie Boży! Niech Cię godnie chwalę, w duchu służę
Tobie stale. niech jak aniołowie wciąż przed Tobą stoję
i obecność czuję Twoją. W łasce Swej sprawić chciej, abyś
we mnie, Panie, miał upodobanie”. (ŚE 307,4)
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28 października
Jak mógłby człowiek mieć słuszność w obliczu Boga?
(Hi 9,2)

Boże wszechmogący, Panie mojego życia! Czymże

jestem, że pamiętasz o mnie i każdego dnia ofiarowujesz mi dary, na które nie zasługuję? Czy jest
coś, czego bym Tobie nie zawdzięczał? Grzech tylko i śmierć nie pochodzą od Ciebie. Czym jestem,
że mogę wołać do Ciebie i nazywać Cię Ojcem?
Czym jestem, że mam odwagę spierać się z Tobą i pytać, dlaczego nie tak, jak bym chciał, ze mną postępujesz?
Boże miłosierny, wiem, że jestem marnym prochem, niegodnym Twojej uwagi. A jednak Twoje
serce jest dla mnie otwarte i nieustannie płynie
z niego zdrój łaski. Miłość mi okazujesz, chociaż ja
bardziej siebie miłuję niż Ciebie, jedynie godnego
uwielbienia Boga i Sprawcę zbawienia wiecznego.
Panie Boże, przebacz zuchwałość uczonym, którym wydaje się, że poznali tajemnice życia i stworzenia. Przebacz zuchwalcom, którzy lekceważą
Twoje Imię. Okaż miłosierdzie błądzącym i szukającym prawdy poza Twoim słowem. W Twojej miłości niezmierzonej, przygarnij do siebie wszystkich i daj każdemu poznanie Twojej mocy i łaski,
aby nawrócili się i uznali wielkość i wspaniałość
Twojego Majestatu.
Wszechmocny Panie, wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym
żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Kim jestem? Ważne to pytanie, zrozumieć daj mi, Boże!
Bym słuszne miał o sobie zdanie, w pokorze wierny Tobie
był. Bo kto nie poznał siebie sam, mądrości swojej zadał
kłam”. (wg ŚE 730,1)
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29 października
Aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich
drogach twoich. (Ps 91,11)

Panie Boże, Tobie wszystko jest poddane i wszel-

kie stworzenie powinno przestrzegać Twoją wolę.
Przez Twojego anioła prowadziłeś lud izraelski, ochraniałeś Twoich proroków i posłańców. Przez archanioła Gabriela zwiastowałeś poczęcie Syna Twojego w łonie błogosławionej Dziewicy, Marii. Przez
archanioła Michała strąciłeś z wyżyn niebios szatana, który oskarżał Twoje dzieci, odkupione krwią
Twojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa,
naszego Pana i Zbawiciela.
Ale Boże, naucz nas pamiętać, że jest tylko jedno Imię, przez które jesteśmy zbawieni, a jest to
Imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Wysłuchujesz nas przez Chrystusa, naszego Pana i od Jego
Imienia nazwałeś nas sobie, byśmy w Nim wielbili
i chwalili Cię po wszystkie dni naszego życia.
Boże miłosierny, dopomóż nam być wiernymi
Ci aż po kres naszej doczesnej pielgrzymki. A gdy
nadejdzie nasza ostatnia chwila, przeprowadź nas
przez Jordan śmierci. Otwórz nam bramy niebieskiej ojczyzny, gdzie pragniemy chwalić Cię i wielbić wraz ze wszystkimi aniołami i zastępami wojsk
niebiańskich.
Boże, niech na wieki będzie chwalone święte
imię Twoje! Amen.
„Bóg wszechstworzenia, święty Pan, zwołał aniołów cały
stan, by mogły chwalić, służyć Mu w Jego królestwie
dzień po dniu.
Daj swym aniołom wśród nas być, wielkich czy małych,
z nami żyć, byśmy Cię kiedyś – Panie zdarz – mogli oglądać twarzą w twarz”. (ŚE 245,1.4)
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30 października
Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał,
jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. (1 P 4,10)

Boże

i Ojcze nasz łaskawy! Stworzyłeś tę ziemię
mocą Twojego słowa. Sprawiłeś, że pokryła się zielenią i zaroiła rozlicznymi istotami. Wszystko, co
uczyniłeś, świadczy o Twojej mądrości i potędze. Każdego dnia ofiarowujesz nam dary materialne i duchowe. Uczyniłeś nas gospodarzami na ziemi i szafarzami Twoich dóbr. Dziękujemy Ci za to, dobry
Boże, wysławiamy Cię i, zgodnie z Twoją wolą,
chcemy służyć sobie wzajemnie bogactwami, które
otrzymujemy z Twojej ręki.
Z pokorą wyznajemy, że nie zawsze dzielimy się
z potrzebującymi. Nie zawsze też usługujemy sobie
nawzajem tymi darami, w które nas wyposażyłeś.
Często jesteśmy samolubni. Gromadzimy dobra,
których przecież nie zabierzemy z sobą do wieczności.
Panie Boże, dopomóż nam gromadzić prawdziwe skarby w niebiosach i być bogatymi w Tobie!
Naucz nas być wiernymi i gorliwymi szafarzami
i włodarzami Twoich darów. Daj nam serca mądre,
byśmy nie zrujnowali tej pięknej ziemi, ale z Twoją
pomocą zachowali ją dla przyszłych pokoleń.
Łaskawy Boże, wysłuchaj naszego wołania przez
Jezusa Chrystusa. Amen.
„Uczmy się służyć tak, by w życiu swoim tron Jemu dać.
Znać bliźnich ból, pomoc nieść i sługą być jak Chrystus
Pan. To jest nasz Bóg, Sługa i Król, dziś taki jak On chcę
służyć Mu, swe całe życie na Jego ołtarz kłaść, to co mi
dał, chcę teraz dać”. (wg ŚE 76,2)
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31 października
Pamiątka Reformacji
Jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać
mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością
pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. (2 Mż 19,5)

Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze! Dziękuję

Ci, że nie jesteś Bogiem milczącym. Twoje oblicze
jest nieustannie zwrócone ku grzesznym ludziom,
niegodnym Twojej miłości i łaski. Otwierasz swe
serce przed każdym, kto pragnie przyjść do Ciebie.
Budzisz pragnienie społeczności z Tobą i dajesz poznanie Twojej zbawiennej woli.
Dziękuję Ci, że Twoje słowo jest obietnicą i wskazaniem właściwej drogi, którą pragniesz prowadzić
mnie przez życie. Otwórz moje uszy i serce, żeby
przeniknęła mnie Twoja prawda, przez którą i w której jest wolność życia przed Twoim Majestatem.
Dziękuję Ci serdecznie, że przez Twoje słowo odnowiłeś przed wiekami oblicze Twojego Kościoła.
Nieustannie budujesz przez nie Twoje wybrane i powołane dzieci w dom duchowy i święte kapłaństwo.
Boże miłosierny, racz łaskawie prowadzić Twój
Kościół przez Ducha Świętego, Pocieszyciela serc
naszych. Gromadź wszystkich członków Twojego
Kościoła wokół ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa i Pana wszystkich, których powołałeś do życia w światłości i prawdzie.
Wysłuchaj, Boże łaskawy, w Jezusie Chrystusie,
Głowie Kościoła! Amen.
„Powiedz amen na to, Panie, chciej mi wspomożenie dać,
bym mógł spełnić ślubowanie, pomóż w Słowie wiernie
trwać. Służyć pragnę Ci z zapałem od zarania aż po mrok
i Cię słuchać sercem całym, kornie siedząc u Twych nóg”.
(ŚE 384,2)
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1 listopada
Dzień Wspominania Świętych Pańskich
Już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. (Ef 2,19)

Panie Boże, w

tym Dniu Wspominania Świętych
Twoich, wysławiam Cię, gdyż dzięki krzyżowej ofierze Jezusa Chrystusa, już nie jesteśmy przybyszami
i obcymi, lecz współobywatelami świętych i Twoimi
domownikami. Przez chrzest i wiarę, którą budzisz
w moim sercu, mogę dostąpić łaski oglądania Twojego oblicza i należeć do rodziny, której jesteś Ojcem. Dziękuję Ci za ten dar Twojego serca. Niech
moje usta z wdzięcznością śpiewają Tobie na chwałę.
Boże, dziękuję Ci, że prowadzisz mnie przez Ducha Świętego i wskazujesz drogę, która wiedzie do
Ciebie. Spraw, bym uświęcony przez Twojego Ducha, przynosił godne owoce wiary w Chrystusa.
Niech moje serce promienieje miłością, a ręce ochoczo
służą bliźnim.
Wspominam tych, którzy uczyli mnie miłować
Twoje słowo. Oni zawsze będą dla mnie przykładem wiary i poświęcenia. Wspominam wszystkich
moich bliskich i drogich mojemu sercu, bowiem to
im zawdzięczam życie, dom, rodzinę i szczęście.
Boże, gdy nadejdzie ostatni dzień mojego życia,
połącz mnie z moimi przodkami i spraw, bym w niebiańskiej szczęśliwości na wieki wielbił Twoje Imię.
Wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, Pana
mojego. Amen.
„Tam wiernych jest zebranie, gdzie wieczne ich kochanie,
gdzie Chrystus Pan króluje, do siebie ich zwołuje”.
(ŚE 937,1)
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2 listopada
Każda droga człowieka wydaje mu się prawa, lecz tym,
który bada serca, jest Pan. (Prz 21,2)

Święty Boże, czasem wydaje mi się, że jestem dobry i zasługuję na Twoją miłość i prowadzenie. Czasem wydaje mi się, że moja wiara jest mocna i podoba się Tobie. Czasem moje myśli niewiele różnią
się od myśli owego faryzeusza z przypowieści Jezusowej o dwóch modlicielach w świątyni. Oceniam siebie bardzo wysoko, z pobłażaniem zaś spoglądam na moich bliźnich.
Boże, czy naprawdę jestem dobry i sprawiedliwy? Czy naprawdę zasługuję na Twoje łaskawe
prowadzenie? Czy mogę podobać się Tobie?
Boże, znasz moje serce i widzisz dokładnie moją
drogę życia. Nie zasługuję ani na Twoje zmiłowanie, ani na dobra, którymi mnie obdarzasz. Badasz
moje serce i przenikasz myśli. Znasz każde słowo,
wszystkie zamiary i nic nie ujdzie Twojej uwagi.
Miłosierny Boże, przebacz mi pychę i nie karz
mnie za wyniosły język. Korzę się pod krzyżem Twojego umiłowanego Syna. Spoglądam na krwawiące
rany Chrystusa i wyznaję, że jestem człowiekiem
grzesznym i złą idę drogą. Błagam Cię o zmiłowanie nie dla mojej zasługi, której nie posiadam, ale
dla zasługi Twojego Syna, przez którego racz mnie
wysłuchać w Duchu Świętym. Amen.
„Ty, Panie, światem władasz, masz wszystko w rękach
swych i serca ludzkie badasz, poruszasz myśli ich: więc je
ku zgodzie skłoń, by wszyscy powaśnieni, Twą łaską zwyciężeni, podali sobie dłoń”. (ŚE 230,3)
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3 listopada
Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny,
albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. (2 Tm 2,13)

Boże,

Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa! Ty
jesteś Bogiem wiernym i pamiętasz o Twoich obietnicach, jesteś Bogiem miłującym i rozgrzeszasz
swoje dzieci z ich występków. Pragnę składać świadectwo o Twojej wierności, albowiem żadne Twoje
słowo nie zostało wypowiedziane, nie przynosząc
zbawiennego owocu. Przez usta proroków obiecałeś posłać nam Twojego Syna i zbawić świat.
W Jezusie Chrystusie wypełniłeś Twoje przyrzeczenie i dałeś nam Zbawiciela. Codziennie troszczysz się o mnie i moich bliźnich, o Kościół i całe
grzeszne ludzkie plemię.
Boże dobrotliwy, nie zawsze jestem Tobie wierny. Proszę Cię, okaż mi łaskę i miłosierdzie. Nieustannie pochylaj się nade mną. Każdy grzech,
popełniony myślą, mową, uczynkiem i przez zaniedbanie mych powinności, jest buntem przeciwko Twojej woli. Jako marnotrawne dziecko przychodzę przed Twoje święte oblicze i wyznaję: nie
jestem godzien być Twoim dzieckiem. Dopomóż mi
przezwyciężyć chwiejność, napełń serce duchem
stałości i wierności, aby miłą Ci była moja służba,
a owoce wiary wzbogacały Twoje Królestwo.
Wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, Pana
mojego. Amen.
„Bądź wierny Bogu w życiu swym, przymierza mu dotrzymaj! Złóż wszelką swą nadzieję w Nim i mocno się Go
trzymaj! Pamiętaj zawsze na swój chrzest, w nim Bóg ci
się darował, co wiernym Ojcem twoim jest i ciebie umiłował”. (ŚE 442,1)
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4 listopada
Bóg ma moc, by wesprzeć, ale i przywieść do upadku.
(2 Krn 25,8b)

Boże wszechmogący, decyzje Twoje są suwerenne.

Czynisz to, co jest słuszne. W Twojej mocy jest
podźwignąć mnie z upadku. Możesz mnie również
poniżyć i obarczyć ciężarem krzyża. Cokolwiek jednak czynisz, jest dobre, gdyż wiesz najlepiej, co
służy mojemu zbawieniu. Twoja wola jest łaską,
przeto poddaję się Twoim zrządzeniom i wszystko
przyjmuję z pokorą.
Boże, nie dopuść, bym kiedykolwiek zbuntował
się przeciwko Twojej woli i pragnął zrzucić jarzmo
na mnie nałożone. Ucz mnie pokory i wiernego
naśladowania Jezusa Chrystusa, który modlił się:
„Nie jako Ja chcę, ale jako Ty”.
Wesprzyj mnie w słabości i upadku, albowiem
nigdzie poza Tobą nie znajdę wsparcia. Jedynie Ty
jesteś skałą, na której mogę budować moje życie.
Zachowaj mnie wśród burz i bezpiecznie prowadź
do cichej przystani w wieczności, gdzie jesteś źródłem życia oraz światłem dla zbawionych.
Boże miłosierny, wysłuchaj mnie przez Jezusa
Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego, który z Tobą
i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Co czyni Bóg, jest dobrze tak, wiem, że mnie nie zawiedzie, lecz stawi mnie na prawy szlak; dość mam na łasce
w biedzie. Raz musi dnieć, cierpliwość mieć mi trzeba;
Bóg ma w mocy dzień jasny stworzyć z nocy”. (ŚE 665,2)
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5 listopada
Ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg,
który daje wzrost. (1 Kor 3,7)

Boże, Tyś źródłem życia i wszelkiego dobra! Spra-

wiłeś, że jestem na tym świecie, dałeś mi dom
i rodzinę i przywiodłeś do społeczności sióstr i braci w Twoim Kościele. Tobie zawdzięczam pracę
i moje powołanie. Pragnę służyć Ci wiernie i poświęcić Twojej chwale mój czas i zdolności.
Dziękuję Ci, że przez Twoje słowo dajesz mi
poznać, że ani moja służba, ani też służba moich
bliźnich, niewiele znaczą w pracy w Twojej winnicy, albowiem Ty, Boże i Panie, dajesz wzrost i owocowanie zasiewowi Twojego słowa.
Nie dopuść, bym kiedykolwiek o tym zapomniał
i chwalił się moimi dokonaniami, dziełami moich
rąk i umysłu. Bez Twojego błogosławieństwa wszystko jest próżne i nie chwali Twojego Imienia.
Boże łaskawy, błogosław zwiastowanie ewangelii Twojego syna, by umacniało się Królestwo Niebieskie. Niech Twój lud, odkupiony krwią Jezusa
Chrystusa, wzrasta w wierze, poznaniu prawdy i miłości. Dopomóż mi pamiętać, że tylko ufność, wiara i miłość, które są z Ciebie, przeobrażają moje
życie i znajdują upodobanie w Twoich oczach.
Wysłuchaj mnie łaskawie, Boże i Panie, przez
Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi. Amen.
„O Boże, Ty nam wszystko dajesz! Ten świat jest jako
wielki dom, gdzie Ty, nasz Ojciec, nie przestajesz obdarzać dobrem dziatwę swą. Twych błogosławieństw zdroje
nas na każdy wzbogacają czas”. (ŚE 251,1)
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6 listopada
Racz błogosławić dom sługi twojego, aby był na wieki
przed tobą, bo co Ty, Panie, pobłogosławisz, jest błogosławione na wieki. (1 Krn 17,27)

Boże, który błogosławisz moje życie i obdarzasz z ła-

ski wszystkim, co jest mi potrzebne w doczesnej
wędrówce. Dziękuje Ci za mój dom i rodzinę, z którą
dzielę radości i smutki dnia powszedniego.
Panie Boże, proszę Cię o błogosławieństwo. Niech
nasze serca i dom nasz będą mieszkaniem Twojego
Syna, świątynią prawdy, światłości i miłości. Ochraniaj moich drogich, byśmy w radości i pokoju chwalili Twoje święte imię.
Boże miłosierny, racz pobłogosławić dom Twojego słowa i Twój lud, który się w nim gromadzi,
by mieć z Tobą społeczność i budować się w wierze
i poznaniu Twojej miłości, objawionej w Jezusie
Chrystusie.
Błogosław naszą ojczyznę, wszystkich jej obywateli, zakłady pracy, szkoły i urzędy. Spraw łaskawie,
aby wszyscy w zgodzie, poszanowaniu i miłości pracowali na pożytek ojczyzny i ku chwale Twojego
Imienia. Dopomóż nam żyć z pracy własnych rąk
i być zawsze gotowymi do udzielania pomocy potrzebującym.
Panie Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo,
bo co Ty pobłogosławisz, będzie na wieki błogosławione. Amen.
„Szczęśliwy dom, gdzie radzi Cię witają, mój Jezu, który
koisz ból i łzy, gdzie spośród gości, co go odwiedzają,
najbardziej czczony zawsze jesteś Ty! Gdzie wszystkie
serca dla Ciebie goreją, gdzie Ciebie szuka rozkochany
wzrok i słowa Twe są wiarą i nadzieją rozpraszającą
dróg niepewnych mrok”. (ŚE 469,1)
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7 listopada
Nie dajcie się zwodzić próżnym i obcym naukom; dobrze
jest bowiem umacniać serce łaską. (Hbr 13,9)

Jezu Chryste, Zbawicielu mój i Panie! Powiedzia-

łeś: Ja jestem prawdą. Jest tylko jedna, niezmienna
prawda o Tobie i Ojcu, który posłał Cię na świat,
abym przez Ciebie został zbawiony. Wielbię Twoje
Imię, wszak dzięki Tobie mogę poznać ojcowskie
serce Boga, pełne łaski i dobroci.
Dziękuję Ci za Twoją ewangelię, radosną wieść
o zbawieniu i życiu wiecznym, o pokoju i pojednaniu z Tobą, o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. Jednak Twoje słowo jest często niewłaściwie interpretowane i wykładane. Powiedziałeś, że przyjdzie wielu fałszywych nauczycieli i wielu Twoich
uczniów zostanie zwiedzionych. Nie dopuść, bym
kiedykolwiek dał posłuch zwodniczym naukom i na
nich chciał budować ufność i wiarę.
Pragnę być tylko Twoim uczniem i jak Maria
z Betanii obrać „dobrą cząstkę”, społeczność z Tobą, i zawsze wsłuchiwać się w Twój głos. Złączony
z Tobą, pragnę umacniać się Twoją łaską. Błagam
Cię, daj mi serce wierne i stałe. Pragnę mocno
trzymać się Ciebie i prawdy Twojej ewangelii, by
został dla mnie zachowany wieniec sprawiedliwości.
Bądź uwielbiony, Panie Boże, który z Ojcem i Duchem Świętym królujesz na wieki wieków. Amen.
„Poselstwo Twoje wdzięczne jawnie nam wskazało, jak
wszelka mądrość ludzka błędna jest, nietrwała. Więc za to
drogie Słowo przyjmij szczere dzięki; za słowo Twoje
wierne chwała Ci na wieki”. (ŚE 379,2)
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8 listopada
Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem
i prawdą. (1 J 3,18)

Boże,

który jesteś miłością, naucz mnie miłować
czynem i prawdą! Ukochałeś mnie, zanim ja Ciebie
poznałem. Miłość Twoja zobowiązuje mnie do okazywania miłości wszystkim bliźnim, także wrogom
i prześladowcom.
Boże, jaka jest moja miłość? Czy zawsze przebaczam winowajcom? Czy za zniewagę odpowiadam miłością? Ty wiesz, jakie jest moje życie i czego mi brakuje. Dlatego proszę Cię, odnów moje serce i spraw, bym naśladował Twojego Syna, Jezusa
Chrystusa, który poświęcił się z miłości do ludzi
i modlił się za swoich oprawców.
Przebacz mi grzech zaniedbania, wszak wiele razy byłem obojętny i nieskory do podania pomocnej
ręki. Natchnij mnie przez Ducha Świętego, bym pojmował słowa: „Miłości chcę, a nie ofiary”. Naucz
mnie miłować prawdziwie i „wszystko ku dobremu
obracać”. Dopomóż mi przezwyciężać samego siebie, bym zaniechał myśli o mojej sprawiedliwości
i okazując miłość wszystkim Twoim dzieciom, służył Tobie z całego serca.
Wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
„Błogosławiony będzie ten, który postępuje tak, że nie
siedzi w grzesznych rzędzie i nie wchodzi na ich szlak.
Lecz unika rady złych, strzeże się, by nie wpaść w grzech,
a serdecznie to miłuje, co mu Pan Bóg rozkazuje”.
(wg ŚE 374,1)
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9 listopada
Tyś Bóg, który mnie widzi. (1 Mż 16,13a)

Boże i Ojcze łaskawy, Ty wszystko ogarniasz i prze-

nikasz wszystkie tajemnice! Zawsze mnie widzisz,
znasz każdą moją myśl i słyszysz każde moje słowo. Nie mogę ukryć się przed Twoim wzrokiem.
Twoja światłość przenika wszelkie ciemności. Znasz
moją przeszłość i przyszłość.
Kornie pochylam się przed Twoim Majestatem
i proszę, nie karz mnie za moje grzechy i nieprawości, które widzisz lepiej, aniżeli ja jestem ich świadomy.
Panie Boże wszechmogący, widzisz także ciężkie brzemię, które przygniata moje ramiona. Przychodzisz mi z pomocą, oczyszczasz moją duszę,
obdarzasz nowymi siłami i pocieszasz w smutku.
Nie pozwalasz, bym upadł pod ciężarem krzyża i zwątpił w Twoją miłość.
Boże, widzisz mnie i w Chrystusie Jezusie ofiarowujesz zbawienne dary krzyża Golgoty. Gdy wołam do Ciebie, wysłuchujesz moich modlitw. Oczy
Twoje zwrócone są na mnie, bym nie zginął, ale
z Twoją pomocą ostał się wśród burz i niebezpieczeństw. Spraw, bym i ja zobaczył Ciebie w Chrystusie i uchwycił się Twojej dłoni, pełnej dobroci
i łaski.
Tobie, Boże jedyny, niech będzie cześć i chwała
teraz i na wieki. Amen.
„We dnie i w nocy czuwa Bóg nad nami. Widzi w nas
dobre i to, co nas plami. Chce nas godnymi nieba znaleźć
swego; żyjmy tak, byśmy mogli wejść do niego, mogli
wejść do niego”. (ŚE 709,1)
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10 listopada
Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. (1 P 3,15)

Wszechmogący

Boże, święty i nieśmiertelny Panie! Powiedziałeś: „świętymi bądźcie, bo Ja jestem
święty”. Przez Jezusa Chrystusa wzywasz nas do
życia doskonałego. Ale nikt z żyjących nie może
powiedzieć: jestem doskonały. Codziennie grzeszymy i nie zasługujemy na wyróżnienie i łaskę.
A jednak w Twoim słowie nazwani jesteśmy świętymi. Nasza świętość jest zakotwiczona w Twoim
Duchu, przez którego nas powołujesz, rozbudzasz
wiarę i sprawiasz, że przynosimy owoce wielbiące
Ciebie.
Boże, który prowadzisz mnie przez Ducha Świętego, zachowaj mnie w prawdziwej wierze w Jezusa Chrystusa. Uczyniłeś moje serce mieszkaniem
Twojego Syna. Czy jestem tego godzien? Grzeszę
i słaba jest moja wola.
Proszę Cię, oczyść moje serce, napełń duchem
ufności i wiary, bym całe moje życie poświęcił Chrystusowi, mojemu Panu, i żeby przez wierną służbę
Tobie, zostało uwielbione Twoje święte Imię.
Niech moje usta milczą o talentach, zdolnościach
czy zasługach i głoszą chwałę Ukrzyżowanego.
Boże, wysłuchaj mnie przez Arcykapłana i Orędownika dusz naszych, Jezusa Chrystusa, przez
którego niech Tobie będzie cześć i chwała. Amen.
„Przyjście Jego rozważajmy, serca Panu otwierajmy, by
je znalazł oczyszczone i dla siebie poświęcone.
Wyjdźmy więc naprzeciw Niemu, Panu tak miłościwemu,
powitajmy Go z radością, z Nim połączmy się w miłości”.
(ŚE 4,6.7)
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11 listopada
My, lud twój i owce pastwiska twojego, będziemy sławić
cię na wieki, będziemy opowiadać chwałę twoją z pokolenia w pokolenie. (Ps 79,13)

Panie Boże, jesteśmy Twoim ludem i owcami Two-

jego pastwiska! Twój Syn umiłowany oddał za nas
swoje życie, byśmy, oczyszczeni krwią wielkiego
Pasterza i Pośrednika stali się Twoją własnością
i służyli Ci, i wielbili Twoje Imię.
Boże, przypominasz mi, kim stałem się dzięki
Twojej dobroci i jakie jest moje powołanie. Nie
pozwól, bym kiedykolwiek zapomniał, że jestem
Twoim dzieckiem i owcą Twojego pastwiska. Nikt
nie wyrwie mnie z Twojej ręki, bo nikt nie dorówna Twojej mocy i miłości.
Pragnę z całym Twoim ludem wielbić Cię i głosić chwałę Twojego imienia. Chcę każdym moim
słowem i czynem sławić Twoją wielkość. Nie dopuść, by miały do mnie dostęp złe myśli, z ust płynęły nieprzyzwoite słowa, a ducha i ciało moje ogarnęły gnuśność i lenistwo. Pragnę wielbić Cię w społeczności braci i sióstr po wszystkie dni mojego
życia oraz z wszystkimi aniołami i zbawionymi czcić
Ciebie w Królestwie niebieskim.
Boże miłosierny, racz łaskawie wysłuchać moją
modlitwę przez Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela
wszystkich ludzi. Amen.
„Jezu, jam owieczką Twą! Jakże mię raduje to! Mam Pasterza nad pasterze, co w dobroci Swej mnie strzeże, co
mnie kocha, o mnie wie, po imieniu woła mnie!
Ty nade mną pieczę masz, więc mi drogę życia wskaż;
słabość moją weź w obronę, na pastwiska wiedź zielone,
prowadź mnie do jasnych wód, chroń od przygód i od
szkód”. (ŚE 793,1.2)
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12 listopada
A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z
tymi, którzy Boga miłują. (Rz 8,28)

Boże łaski i dobroci! Każdy dzień życia jest zna-

kiem błogosławieństwa i Twojej niepojętej i niezmierzonej miłości. Aż dotąd prowadziłeś mnie,
strzegłeś od złego i napełniałeś dobrami moje serce i mój dom. Pozwalasz mi służyć chwale Twojego
Imienia i wielbić Cię wraz z wszystkimi powołanymi do Twojego Królestwa. Niczym nie zasłużyłem na tak wielkie wyróżnienie.
Boże, pomagasz mi czynić dobro. Bez Twojego
wsparcia żadne moje działania nie mogłyby służyć
chwale Twojego świętego Kościoła. Jedynie w Duchu Świętym moje życie może zaowocować w owoce dobroci, miłości i pokoju. Proszę Cię przeto,
racz mi pobłogosławić, aby przez moje słowa i czyny, zostało uwielbione Twoje Imię. Uczyń mnie
użytecznym narzędziem w Twoich rękach.
Spotykają mnie różne doświadczenia. Ciernie
na mej drodze ranią mnie. Na mych barkach dźwigam ciężkie brzemię. Ale wiem, że jeśli wytrwam
w miłości do Ciebie, wszystko służyć mi będzie ku
dobremu. Ty bowiem przez krzyż prowadzisz ku światłu, przez poniżenie ku wywyższeniu. W bólu i cierpieniu rodzą się wielkie dzieła ku chwale Twojego
Majestatu.
Miłosierny Panie Boże, czuwaj nade mną w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa. Amen.
„Choć, Panie, dajesz kielich mi goryczy i chcesz, bym kornie wypił go do dna, to jednak dusza ma na Ciebie liczy, że
Twoja miłość nam ratunek da. Gdy dobra moc Twa stale
mnie ochrania, nie lękam się, co mi przyniesie dzień, Ty
jesteś ze mną ciągle od zarania, Ty chronisz mnie, gdy
idzie nocy cień”. (ŚE 100,3)
323

Grudzień

13 listopada
A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa,
które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu.
(Mt 12,36)

Panie, Boże wszechmogący, różne dary ofiarowa-

łeś człowiekowi, a wśród nich dar mowy, dzięki
której potrafi wyrazić swoje myśli i uczucia. Ale jak
wszystko w naszym życiu, tak i język może być narzędziem zarówno w dobrej, jak i w złej sprawie.
Dlatego dziękuję Ci za Chrystusa, Twojego Syna,
który powiedział nam ku przestrodze: „z każdego
nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu”.
Panie Boże, często nadużywam języka. Przebacz
mi pyszną i dumną mowę oraz gniewne słowa,
które ranią serca bliźnich. Wybacz mi także milczenie, kiedy miałem krzyczeć, gdy zadawano ból
moim braciom i siostrom. Dla zasługi Pana Jezusa
Chrystusa, z którego ust nie wyszło żadne przekleństwo ani żadne złe słowo, zechciej nie pamiętać
mi nieużytecznych słów i próżnych obietnic. Boże,
jak oczyściłeś wargi Twojego sługi, Izajasza, tak
oczyść moje usta, bym opowiadał potęgę Twojego
Imienia, wielkość dzieł Twoich i wspaniałość Twojej miłości.
Boże, wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa,
Pana mojego. Amen.
„Od świadectwa fałszywego chciej języka strzec swojego,
Bóg chce, byśmy nie kłamali, bliźnich swych nie spotwarzali. Zdradzać i pozbawiać sławy to bezbożnych grzeszne
sprawy. Mów o bliźnim swym w miłości i broń jego niewinności”. (ŚE 380,5)
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14 listopada
Zaprawdę, zbawienna była dla mnie gorycz. (Iz 38,17)

Boże łaskawy, jakże często narzekam na doświad-

czenia, które mnie spotykają, i wszelkie trudy dnia
powszedniego. Nie zawsze chwalę sobie dobre dni
i rozmaite radości, które koją moje serce. Nie zawsze wielbię Ciebie i nie dziękuję Ci za Twoje dary.
Pragniesz, bym doceniał i to, co mnie raduje, i to,
co smuci, gdyż wszystko pochodzi z Twojej ojcowskiej ręki, która rani i opatruje, uderza i leczy.
Boże, niepojęte są Twoje zamierzenia i nieznane drogi, po których mnie wiedziesz. Ufam Ci, że
doświadczenia, gorycz i ból służą mi ku dobremu,
ponieważ kształtują wiarę i przygotowują do przyjęcia chwały. Zbawienne jest dla mnie każde cierpienie. W tej pewności zechciej zachować mnie
w najtrudniejszych chwilach. Ukaż mi światło w mroku, pociesz w zwątpieniu, a w godzinie śmierci obdarz odważnym sercem.
Ludziom, którzy zaufali Tobie i których Ty umiłowałeś, daj poznanie, że krzyż jest znakiem lepszego jutra, a ból początkiem drogi do zbawienia.
Panie Boże łaskawy, wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. Amen.
„Gdy wiedziesz mnie, nie boję cierpień się, smutku goryczy i nieszczęścia dni. Czym dla mnie śmierć? Ty zdobisz,
chronisz mnie, żądło odbierasz jej, być ze mną chciej”.
(ŚE 508,4)
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15 listopada
Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. (J 14,15)

Panie Jezu Chryste, Nauczycielu i Zbawicielu nasz
jedyny! Umiłowałeś mnie i nie mogę pozostawać
obojętny wobec Twojej niezmierzonej dobroci, która zaprowadziła Cię na Golgotę. Położyłeś życie w
ofierze, by swoją krwią oczyścić grzeszną ludzkość.
Dopomóż mi pamiętać, że wierzyć w Ciebie, znaczy
także miłować Cię i wszystko poświęcić w służbie
dla chwały Twojego Imienia.
Panie, każdego dnia pytasz mnie jak Piotra nad
brzegiem Jeziora Galilejskiego: „Miłujesz mnie?”
I nie wystarczy odpowiedzieć: „Tak, Panie, Ty wiesz,
że Cię miłuję”, gdyż nasze słowa często są puste.
Chcesz, bym Cię miłował nie tylko słowem, ale
czynem. Dlatego dziękuję Ci, że mi przypominasz,
iż miłować Ciebie, znaczy przestrzegać Twoich
przykazań i wypełniać Twoją wolę.
Chryste, dopomóż mi tylko w Tobie widzieć naszego Pana i Zbawiciela, przez Ciebie wielbić i chwalić Boga, Ojca i Stworzyciela wszystkiego, co jest
widzialne i niewidzialne. Naucz mnie z szacunkiem odnosić się do bliźnich, stać na straży ich
czci, honoru i własności oraz służyć im pomocą,
wszak cokolwiek dla nich uczynię, Ty uznasz to
jako dowód mojej miłości do Ciebie.
Umiłowany Panie, miłuję Ciebie, dopomóż miłości mojej. Amen.
„Jedno mieć, musisz mieć! Porzuć ciężar, co cię gnie! Rzuć
chwiejące się podpory, słowa Zbawcy uchwyć się! On do
wspomagania skory, przykazanie Jego tylko strzeż.
W Niego wierz, silnie wierz”. (ŚE 121,1)
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16 listopada
Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości
swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez
upadki, ożywił wraz z Chrystusem. (Ef 2,4.5)

Boże łaskawy i miłosierny, dałeś nam w naszym Pa-

nu, Jezusie Chrystusie znak Twojej miłości. W Nim
objawiłeś i okazałeś nam swoją miłość. Ilekroć
więc oczyma wiary spoglądamy na Chrystusa, widzimy Twoje Boskie oblicze, pełne chwały i łaski.
Nasze grzechy czynią z nas duchowo martwych
i sami nie znajdziemy drogi do Twojego zbawienia.
Szukając własnej chwały, szczęścia i wygodnego
życia, nieustannie oddalamy się od Ciebie, chociaż
Ty zwracasz się do nas przez Twoje słowo i pragniesz przygarnąć nas do siebie.
Boże łaski i miłosierdzia, zmiłuj się nade mną.
Stwórz we mnie nowe serce i w Jezusie Chrystusie
obdarz nowym życiem. Postaw mnie przed Twoim
obliczem, daj nowe siły, których źródłem jest Twój
Syn umiłowany. On jest światłem dla duszy, nadzieją i skałą, na której pragnę budować moją wiarę. On ożywia, co jest martwe, i wyprowadza z mroków potępienia. Proszę, tchnij we mnie Twojego
Ducha przez Twoje słowo i święte sakramenty,
znaki Twojej nieustającej łaski.
Wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Amen.
„Twe Słowo rosą jest dla dusz pragnących pocieszenia. Na
słabe dziatki, Jezu, złóż swój balsam w czas cierpienia
i ożyw nim, daj rosnąć im, zakwitnąć i w przyszłości plon
wydać w obfitości”. (ŚE 388.1)
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17 listopada
Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha
Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.
(J 3,36)

Boże wszechmogący, życie Twoich dzieci, odkupio-

nych krwią Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, jest
pielgrzymką w wierze. Bez wiary nie można podobać się Tobie. Tylko przez nią możemy otrzymać
dary Twojego zbawienia.
Boże łaskawy, umocnij moją wiarę w Twojego
Syna, którego posłałeś, byś w Nim i przez Niego pojednał się z grzesznym światem. Spraw, bym przez
wiarę uchwycił się obietnicy odpuszczenia grzechów i usprawiedliwienia, a przez to dostąpił łaski
życia wiecznego.
Panie Boże, wierzę, przyjdź z pomocą wierze mojej. Proszę Cię, abyś zechciał dać mi poznanie, iż
wierzyć, znaczy słuchać głosu Twojego Syna, wszak
wiara jest ze słuchania słowa Bożego. Nie dopuść,
bym kiedykolwiek sprzeniewierzył się Twojej zbawiennej woli i utracił dary zbawienia.
Pragnę przez wszystkie dni mojego życia, trwać
w ufności i w wierze w Jezusa Chrystusa, przez
którego niech będzie Tobie cześć i chwała. Amen.
„Pieśń zwycięstwa, pieśń wesela nućmy na cześć Zbawiciela, że swą śmiercią śmierć umorzył, wejście w niebo
nam otworzył.
Tyś przez swoje zmartwychwstanie swe potwierdził obiecanie, że kto z serca wierzy w Ciebie, choćby umarł, żyć
ma w niebie”. (ŚE 190.1.2)
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Grudzień

18 listopada
Wspominam Cię na łożu moim, rozmyślam o tobie podczas straży nocnych. (Ps 63,7)

Boże wszechmogący, Panie mojego życia! Dzięku-

ję Ci, że dajesz mi poznać, jak ważne jest rozmyślanie o Tobie i Twoich cudownych dziełach. Każda refleksja nad Twoim słowem, przybliża mnie do
Ciebie. Szczęśliwy jestem, gdy mogę myśleć o Twojej obietnicy zbawienia i powierzać się Tobie w modlitwie. Przebacz, jeśli nie znajduję dość czasu, by
pogrążyć się w myślach nad Twoimi wielkimi sprawami. Tkwię w mojej nędzy, słabości i głupocie.
Pragnę jednak widzieć wspaniałość Twoją i chwałę, która jaśnieje na obliczu Jezusa Chrystusa.
Panie Boże, nieraz odbierasz mi sen, dotykasz
mojego sumienia i niepokoisz moje serce, bym myślał o mojej ludzkiej kondycji. Przeszywasz bólem
moją duszę, bym zwrócił się ku Tobie i wypełniał
Twoją Boską wolę.
Boże łaskawy, Boże mojego zbawienia, dziękuję
Ci za każdą bezsenną noc, spędzoną na rozmyślaniu o Tobie. Wdzięczny Ci jestem nade wszystko za
każdą myśl, w której stałeś się jeszcze większy, a ja
bardziej mizerny, malutki robaczek.
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Amen.
„Radości złudne i rozkosze w świecie tym; cześć, sława –
te pokoju nie przyniosły mi. Szukałem szczęścia dniem
i nocą w życiu mym aż Pana ja znalazłem; z Nim chcę
wieść me dni. [:Dzień to był najpiękniejszy, który Bóg mi
dał, gdy moim Zbawicielem Chrystus Pan się stał”.
(ŚE 646,2)
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19 listopada
Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy,
miłosierni, pokorni. (1 P 3,8)

Panie i Zbawicielu nasz, Jezu Chryste! Modliłeś się

przed Twoją śmiercią: „Ojcze święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno,
jak my”. Postawiłeś więc przed nami niedościgniony wzór jedności, bowiem jedność Twoja z Ojcem
jest doskonała.
Chryste, przywróć Twojemu Kościołowi jedność
w działaniu i wierze. Niech wszyscy jego członkowie okazują sobie współczucie w niedoli i cierpieniu. Połącz nas w braterstwie i w miłości. Obdarz
wszystkich swoich wyznawców cnotą pokory, ponieważ obrzydliwością przed obliczem Twoim jest
pycha i wyniosłość serca.
Chryste, natchnij zwaśnione narody duchem pojednania i pokoju, by w zgodzie budowały szczęśliwy dom dla wszystkich ludzi. Niech człowiek poda człowiekowi braterską dłoń i wszyscy służą sobie wzajemnie we wzajemnym szanowaniu siebie.
Stwórz we mnie miłosierne, współczujące i pokorne serce, bym z pomocą Ducha Świętego, umacniał jednomyślność w moim domu, parafii i środowisku.
Panie, bez Ciebie niczego nie mogę uczynić, co
jest dobre i szlachetne. Wysłuchaj mojej modlitwy
przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.
„Błogosławiony dom ten, błogo tej rodzinie, gdzie zdrój
Bożego Słowa najobficiej płynie…
Tam zgoda, wierność, miłość, co od złego stronią, błogą
napełniają serca nasze wonią. Pobożne to ustronie, pełne
cichej zgody, to zdrój, skąd szczęście płynie w ludy
i narody”. (wg ŚE 452,1,2)
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Grudzień

20 listopada
Rozweseliłeś mnie, Panie, czynami twymi, raduję się z
dzieł rąk twoich. (Ps 92,5)

Panie

Boże wszechmogący, cudowne i wspaniałe
są Twoje dzieła. Wszystko mądrze uczyniłeś. Gdy
spoglądam na niebo, srebrzące się nocą niepoliczalną liczbą gwiazd, na krąg ziemi rozświetlony
jasnym słońcem, myślę, czymże jest człowiek wobec Ciebie i ogromu stworzenia. Gdy patrzę na
zieleń łąk, błękit rzek i jezior, wielbię Twoje Imię.
Gdy wsłuchuję się w śpiew małych, „skrzydlatych
przyjaciół”, wtedy także moje serce śpiewa Tobie
pieśń wdzięczności. Dzieła Twoje rozweselają moją
duszę!
Panie Boże i Ojcze miłosierny, nade wszystko radują mnie zbawcze dzieła Twoich rąk. Przyjście
Twojego Syna, Jego słowa i czyny świadczą o Twojej miłości, która jest rozlana w sercach Twoich
dzieci. W ofierze Jezusa Chrystusa znajduję najpewniejszą pociechę. Słowo o krzyżu jest dla mnie
mocą ku zbawieniu, gdyż budzi nadzieję, że w dniu
sądu ostatecznego okażesz mi łaskę i miłosierdzie.
Wysłuchaj mnie przez ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi. Amen.
„Gdy wzniosę wzrok ku gwiazdom, co migocą nad głową
mą jak iskier złotych rój, gdzie słońce w dzień, a blady
księżyc nocą bieg po przestworzach odbywają swój. Me
serce w uwielbieniu śpiewa Ci: Jak wielkiś Ty, jak wielkiś
Ty”. (wg ŚE 846,2)
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21 listopada
Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma!
(Ps 55,23)

Boże i Ojcze łaskawy! Dziękuję Ci za życie i dzień,

który rozpoczynam w Twoim imieniu. Radosnym
sercem wielbię Cię za wszystko, co mi zsyłasz, za
radość i pokój, ale także za krzyż i cierpienie. Pragniesz mojego zbawienia, dlatego wierzę, iż wszystko
służy mi ku dobremu.
Panie Boże, niekiedy moje brzemię i doświadczenia mnie przytłaczają. Uginam się i narzekam na
Twoje zrządzenia. Ulżyj mej niedoli i zdejmij ciężar krzyża. Podtrzymuj mnie, gdy upadam na duchu. Jedynie Twoja dłoń przynosi mi pomoc, a Twoje słowo pociesza w utrapieniu.
Boże miłosierny, modlę się za wszystkich chorych i umierających, doświadczanych i wątpiących.
Bądź im wsparciem i pomocą! Wspomóż ich wiarę
i daj poznanie, że jeśli na Ciebie złożą swoje brzemię, Ty nie pozwolisz im upaść, lecz obdarzysz nowymi siłami.
Boże łaskawy, który zawsze słyszysz wołanie Twoich dzieci, wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa,
Pana i Zbawiciela naszego. Amen.
„Wszak Ty, nasz Ojcze w niebie, najlepiej wszystko znasz;
wiesz, w jakiej nam potrzebie przychodzić z pomocą masz.
Nasz los Ci poruczamy tak dziś, jak w każdy czas; gdy
życia dokonamy, do chwały przyjmij nas”. (wg ŚE 104,6)
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22 listopada
Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa
Bożego i wypełniają je. (Łk 8,21)

Panie Jezu Chryste, który nie miałeś gdzie głowy

skłonić, wysłuchaj modlitwę moją! Chociaż wszystko należy do Ciebie, żyłeś wśród ludzi jako pielgrzym i bezdomny. Sprzeciwiano się Tobie, opluto
Twoje święte oblicze i skazano na śmierć za grzechy, których nie popełniłeś. Znalazłeś jednak na tej
niegościnnej ziemi, serca szczerze Ci oddane. Wokół Ciebie zgromadzili się ludzie i słuchali ewangelii zwiastującej pokój zatrwożonym sercom. Wszystkich, którzy słuchali Cię z pokorą, nazwałeś braćmi
i siostrami. Wierzących w Ciebie uznałeś za swoją
rodzinę.
Chryste, powołałeś mnie, abym był Twoim uczniem. Przygarnąłeś mnie do siebie jako swoje dziecko. Czy jestem godny tak wielkiego zaszczytu i wyróżnienia? Czy mam prawo nazywać się Twoim
dzieckiem? Panie, znasz moje życie i wiesz, że
zgrzeszyłem. I ja jestem winien Twojego cierpienia, poniewierki, poniżenia i śmierci krzyżowej.
Moje serce często zamyka się przed Tobą.
Panie, napełnij mnie ożywczym duchem Twojego słowa, bym, oczyszczony i odnowiony, wszedł
do grona Twoich zbawionych i wielbił Cię i chwalił
przez wszystkie dni mojego życia na tym padole łez
i udręki. Amen.
„Radości! Z nami Bóg, my miłe Jego dzieci! Nowego świata dzień już nad tą ziemią świeci. Więc, ludy, zbierzcie się,
do Pana śpieszcie wraz i chwały wznieście pieśń w zbawienia wielki czas”. (ŚE 14,5)
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23 listopada
Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma
nastać, zwiastuję. (Iz 42,9)

Boże i Ojcze, który jesteś od wieków na wieki! Dzię-

kuję Ci, że prowadzisz mnie, ochraniasz i napełniasz mocą Ducha Świętego. Wysławiam Cię także
i za to, że wszystkie Twoje przyrzeczenia wypełniają się w moim życiu. Przede wszystkim wielbię Cię
za spełnienie Twojej obietnicy przyjścia Mesjasza
i Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa. W Nim dane jest nam odpuszczenie grzechów, zbawienie i zwycięstwo światłości nad ciemnością. Za Niego niech
będzie Tobie cześć, chwała i uwielbienie na wieki
wieków.
Boże, prowadzisz Twoje dzieci ku przyszłości,
w której przygotowałeś dla nich dobra daleko lepsze, aniżeli te, które mamy w codziennym życiu.
Powierzyłeś mi służbę zwiastowania Twojemu ludowi, odkupionemu krwią Jezusa Chrystusa, dobrej nowiny. Niech Twój Duch prowadzi mnie i roznieca w moim sercu ogień wiary i nadziei. Pragnę
być wiernym zwiastunem wydarzeń dawnych i tych,
ku którym nas wiedziesz przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu
naszym. Amen.
„A gdy nastanie cisza upragniona, daj mi usłyszeć dzieci
Twoich śpiew i niech też dusza moja utęskniona dostąpi
wejścia do ojczystych stref. Gdy dobra moc Twa stale
mnie ochrania, nie lękam się, co mi przyniesie dzień, Ty
jesteś ze mną ciągle od zarania, Ty chronisz mnie, gdy
idzie nocy cień”. (ŚE 100,5)
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24 listopada
Zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie,
uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. (Rz 8,2)

Panie

Boże, nadałeś ludowi izraelskiemu prawo
i przez Twoje przykazania uczyłeś potomków Jakuba życia w świętości i sprawiedliwości. I chociaż
wyzwoliłeś nas przez Jezusa Chrystusa od zakonu
grzechu, wciąż przez Twoje przykazania piętnujesz
grzech i dajesz nam poznanie naszej ułomności.
Boże łaskawy, nie pozwól, bym schlebiał ludziom,
szczególnie tym, którzy uważają, że w ich rękach
znajduje się przyszłość świata i Kościoła. Uwolnij
mnie od strachu przed możnymi tego świata. Spraw,
bym także nie lękał się śmierci.
Boże i Panie miłosierny, wyzwól mnie z grzesznych pragnień panowania nad bliźnimi. Dopomóż
mi przezwyciężyć zadufanie w sobie i sąd, jakoby
tylko moje przemyślenia i postanowienia były słuszne. Dopomóż mi przezwyciężyć egoizm i pychę,
jakobym był kimś ważnym, i przekonanie, że beze
mnie nikt niczego nie dokona.
W Jezusie Chrystusie, Panu moim, naucz mnie
prawdy, miłości i poszanowania bliźnich. Prowadź
mnie w Twoim Świętym Duchu, bym dzięki uwolnieniu mnie od niewoli grzechu z radością służył
Tobie i sprawie Twojego Syna, przez którego mnie
łaskawie wysłuchaj. Amen.
„Powstań, duszo, z nieprawości, póki trwa czas cierpliwości, powstań ze swej ospałości.
Wspomnij na to, żeś zgrzeszyła, Zakon Pański przestąpiła,
na karanie zasłużyła”. (ŚE 433,1.2)
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25 listopada
Bóg wejrzał na niedolę moją i na trud rąk moich.
(1 Mż 31,42)

Boże i Ojcze łaskawy, chociaż wszyscy mnie opu-

szczą, to jednak nie będę sam, bo Ty nie odwrócisz
ode mnie Twojego oblicza. Idziesz za mną przez
życie i widzisz każdy mój krok, moją niedolę i trud
moich rąk. Los Twojego sługi nie jest Ci obojętny.
Doceniasz jego pracę i wysiłek umysłu. I choć inni
go lekceważą, Ty błogosławisz. Panie, wierzę, że
dzięki Twojemu błogosławieństwu dzieła moich rąk
i umysłu, wydadzą owoc na chwałę Twojego Imienia.
Panie Boże, dopomóż mi w cierpieniu. Wzmocnij słabe ciało, napełnij serce Twoim Duchem, bym
z większym zapałem służył Ci, wykonywał powierzone mi zadania i pomnażał dobra służące Twojej
chwale. Spraw, bym umiał radować się z wszystkiego, co zdołam uczynić z Twoją pomocą. Niech
niepowodzenia w życiu nie odbierają mi ochoty do
działania, ale z Twoim wsparciem wzbudzą pragnienie pokornej służby na Twoją chwałę.
Panie Boże łaskawy, który wszystkich widzisz,
racz mnie wysłuchać przez jedynego Pośrednika,
Jezusa Chrystusa. Amen.
„Wejrzyj na nas, Panie, okaż zlitowanie nad sługami
swymi: Uczyń nas godnymi Twego uczestnictwa, zasług
Twych dziedzictwa”. (ŚE 210,6)
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26 listopada
Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci,
rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały
Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. (2 Kor 4,6)

Boże wszechmogący, jesteś Bogiem dalekim i ukry-

tym, Bogiem w światłości niedostępnej! Nikt z żyjących nie może spojrzeć na Twoje oblicze i pozostać przy życiu. Nikt z śmiertelników i grzeszników
nigdy Ciebie nie oglądał. Aniołowie, wielbiąc Cię,
zakrywają swoje oczy przed blaskiem Twojej chwały. Jedynie Twój Syn, żyjący z Tobą i z Duchem Świętym w jedności, oglądał Ciebie w chwale i majestacie, nim stworzyłeś niebo i ziemię. On jest Twoim
obrazem, odbiciem Twojej wielkości i mocy.
Panie Jezu, Synu Boży, gdy Ciebie słucham, słyszę głos Ojca. Gdy Ciebie widzę, widzę światłość Bożego oblicza, bo Ty i Ojciec jedno jesteście. Gdy
przychodzę do Ciebie, staję przed Bogiem moim,
bo Ty jesteś drogą i prawdą. Niech światłość Twoja
rozjaśnia mi drogę do Ojca.
O Duchu Święty, niech w ciemności mojego serca zabłyśnie światłość oblicza Twojego Syna. Napełń mnie poznaniem Boskiej godności i chwały,
która jest na obliczu Jezusa Chrystusa, bym nie
ustawał w wielbieniu przez Niego i w Tobie jedynego Boga, Ojca miłosierdzia i łaski. Amen.
„Przyjdź, narodów zbawienie, Jezu, spełń nam życzenie.
Objaw się nam w jasności i wybaw nas z ciemności!
Rozgłaszaj prawdę Bożą, niech serca się nie trwożą;
wskaż drogę do zbawienia, naszego przeznaczenia!”
(ŚE 21,1.2)
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27 listopada
Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już
nie jestem godzien nazywać się synem twoim. (Łk 15,21)

Boże,

Ojcze miłosierdzia i łaski! Przez ewangelię
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, dajesz nam poznanie Twojej dobroci i miłości, którą okazujesz
całemu stworzeniu. Z Jezusowej przypowieści o dobrym ojcu i marnotrawnym synu, poznaję dolę
człowieka, który opuścił Ciebie. Sam jestem grzesznikiem i marnotrawnym synem, zasługującym
na gniew i karę. Często wydaje mi się lepsze to,
czym nas mami świat, niż progi Twojego ojcowskiego domu. Boże, dziękuję Ci, że Twoje ramiona
są zawsze otwarte i przygarniają powracające dziecię, odziane w łachmany i pokryte brudem świata.
Ojcze łaskawy, ja, syn marnotrawny, przychodzę przed Twoje oblicze i wyznaję, że zgrzeszyłem
przeciwko Tobie i bliźnim, i nie jestem godzien
nazywać się Twoim dzieckiem. Okaż mi serce ojcowskie i pozwól usiąść choć na końcu stołu w Twoim Królestwie. Przyodziej nagość mojej duszy szatą
sprawiedliwości Chrystusa, który swym posłuszeństwem sprawił, iż stale są otwarte drzwi dla powracających do Ciebie marnotrawnych synów i córek.
Boże, w ramionach Twoich znajduję żar Twojej
miłości i niech w nich pozostanę na wieki. Syn
marnotrawny prosi Cię o to z pokorą przez Jezusa
Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje
i króluje na wieki wieków. Amen.
„Wędrowcze, wróć do Ojca, wróć, już nagrzeszyłeś dość!
Ponęty zgubne świata rzuć i jego fałsz i złość! Do Ojca
wróć!” (ŚE 766,1)
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28 listopada
Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie,
a nie przeklinajcie. (Rz 12,14)

Panie Boże, jesteś źródłem błogosławieństwa i bło-

gosławisz tym, którzy Ciebie błogosławią. Błogosławię święte Twoje Imię za łaskę i zbawienie darowane nam, grzesznym ludziom, przez Jezusa Chrystusa. Błogosławię całe stworzenie, bo wszystko mądrze uczyniłeś. Błogosławię błogosławiących Ciebie.
Boże wszechmogący, spraw łaskawie, by żadne
przekleństwo nigdy nie wyszło z ust moich. Niech
zawsze pamiętam słowa: „Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie”. Nie dopuść, by moje serce opanowała nienawiść do bliźnich, którzy nie chcą być mi braćmi
i siostrami i którzy mnie przeklinają. Błogosławię
ich, bo nie są mi obojętni. Proszę Cię, Boże miłości
i łaski, błogosław im, by Twoja dobroć doprowadziła ich do upamiętania. Niech zawsze moim wzorem będzie Syn Twój umiłowany, Jezus Chrystus,
który nie przeklinał swych prześladowców, ale modlił się za nich do Ciebie.
Panie Boże, błogosław podążających drogą Twojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela. Amen.
„Przebaczcie krzywdę dla miłości Boga, życzliwym sercem
błogosławcie wroga, smućcie się z smutnym, cieszcie
z wesołymi; a szczęście waszym będzie na tej ziemi…”.
(ŚE 878,6)
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29 listopada
Zdolność nasza jest z Boga. (2 Kor 3,5)

Panie Boże, dawco dobrych i doskonałych darów!

Z dziękczynieniem przychodzę przed Twoje oblicze, wszak wszystko, co posiadam i czym jestem,
zawdzięczam Tobie. Nic w moim życiu nie dzieje
się bez Twojej woli i Twojego przyzwolenia. Moje
umiejętności i zdolności są błogosławieństwem Twojej dłoni i znakiem Twojej miłości. Nie zasługuję na
Twoje dary, których wielka obfitość dowodzi Twej
dobroci.
Dobry Boże, proszę Cię, naucz mnie dziękować
Ci za wszystko i spraw, bym zawsze służył Twoimi
dobrami bliźnim i Twojemu Kościołowi. Nie dopuść, bym otrzymane talenty zachowywał dla siebie. Daj mi Ducha Świętego, bym przez Niego pomnażał je na chwałę Twojego świętego Imienia.
Przede wszystkim, strzeż mnie, bym nie chlubił się
moimi zdolnościami, które są z Ciebie ani mymi
osiągnięciami, które zdobyłem z Twoją pomocą.
Wszystko, co mam, otrzymałem od Ciebie i Tobie
pragnę zwrócić w wiernej służbie dla Twojej chwały.
Wysłuchaj mnie łaskawie przez Jezusa Chrystusa, bez którego nic uczynić nie mogę. Amen.
„[Duchu Święty,] Ty do cnoty mnie zagrzewasz, Ty się
skłaniasz do mych próśb; Ty na wierny lud Swój zlewasz
więcej łask niżeli gróźb. Racz swe łaski na mnie zlać, żywot z Boga chciej mi dać, abym w sercu się odrodził
i w światłości Twojej chodził”. (wg ŚE 213,3)
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Listopad

30 listopada
Weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. (Ef 6,16)

Boże

łaskawy, Ty wiesz najlepiej, że nasze życie
jest nieustannym zmaganiem, nie tylko o zachowanie bytu, ale przede wszystkim z mocami ciemności. Proszę Cię, spraw łaskawie, bym zawsze był
czujny i gotowy do podjęcia walki o dobro, pokój
i sprawiedliwość. Dopomóż mi także w poznaniu
prawdy o nas, że bez Twojej pomocy nie zwyciężymy złego. Niech łaskawa Twoja dłoń ochrania
nas i wspiera w boju z szatanem, który „chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć”.
Z różnych stron dosięgają nas pociski złego. Często ranią nasze serca ludzie, którzy mówią o miłości, a czynią niesprawiedliwość. Panie, nie dopuść
do osłabienia naszej wiary. Wspomagaj nas, byśmy
w niej trwali i odpłacali za zło dobrem, przezwyciężali pożądliwości serca i gasili owe ogniste pociski
złego.
Boże, zachowaj w wierze tych, którzy przez ofiarę Twojego Syna zwą się chrześcijanami. Spraw, aby
wszyscy, którzy żyją w ciemnościach, ujrzeli Ciebie
i odstąpili od złego, nawrócili się i przynosili godne
owoce swojego upamiętania.
Racz wysłuchać nas w Jezusie Chrystusie, Zbawicielu wszystkich ludzi. Amen.
„Ty jesteś, Boże, tarczą moją, Twa łaska nowych mi udziela sil. Gdym błagał Cię o pomoc Twoją, Tyś mi obroną
i pociechą był. Dlaczegoż bym się miał przyszłości bać,
gdyś raczył mi dowody łaski dać?” (ŚE 97,3)
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Grudzień

1 grudnia
Nuże wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód.
(Iz 55,1)

Panie, Boże łaskawy! Niezmierzone jest bogactwo

Twojego miłosierdzia. Podnosisz grzesznika z jego
upadku, głodnego karmisz chlebem żywota, spragnionego poisz ze źródła łaski, a kto prosi Cię o pomoc, tego wspierasz chętną i możną dłonią.
Panie, wiele różnych pragnień rozpala moje serce. Chciałbym być mądrym i sławnym. Marzę o dostatku i władzy. Wiem, że te pragnienia mogą zaprowadzić mnie do otchłani śmierci, gdyż często
rodzi się z nich zło. Ale tylko jedno pragnienie może mnie ocalić: życie w Twojej bliskości.
Panie, przez Ducha Świętego rozbudź w moim
sercu tęsknotę za społecznością z Tobą i za zbawieniem wiecznym. Daj mi poznanie, że źródłem łaski
i zbawienia jest tylko Twój Syn umiłowany, Jezus
Chrystus. Spraw, bym zawsze pamiętał Jego słowa,
które wypowiedział do Samarytanki przy studni
Jakubowej: „Gdybyś znała dar Boży i tego, który
mówi do ciebie: Daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś
go, i dałby ci wody żywej”. Strzeż mnie, bym nigdy
nie oddalał się od Twojego Syna, źródła żywej wody, ale czerpiąc zeń, obfitował w wiarę, nadzieję i miłość.
Wysłuchaj mnie łaskawie przez Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. Amen.
„Bliżej, o Boże mój, chcę Ciebie być, choć muszę jako czerw
się w prochu wić! Choć mnie przygniata krzyż, do Ciebie
śpieszę wzwyż, bliżej, o Boże mój, chcę Ciebie być”.
(ŚE 657,1)
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Grudzień

2 grudnia
Cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. (2 P 3,15)

Jezu

Chryste, Panie i Zbawicielu mój jedyny, Ty
miałeś cierpliwość nad swoimi uczniami, którzy
nie zawsze Ciebie rozumieli i nie chcieli razem z Tobą czuwać w godzinie Twojego doświadczenia. Okazałeś serce grzesznikom i cierpliwość faryzeuszom,
ufającym w swoją sprawiedliwość. Także moje wady, zaniedbania i grzechy znosisz z cierpliwością.
O Panie, gdybyś nie był cichy i spokojnego serca,
Twój gniew starłby mnie sprzed Twojego oblicza.
Miej litość nade mną. Bądź łagodny dla Twojego sługi. Przebacz mi moje grzechy i oczyść mnie
swoją krwią. Przyoblecz w szatę Twojej sprawiedliwości, bym mógł ostać się w godzinie sądu i wraz
ze zbawionymi wielbił Twoje Imię przez całą wieczność.
Chryste, Panie i Zbawicielu mój jedyny, miej cierpliwość nad całym światem, który coraz bardziej
pogrąża się w grzechu i nieprawości. Porusz ludzkie serca, by wszyscy upamiętali się i nawrócili do
Ciebie. Ocal dzieci Boże, nabyte na własność Boga
litościwego przez Twoją krew przelaną na Golgocie, przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie.
Panie Jezu, Tobie oddaję cześć i wielbić Cię pragnę na wieki. Amen.
„Jezu, niech dusza ma pamięta, żeś grzesznemu łaskę dał!
Jam wciąż wpadał w grzechu ciemne pęta, Tyś cierpliwość dla mnie miał. Ustawicznie owcy swej szukałeś,
głosem swym pasterskim ją wołałeś. Wreszcie krwią
przedrogą sam wyrwał ją z piekielnych bram”. (ŚE 122,3)
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Grudzień

3 grudnia
Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego
sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu
ostatecznym. (J 12,48)

Panie Jezu! Gdy przyjdziesz po raz drugi na zie-

mię, przed Twoim obliczem zgromadzą się wszystkie narody, a Ty sądzić będziesz żywych i umarłych. Również i ja klęknę przed Twym tronem. Czy
ostanę się przed sprawiedliwym sądem Twoim?
Czy usłyszę słowa: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca
mojego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla
was od założenia świata”?
Chryste, który umarłeś za mnie na krzyżu, bądź
miłościw mnie grzesznemu i okaż mi swoje miłosierdzie! Spraw łaskawie, bym był wiernym słuchaczem Twojego słowa i z radością wypełniał wolę Twoją. Proszę, daj mi siłę do wytrwania przy Tobie, gdyż wierność swoją okazujesz tym, którzy
Tobie są wierni i posłuszni. Twoje słowo, niech mi
będzie światłością na drodze mojego życia. Naucz
mnie postępować według woli Twojej i racz łaskawie wybaczyć mi moje grzechy.
Jako Twój uczeń pragnę naśladować Cię w doczesności, a w Królestwie Bożym wraz ze wszystkimi zbawionymi chwalić Twoje święte imię. Amen.
„Chrystus Pan w swym przyjściu pierwszym, sługą stawił
się najniższym, lecz gdy drugi raz przybędzie w mocy
Bożej sądzić będzie.
Daj nam, Ojcze, w Synu ożyć, owoc wiary racz rozmnożyć, w poświęceniu daj wytrwanie, wprowadź w niebo na
mieszkanie”. (ŚE 5,1.4)
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Grudzień

4 grudnia
Związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze. (Ez 16,8)

Boże, jesteś święty i nic, co skończone, nie może

Ciebie ogarnąć. W swej łaskawości otoczyłeś Twą
Boską opieką lud izraelski, a następnie, przez Jezusa Chrystusa, całą ludzkość. Dziękuję Ci, że przez
krew Twojego Syna zawarłeś z nami przymierze
i obiecałeś poprowadzić Twoje dzieci do zbawienia
wiecznego. Przez chrzest w Twoje Imię, zawarłeś przymierze także ze mną, uznając mnie za swoje dziecko. Świadomy niezasłużonego powołania do grona Twoich dzieci, wielbię Twoją dobroć i całym sercem oddaję się Tobie.
Panie Boże łaskawy, proszę Cię, dopomóż mi dochować Ci wierności, ponieważ moje serce wciąż
jest chwiejne i potrzebuje Twojego wsparcia. Pragnę pamiętać o moim ślubowaniu konfirmacyjnym
i być wiernym Tobie i Kościołowi, w którym znajduję pokarm żywota.
Spraw, aby moja społeczność z Tobą przetrwała
wszystkie próby i objawiła się w dzień przyjścia
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
„Myśmy pod Twoim krzyżem się zebrali, świętym przymierzem połączył nas krzyż. Tobie my wiecznie serca swe
oddali, przyjmij i w księgi żywota je wpisz!” (wg ŚE 135,1)
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Grudzień

5 grudnia
Wiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa
Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. (Flp 1,19)

Jezu

Chryste, który jesteś Panem wszystkich ludzi, chcesz, bym modlił się nie tylko za siebie, ale
także za moich bliźnich. Uczniowie Twoi prosili
Cię: „Panie, naucz nas modlić się!”, tak i ja proszę
Cię, byś nauczył mnie wołać do Ciebie i błagać Cię
o błogosławieństwo zarówno dla moich przyjaciół,
jak i nieprzyjaciół. Przede wszystkim zechciej łaskawie wesprzeć tych, którym została powierzona
służba zwiastowania słowa Bożego i udzielania świętych sakramentów. Wiem, łaskawy Panie, że wysłuchasz każdej modlitwy i według suwerennej woli
Twojej odpowiesz na wołanie Twojego ludu.
Chryste, proszę Cię o pomoc dla tych, którzy potrzebują wybawienia z niewoli grzechu i jarzma
nałogów. Modlę się o Ducha Świętego dla tych,
którym nazbyt ciąży krzyż. Daj im poznanie, że miłujących Ciebie wszystko wiedzie ku dobremu. Proszę Cię o modlących się do Ciebie, by nie ustawali
w swych prośbach i błaganiach.
Spraw, żeby za mnie też się modlono, albowiem
natchniona przez Ducha Świętego modlitwa bliźnich, posłuży mi ku wybawieniu z niewoli grzechu.
Amen.
„Tam, gdzie szczęście niezaćmione, gdzie tron wieczny
masz, gdzie korony przyrzeczone bojownikom dasz, tam
za Tobą dojdziemy, tam modlitwy swe ślemy; tam korony
będą lśnić, będą lśnić, z Tobą wiecznie będziem żyć, będziem żyć”. (ŚE 211,6)
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Grudzień

6 grudnia
Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami,
patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary.
(Hbr 12,1)

Panie Boże mój, przypominasz mi, że moje życie

jest nieustannym bojem i biegiem do celu, który
Ty wyznaczyłeś mi. Dziękuję Ci, że uczysz mnie,
jak pielgrzymować w doczesności, aby z ręki Twojej otrzymać wieniec żywota wiecznego. Spraw,
bym zawsze pamiętał, że ludzka wędrówka nie jest
łatwa, gdyż prowadzisz umiłowane dzieci Twoje drogą, jaką Syn Twój szedł na Golgotę.
Panie, spraw, bym nieustannie patrzył na Jezusa, najlepszego nauczyciela życia. Trudno jest nam
naśladować naszego Odkupiciela, który jako Twój
Syn, był doskonały we wszystkim, co czynił. Napełń światłem Ducha Świętego moje serce, abym
wciąż zwracał moje oczy na Jezusa i wytrwale biegł
Jego śladem do celu, którym jesteś Ty i Królestwo
Twojej chwały. Zwiąż mnie z Chrystusem, gdyż On
jest treścią, źródłem i sprawcą wiary. Całe życie
ucznia [uczennicy] Twojego Syna, powinno być biegiem w posłuszeństwie Twojej woli. Dopomóż mi,
bym zawsze pamiętał, że wiara jest patrzeniem na
Jezusa, i bez niej nie można się Tobie podobać.
Boże, zachowaj mnie w wierności dla Twojego
Syna, który z Tobą i z Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Jedno w sercu, jedno mam życzenie, jedną strawą pragnę żyć, gdy ją mam, to nawet w łez dolinie błogo mi
poczyna być. Niech na tego zawsze patrzeć mogę, który
czuł w Ogrójcu trwogę, krwawym potem zlany kląkł,
kornie przyjął kielich mąk”. (ŚE 122,1)
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Grudzień

7 grudnia
Przedziwnie wysłuchałeś nas w dobroci, Boże zbawienia
naszego. (Ps 65,6)

Panie Boże, Ty wszystko przenikasz, znasz każde

moje słowo i każdą myśl. W swej łaskawości zawsze przyjmujesz moje dziękczynienia i wysłuchujesz błagalnego wołania mojej strapionej duszy. Ty
nigdy nie odpoczywasz, zawsze czuwasz i przychodzisz z pomocą tym, którzy Cię o nią proszą.
Ojcze niebieski, masz cierpliwość nade mną. W dobroci Twojego serca ofiarowujesz mi dary, na które
nie zasługuję. Ileż razy wybawiłeś mnie od złego,
a moje serce napełniłeś radością i nadzieją! Często
ochraniała mnie Twoja dłoń i dźwigała z upadku!
Panie, Ty jesteś Bogiem zbawienia! Wraz z wszystkimi wybranymi, którzy doznają Twojej łaski, pragnę wielbić Cię i składać świadectwo o Twojej dobroci.
Panie Boże, dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa,
który jest spełnieniem Twojego odwiecznego planu
zbawienia całej ludzkości, pogrążonej w mrokach
grzechu. W Jego ofiarnej śmierci również mnie,
niegodnemu Twojego zmiłowania, dajesz wolność
od władzy szatana i śmierci, darowujesz pokój i życie wieczne. Przez Niego słuchasz moich modlitw
i próśb. Prowadź mnie przeto w Duchu Świętym
do Królestwa Twojej chwały, bym z wszystkimi
zbawionymi wielbił święte Twoje Imię. Amen.
„O duszo pośpieszaj do krzyża, Zbawiciel zaprasza cię
sam. Z Nim łaska do ciebie się zniża, dla wszystkich zbawienie jest tam. Do krzyża, więc wszyscy się śpieszcie, do
krzyża pośpieszcie się wraz. Zbawienie i pokój zeń bierzcie, dziś woła, dziś chodźcie, dziś czas!”. (ŚE 141,1)
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Grudzień

8 grudnia
Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się
odkupienie wasze. (Łk 21,28)

Panie Jezu, Zbawicielu nasz jedyny. Opuszczając

swoich uczniów, powiedziałeś, że idziesz nam przygotować miejsce w niebie i przyjdziesz znowu, i zabierzesz nas, którzy Ciebie miłujemy, do Królestwa
Twojej chwały. Od tego czasu Twój lud czeka na
Twoje przyjście i woła: „Przyjdź, Panie Jezu!”
Chryste, przez Twoje Słowo przypominasz mi,
że zawsze powinienem być przygotowany na dzień
Twojego przyjścia. Wzywasz mnie, bym wznosił głowę ku górze, skąd pomoc przychodzi. Nakazujesz
przepasać biodra, bym w każdej chwili mógł wyjść
Ci na spotkanie.
Zbawicielu mój, wiesz najlepiej, że ciągle jeszcze nie jestem dostatecznie przygotowany na Twoje przyjście i że w moim sercu ledwo tli się ogień
wiary. Przeszkodą są mi moje grzechy oraz umiłowanie doczesności. Targa mną lęk o niepewne jutro, boję się śmierci.
Panie, uwolnij mnie od mych obaw. Zrzuć ze
mnie ciężar winy i grzechu. Nawróć mnie do siebie, a wtedy naprawdę będę nawrócony. Spraw,
abym ufał tylko Tobie i nigdy nie oddalał się od Ciebie.
Spraw to, gdyż zbliża się dzień odkupienia ludu
Twojego. Amen.
„Chwała Bogu wszechmocnemu, wielce nam litościwemu,
za zesłanie Syna swego do nas z tronu najwyższego.
By był naszym Zbawicielem, brzemion naszych nosicielem, prawdy, łaski nam użyczył i nas do zbawienia ćwiczył”. (ŚE 7,1.2)
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Grudzień

9 grudnia
Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy
mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. (Mt 26,64)

Panie Boże, w czasie Adwentu – który pozwalasz mi

przeżywać – szczególnie wyraźnie przypominasz
mi, że zbliża się dzień powtórnego przyjścia na
ziemię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Syn Człowieczy, siedzący po Twojej prawicy, przyjdzie na
obłokach w chwale, by zgromadzić przed swym
obliczem wszystkie narody i osądzić je, a zbawionych ludzi zabrać do Twojego Królestwa.
Boże, wiesz, że jeszcze nie jestem przygotowany
na spotkanie z Twoim Synem i nie trwam w pokornym oczekiwaniu na Niego. Dopomóż mi oderwać się od marności tego świata, które zagłuszają
sumienia i czynią myśli grzesznymi. Pragnę zwrócić się ku Tobie i przylgnąć do Twojego serca ojcowskiego. Ożyw moją wiarę, bym z ufnością oczekiwał na spotkanie z Panem i Zbawicielem wszystkich ludzi. Naucz czuwać we dnie i w nocy, żeby
dzień przyjścia Pańskiego nie zaskoczył mnie jak
ów złodziej śpiącego gospodarza z przypowieści Pana Jezusa.
Boże, przygotuj Kościół, oblubienicę Chrystusa,
na dzień wesela Barankowego. Oczyść go i oblecz
w szatę świętości i sprawiedliwości, żeby wszedł do
chwały Twojego Królestwa, a wszyscy jego członkowie wielbili Twoje Imię na wieki. Amen.
„Jak mam powitać Ciebie, jak Cię ugościć mam, odwieczny Królu w niebie, coś do mnie przybył sam? O Jezu miły
Panie, pochodnią sam mi świeć, wskaż co na powitanie od
sługi chciałbyś mieć?” (ŚE 11,1)
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Grudzień

10 grudnia
Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną
wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który
ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój j Bóg jest
królem. (Iz 52,7)

Panie

Boże, wspaniałe są słowa, zwiastujące dobro i pokój! Szczęśliwi, którzy głoszą dobrą nowinę. Błogosławieni, którzy jej słuchają. Błogosławiony bądź Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa, że Jego przyjście i męczeńską śmierć uczyniłeś treścią radosnej wieści o zbawieniu ludzkości.
Niech ewangelia Jezusowa rozbrzmiewa pośród
wszystkich narodów. Niech rodzi pragnienie pojednania z Tobą, budzi pokój i serdeczną potrzebę
uwielbienia Twojego Imienia.
Spraw, Panie, by pośród chwalących i błogosławiących Ciebie nie zabrakło Twojego niegodnego
sługi, który teraz dziękuje Ci z pokorą i ufnością za
Twoją wspaniałą obietnicę zbawienia.
Boże, Ty jesteś Królem wszechświata, całego stworzenia i wszystkich, którzy poddają się Twojej woli.
Pragniesz panować także w moim sercu. Nie jestem godny Twojej łaski. Niebiosa i ziemia nie mogą Ciebie ogarnąć, a ja przecież jestem tylko grzesznym człowiekiem. Ale miłość Twoja jest wielka,
dlatego przez Jezusa Chrystusa pukasz do mojego
serca.
Błogosławiony bądź Królu mojej duszy, wstąp, i zamieszkaj we mnie! Amen.
„Światło nieść tam gdzie ciemność trwa, by wskazać drogę w wieczności kraj, biec do mety u niebios bram, gdzie
powita cię Pan. Tak często pytasz o cel i sens, zaczynasz
wszystko kolejny raz, kto zna kierunek kto zna cel? Jezus
Chrystus nasz Pan”. (ŚE 537,1)
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Grudzień

11 grudnia
Oczy moje widziały zbawienie twoje, które przygotowałeś
przed obliczem wszystkich ludów: światłość, która oświeci pogan, i chwałę ludu twego izraelskiego. (Łk 2,30-32)

Boże wszechmogący, łaskawy Ojcze! Czas adwen-

tu, który pozwalasz przeżywać Twojemu ludowi,
przypomina nam, że spełniła się Twoja obietnica
przyjścia Mesjasza. Przed wiekami zesłałeś Jezusa
Chrystusa, najlepszego syna Twojego ludu izraelskiego, światłość dla pogan. Kościół Twój wspomina Jego chwalebne przyjście i wielbi Cię za Twoją
wierność i dobroć.
Boże, z przyjściem Chrystusa Pana dla wszystkich ludzi rozbłysła światłość i nadzieja zbawienia.
Prowadź łaskawie swój lud w światłości Chrystusa
do życia wiecznego. Rozprosz mroki grzechu i zgromadź wokół Twojego Syna wszystkich, którzy jeszcze nie poznali Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga, i nie uwielbili Jezusa Chrystusa, Odkupiciela
świata. Pragnę w czas adwentu umocnić społeczność z moim Panem i Zbawicielem, którego posłałeś, aby także w mrokach mojego życia zabłysła światłość.
Panie Boże, wysłuchaj mnie przez umiłowanego
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.
„Przeczże miałbyś stać na dworze? O błogosławiony
wnijdź! Wejdź, tak proszę Cię w pokorze, nie chcę już bez
Ciebie żyć! Tyś, mój Jezu, radość ma, w porę idzie pomoc
Twa. Ach, Lekarzu pożądany, zagój serca mego rany”.
(ŚE 20,1)
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Grudzień

12 grudnia
Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. (2 Kor 6,2)

Boże miłosierny, dziękuję Ci za ten czas łaski i zba-

wienia.
Napominasz mnie, bym postępował zgodnie z Twoją wolą, gdyż nadchodzi dzień powtórnego przyjścia Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Króla Adwentu. Nie dopuść, bym te dni spędził bezmyślnie
i roztrwonił zbawcze dobra Twojego serca ojcowskiego jak, ów syn marnotrawny z Jezusowej przypowieści, który sprzeniewierzył majątek ojca.
Dopomóż mi należycie wykorzystać ofiarowany
Twojemu ludowi czas łaski. Pragnę zacieśnić społeczność z Jezusem Chrystusem, rozważając w skupieniu słowa Biblii i modląc się żarliwie. Rozbudź
także w moim sercu tęsknotę za społecznością z braćmi i siostrami w Chrystusie w kościele, domu Twojego słowa, bowiem wspólne czuwanie i wzajemne
napominanie dobrze służą wierze i umocnieniu w pewności zbawienia, które jest nam dane w Synu Twoim. Niech złe siły nie mają władzy nade mną
i niech nic nie odwiedzie mnie od Ciebie.
Spraw, Panie Boże, aby Duch Twój prowadził
mnie łaskawie przed Twoje oblicze, a gdy wypełni
się czas ustanowiony przez Ciebie, dozwól, abym zasiadł przy stole zbawionych w Królestwie Chrystusa, Pana mojego. Amen.
„Przyjdź, o Jezu Chryste, na ten świat skażony, głos swej
prawdy czystej ślij na wszystkie strony; oświeć całą ziemię, zdejm z nas grzechów brzemię; łaski Twej szukamy,
otwórz niebios bramy. Przyjdź, o Panie, przyjdź!”. (ŚE 22,1)
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Grudzień

13 grudnia
Zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie
z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych.
(Ef 6,18)

Panie Boże, dziękuję Ci za ten błogosławiony czas

adwentu, czas czuwania i modlitwy. Dzięki Twojemu Duchowi, który wszelkie mroki rozprasza światłością prawdy, mogę poznać, że umiłowanie świata dzieli mnie od Ciebie, jedynego, świętego Boga
i Ojca Jezusa Chrystusa. Proszę, obdarz mnie mocą, bym czuwając i oczekując przyjścia Pańskiego,
każdego dnia z ochotą zwyciężał wszelkie trudności, a przede wszystkim własne lenistwo i ospałość
ducha.
Boże, przypominaj mi nieustannie przez Twoje
słowo, że powinienem o każdym czasie czuwać
z wytrwałością i modlić się za wszystkie siostry i każdego brata w Chrystusie. Proszę Cię, ich także natchnij pragnieniem żarliwej modlitwy i daj im wytrwałość w czuwaniu. Przygotuj w tym czasie adwentu serca wszystkich Twoich dzieci na spotkanie
z Chrystusem Jezusem. Rozjaśnij płomieniem wiary mroczne drogi świata tych, którzy jeszcze nie poszli za głosem Twojego Syna.
Panie Boże, wysłuchaj łaskawie mojego wołania
przez Jezusa Chrystusa, naszego Pasterza i Odkupiciela. Amen.
„Wesoło śpiewajmy, Bogu dzięki dajmy, że nam Syna
swego Jednorodzonego dał na odkupienie, świata wybawienie.
Przeto się gotujmy, szczerze pokutujmy, żyjmy świątobliwie, trzeźwo i poczciwie i w modlitwach trwajmy, tak Go
wyglądajmy!” (ŚE 24,1.8)
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Grudzień

14 grudnia
Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, nie sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa
Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi ustami wielbili
Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (Rz 15,5.6)

Panie

Boże, który jesteś źródłem wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że mogę wzywać Twojego imienia
i wielbić Cię za wszystko, czym napełniasz każdy
dzień mojego życia. W Twej łaskawości, na którą
niczym nie zasługuję, pozwalasz mi modlić się do
Ciebie. Przede wszystkimi dziękuję Ci, że uczysz
mnie cierpliwości w doświadczeniu i oczekiwaniu
na lepsze jutro. Wdzięczny Ci jestem za słowo pociechy i wsparcie Twojej dłoni.
Boże, dopomóż mi poskromić moje ambicje, pychę i chęć górowania nad innymi. Pragniesz, byśmy żyli w zgodzie i jednomyślności, we wzajemnym poszanowaniu i miłości. Naucz mnie słuchania głosu bliźnich i szukania porozumienia z nimi.
Jednakże nie dopuść, bym zapomniał, że jednomyślność osiągnięta za cenę prawdy, nie służy
chwale Twojego imienia i budowaniu Królestwa pokoju i sprawiedliwości.
Boże łaskawy, prowadź Twoje dzieci do jedności w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen.
„Twa zbawienna prawda lśni wśród ciemności świata, nie
zmieniona biegiem dni poprzez wszystkie lata. Błogo
temu, kto Cię zna, szczerze Tobie służy; kogo wiedzie miłość Twa pośród życia burzy”. (ŚE 26,4)
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Grudzień

15 grudnia
Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój
w Bogu, Zbawicielu moim. (Łk 1,46.47)

Łaskawy i miłosierny Boże i Panie, przyjmij ser-

deczne słowa dziękczynienia za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który przez narodzenie z Dziewicy
Marii, przyszedł w ciele na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.
Naucz mnie naśladować pokorę Matki Pana mojego, Jej posłuszeństwo Twojej woli i cierpliwość
w bolesnych doświadczeniach. Otwórz moje usta,
abym wielbił Ciebie i sławił za zbawienie darowane
w Chrystusie. Niech weseli się moje serce, albowiem Twoja dobroć nie ma granic.
Panie, raduję się ze zbliżających się Świąt Narodzenia Syna Twojego. Proszę Cię, napełnij szczęśliwością wszystkich, którzy pokładają nadzieję w Tobie. Niech serca dzieci Twoich, złączą się w jeden
chór i wielbią Cię, Boże naszego zbawienia.
Spraw, Ojcze nasz łaskawy, abyśmy nie cieszyli się
tylko z bogactwa stołu wigilijnego, z towarzystwa
bliźnich i chwil odpoczynku, ale nade wszystko radowali się społecznością Tego, który jest sprawcą
naszego zbawienia. Jemu, Chrystusowi, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
„Córko ty syjońska, chrześcijański ludu! W biedach swych
i troskach śpiewajże w pokorze na cześć Króla swego tak
miłościwego, iż nawiedził ciebie w wielkiej twej potrzebie
Chrystus Pan, nasz Król!”. (ŚE 25,6)
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Grudzień

16 grudnia
Nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.
(Rz 5,5)

Panie Boże, w Tobie

moja ufność i nadzieja. Jesteś wierny i spełniasz wszystkie obietnice dane
Twojemu ludowi. Żadne Twoje słowo nie wróci do
Ciebie, nie spełniwszy tego, na co zostało posłane.
Niech wszystkie dni mojego życia, upływają
w nadziei zbawienia i w szczęśliwości obcowania
ze wszystkimi wybranymi. Panie, dopomagaj mi
każdego dnia przezwyciężać moje słabości, bym
nie popadał w zwątpienie ani nie lękał się dnia jutrzejszego, ale z ufnością oczekiwał dnia przyjścia
Pana wieków, Jezusa Chrystusa.
Proszę Cię, niech Twój Duch pomoże mi wytrwać w nadziei na ostateczne zwycięstwo dobra
nad złem. Choć Twoja miłość przez Ducha Świętego jest rozlana w sercach wszystkich ludzi, jednak
jest tak wielka, że nikt, kto ufa Tobie, nie zawiedzie
się. Nic ani złe moce, ani cierpienie, ani śmierć, ani
teraźniejszość, ani przyszłość, nie odłączy nas od
Twojej miłości, którą mamy w Jezusie Chrystusie.
Pragnę wytrwać w tym przekonaniu aż do końca
moich dni.
Mocny jest fundament chrześcijańskiej nadziei
Boże miłości, daj mi wytrwanie w nadziei! Boże
nadziei, daj mi pokrzepienie w miłości! Amen.
„Wierzymy serdecznie w jedynego Boga, który żyje
wiecznie, w Nim nadzieja błoga. Chwała w wysokości
dawcy cnej radości, pokój w nas niech gości”. (ŚE 356,1)
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Grudzień

17 grudnia
Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się.
(Ps 46,5.6)

Panie Boże, dziękuję Ci, że prowadzisz mnie przez

życie, ofiarowujesz dary zbawienia i napełniasz serce prawdziwą radością z obietnicy życia wiecznego.
Z wdzięcznością wielbię Cię w kościele, w zgromadzeniu Twojego ludu. Każda chwila przeżyta w domu Twojego słowa i modlitwy niesie szczęście, ponieważ tam, gdzie gromadzą się Twoje dzieci, Ty
jesteś obecny w Jezusie Chrystusie.
Boże dobrotliwy, uraduj moje serce ożywczym
tchnieniem Ducha Prawdy, który niczym czyste wody, niesie siłę życia i wiary. Niech odnowi Twój
Kościół na ziemi, a wszystkim ludziom dopomoże,
aby poznali i ukochali Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga. Panie, nie zachwieje się Twój Kościół,
nie tkną go złe moce, gdyż Ty jesteś w nim.
Boże miłosierny, oczekuję dnia, w którym powołasz mnie do wiecznego przybytku Twojej chwały, gdzie od wieków wielbią Cię niezliczone rzesze
aniołów. Nie będzie już w nim łez, cierpienia i trudu. Jak namiotem ochronisz zbawionych, obdarzysz
ich pokojem i życiem, które przewyższa wszelkie nasze wyobrażenia.
Panie Boże litościwy, wysłuchaj mnie przez Jezusa Chrystusa. Amen.
„Na skale Kościół stoi, a skałą Chrystus Pan, więc gromów się nie boi ni piekieł groźnych bram. Sam Chrystus
nam go stworzył, swą krwią umocnił Go, w nim twierdzę
swą założył, by zwalczyć grzech i zło”. (ŚE 552,1)
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Grudzień

18 grudnia
Będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana! Ustami swymi
będę głosił przez wszystkie pokolenia wierność twoją.
(Ps 89,2)

Wszechmogący Panie Boże, wielkie są dzieła Two-

jej łaski! Stworzyłeś świat i wszystko, co go wypełnia. Stworzyłeś człowieka na obraz i swoje podobieństwo. Obdarowałeś go dobrami zbawienia
i chronisz od złego. Gdy oglądam dzieło Twoich
rąk, moje serce napełnia się radością, a usta chwalą
święte Twoje imię.
Panie Boże, obiecałeś dać grzesznej ludzkości
Zbawiciela. I wypełniłeś swoją obietnicę w przyjściu Chrystusa na ziemię. Wierny jesteś i wszystko,
co przyrzekłeś Twoim dzieciom, spełniasz i wykonujesz, byśmy wielbili dobroć Twoją. Święta Narodzenia Pańskiego pragnę przeżyć z dziękczynieniem na ustach, gdyż te wspaniałe dni przypominają mi o Twojej łasce pojednania i zbawienia wiecznego, objawionej w Jezusie Chrystusie.
Panie prawdomówny, obiecałeś także jeszcze raz
posłać na świat Twojego Syna. Czekamy na Niego,
gdyż wraz z przyjściem naszego Zbawiciela, spełni
się obietnica życia wiecznego przed Twoim Majestatem.
Boże sprawiedliwy, pragnę wysławiać wierność
Twoją przez wszystkie dni mojego życia, które racz
pobłogosławić przez naszego Pana i Pasterza Jezusa Chrystusa. Amen.
„Córko syjońska, wesel bardzo się, śpiewaj pieśń radosną,
o Jeruzalem! Oto sprawiedliwy Król twój idzie już; Zbawca On prawdziwy, hołd Mu z serca złóż! Córko syjońska,
wesel bardzo się, śpiewaj pieśń radosną, o Jeruzalem!”
(ŚE 9,1)
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Grudzień

19 grudnia
Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym,
czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla
ocalenia rodziny swojej, przez nią wydał wyrok na świat
i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. (Hbr 11,7)

Panie Boże, dziękuję Ci, że przez swoje słowo da-

jesz nam poznanie zbawiennej woli Twojej i prowadzisz Twoje dzieci do zbawienia wiecznego. Ty
nienawidzisz grzechu i nieprawości, ale nie chcesz
zguby grzesznika. Wzywasz więc do upamiętania
i poddania się Twoim zrządzeniom. Oświeć wszystkich ludzi przez Ducha Świętego, aby pojęli, że
jedynie ci są usprawiedliwieni, którzy wyrzekli się
własnej sprawiedliwości i doskonałości, i żyją w bojaźni, którzy posłuszni są Tobie i wypełniają Twoje
przykazania.
Boże, dziękuję Ci, że dajesz Twoim dzieciom ocalenie w Jezusie Chrystusie. Spraw, by On był moją
jedyną nadzieją. Pragnę ufnie iść przez życie Jego
śladem, nie lękając się trudów i niebezpieczeństw.
Jak Noe zaufał Twojemu słowu, tak ja pragnę czerpać siły z Twojej obietnicy zbawienia. Umocnij moją
wiarę, wszak odpuszczasz grzechy tym, którzy wierzą w zbawczą moc śmierci Chrystusa.
Panie Boże łaskawy, napełnij moje serce bojaźnią, w której masz upodobanie, a która jest prawdziwą mądrością. Spraw, abym z trwogą sprawował moje zbawienie. Boże miłosierny, wysłuchaj
mnie przez Jezusa Chrystusa, Pana mojego. Amen.
„Jeszcze Araratu szczyt nie jest nam przystanią, jeszcze
nasz w korabiu byt zawisł nad otchłanią; jeszcze wały
morskich fal grożą zgubą marną, jeszcze płynie płacz i żal
za Noego arką… Już zwycięstwa hymny brzmią, radość
pierś rozsadza, w słońcu szaty białe lśnią, Pan swój lud
zgromadza.”. (ŚE 548,3.10b)
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Grudzień

20 grudnia
Obudziwszy się, zgromił wicher i rzeki do morza: Umilknij! Ucisz się! I ustał wicher, i nastała wielka cisza. I rzekł
do nich: Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze
wiary nie macie ? (Mk 4,39.40)

Jezu Chryste, Synu Boży, Tobie wszystko jest po-

słuszne, nawet wichry i morze. Jednak ja nie zawsze podporządkowuję się Tobie. Przebacz mi moje
nieposłuszeństwo i spraw, bym zawsze Ci ufał i poddawał się Twojej woli.
Panie mój, powiedziałeś, że ucisk mieć będziemy. Wszędzie czai się zło. Ludzie szafują życiem,
nie szanują cudzej własności. Człowiek człowiekowi jest wrogiem Wzmaga się niepokój między sąsiadami. Panie, czy są to znaki zbliżającego się końca
świata i Twojego sądu nad ludzkością?
Niespokojne jest moje serce. Boję się doświadczenia i lękam się przyszłości. Panie Jezu, jakże
jest trudno zachować wiarę i ufność, gdy wokół
szaleje burza, gdy rozpada się dom ojczysty, gdy
trwoży groźba wojny. Jednakże Ty, Panie, jesteś
w łodzi mojego życia, słyszysz moje wołanie i ratujesz mnie z najgłębszej toni. Proszę Cię, ucisz wzburzone fale. Niech ustąpią złowrogie moce i znów
zapanuje spokój.
Zbawicielu mój, nie dozwól, bym kiedykolwiek
zwątpił w Twoje wsparcie. Rozbudź wiarę w moim
sercu, bym w niej i przez nią zwyciężył bojaźń
i trwogę, uchwycił się Ciebie i pod Twą pieczą szedł
ku zwycięstwu. Amen.
„I choćby burza szalała w świecie, choćby i piorun pod
stopy bił, nas nic nie cofnie, nas nic nie zgniecie, byś tylko
z nami, Ojcze nasz był. I światło Twoje zabłysło znowu pośród ciemności zwątpienia nocy, i my, posłuszni Twojemu
Słowu, zwalczamy wszystko, zwyciężymy moc”. (wg ŚE 291,2)
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Grudzień

21 grudnia
Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się (...),
Pan jest blisko. (Flp 4,4.5)

Panie Jezu,

powiedziałeś, że nie znamy dnia ani
godziny, w której przyjdziesz powtórnie na ziemię
i zgromadzisz wszystkie narody przed swoim obliczem. Duch Boży stale przypomina nam, że czas ten
nadchodzi. Wiele znaków wskazuje, że jesteś blisko
i ukażesz się w chwale zatrwożonym narodom.
Panie, zachowaj nas w pewności, że nie muszą
lękać się ci, którzy są Twoimi uczniami i uczennicami, i postępują według świętej ewangelii. Spraw,
aby wieść o Twoim przyjściu, zawsze radowała naśladujących Ciebie w miłości i pokorze. Prosimy Cię,
obdarz nas pokojem i napełnij weselem nasze serca. Niech cieszą się nasze dusze na wieść, że Twoje
przyjście jest bliskie. Wierzymy, że spotkanie z Tobą będzie wspaniałością, jakiej nikt nie może wysłowić.
Chryste, daj nam poznać, że wielka jest radość
ze spotkania z Tobą. Pozwalasz nam w swej łaskawości doznawać jej już tu i teraz, gdy mówisz do
nas przez ewangelię i spotykasz się z nami w Wieczerzy świętej. Dlatego pragniemy być blisko Ciebie i cieszyć się darami Twojej dobroci. Niech
w pokoju upływają nam dni oczekiwania na Twoje
objawienie w chwale z aniołami i zastępami wojsk
niebiańskich.
Panie Jezu, przybliż się mocą Twojego Ducha
do wszystkich ludzi. Wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź, Panie Jezu! Amen.
„O wszechmogący Panie, pomóż nam z litości, złam grzechu panowanie, przymnóż pobożności. O gościu pożądany, z nową przyjdź ochłodą i prowadź swe chrześcijany
do wiecznego grodu”. (ŚE 8,4)
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Grudzień

22 grudnia
Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie
i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze
Bogu. (Flp 4,6)

Panie Boże, nieustannie piętrzą się przede mną ró-

żne przeszkody i nie wiem, jak je pokonać. Troszczę się o moją przyszłość, o dom i rodzinę. Nieraz
trudno mi zapewnić moim bliskim godziwe warunki życia i chleb powszedni. Lękam się, co przyniesie mi jutrzejszy dzień. Chociaż wiem, że Jezus
powiedział: „Nie troszczcie się o dzień jutrzejszy”,
to jednak nie potrafię wyzwolić się od obawy o życie doczesne.
Boże, wybacz mi moją słabość i grzech małowierności. Naucz mnie modlić się do Ciebie i błagać
o wsparcie w chwilach zwątpienia. Dopomóż mi
wierzyć, że zawsze przyjdziesz mi z pomocą. Twoja
dobroć przewyższa prośby mojej modlitwy, a Twoja ochotna dłoń, wyprzedza błaganie mojego serca.
Przede wszystkim naucz mnie dziękować za bezcenne skarby Twojej dobroci.
Panie Boże, dziękuję ci, że i teraz słuchasz wołania mojej zatrwożonej duszy i napełniasz ją ufnością. Bądź za to pochwalony i uwielbiony w Jezusie
Chrystusie i Duchu Świętym. Amen.
„Radujcie się, stroskani! Z pociechą przyjdzie wnet. Wy
Jego ukochani, wyzwoli Król was z bied. Ni gniew, ni
wiele trwóg zaszkodzić nie są w stanie, bo mamy to ufanie, że Ojcem nam jest Bóg”. (ŚE 19,7)
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23 grudnia
Dusza moja tęskni do zbawienia twojego, oczekuje słowa
twojego. (Ps 119,81)

Wszechmogący Boże i łaskawy Ojcze, dziękuję Ci,

że spełniłeś obietnicę zbawienia ludzkości w Twoim Synu, którego przyoblekłeś w nasze ludzkie ciało i wydałeś na śmierć krzyżową na Golgocie.
Spraw, by każdy człowiek zrozumiał, że za nasze zbawienie Chrystus Pan zapłacił najwyższą cenę. Zbawienie ludzkości zapowiadali Twoi prorocy,
a lud izraelski z tęsknotą nań oczekiwał. Panie, dziękuję Ci, że tę tęsknotę zaszczepiłeś wszystkim ludziom. Spraw, aby każdy był jej świadomy i poznał
sens swojego życia na ziemi.
Boże miłosierny, moja dusza tęskni do Ciebie.
Rozdzielasz dary Twojego zbawienia przez słowo
i sakramenty. Niech staną się one także moim udziałem. Dopomóż mi przez wiarę uchwycić się Twojej
dłoni, pełnej dobroci i łaski. A kiedy nadejdzie chwila pożegnania tego świata, spraw, bym z wszystkimi zbawionymi chwalił Cię wiecznie przed tronem
Twojej chwały. A nim dzień ten nastanie, uczyń,
bym z bojaźnią sprawował moje zbawienie.
Racz mnie wysłuchać przez Jezusa Chrystusa,
mojego Pana. Amen.
„Cichy, radosny wieczór pokoju, milknie głos bólu, zwątpień i trwóg. Tęsknot spełnienie świta wśród znojów,
nowych nadziei pełni się cud. Wieścią promienną dzwony
rozbrzmiały, płynie zwycięsko w świata dał! Zeszedł na
ziemię, Jezus, Król chwały, zorze jaśnieją zbawczego
dnia”. (ŚE 43,1)
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24 grudnia
Wigilia Bożego Narodzenia
Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. (Iz 9,1)

Boże,

pragnę wielbić Cię z radością w ten dzień
poprzedzający Pamiątkę Narodzenia Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Godzien jesteś czci i chwały,
gdyż zmiłowałeś się nad światem i w Jezusie zesłałeś nam Zbawiciela. Niech światłość wigilijnej nocy
rozproszy mroki mojego życia, a pokój, o którym
śpiewali aniołowie na polach betlejemskich, zamieszka w moim sercu i domu. Spraw, by zagościł
on dzisiaj w każdej rodzinie. Niech zwaśnione narody podadzą sobie dłonie w uścisku przebaczenia
i zgody.
Panie Boże, chociaż od narodzenia Twojego Syna upłynęło już tyle wieków, świat wciąż jest pogrążony w mrokach, gdyż ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, wojnę niż pokój.
Boże sprawiedliwy, złam moce otchłani i wkrocz
ze zbawienną światłością w życie Twoich dzieci.
Uczyń je radośniejsze i szczęśliwsze. Niech dzisiaj
Twój Syn znajdzie w sercach wszystkich ludzi swój
żłób i mieszkanie. Daj poznać wszystkim ludziom,
że społeczność z naszym Odkupicielem, gwarantuje
zwycięstwo nad śmiercią i grzechem.
Pobłogosław, Panie, moje serce, wszystkich drogich mi i bliskich, którzy zasiądą ze mną do wigilijnego stołu, przy którym Twój Syn będzie najmilszym gościem. Amen.
„Już noc okrywa świat, na niebie milion gwiazd. Tajemny
światła blask, jak łuna oblał nas. To niebo zbliża się do
ziemi w chwili tej. Grzeszników tu obdarzyć chce, do nieba
wszystkich zwie”. (ŚE 56,1a)
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25 grudnia
1. Święto Bożego Narodzenia
A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego. (J 1,14)

Boże miłosierny, który jesteś nieskończony, dosko-

nały, wieczny i niepojęty, przybliżyłeś się do nas
i w Jezusie Chrystusie wpisałeś się w naszą ludzką
historię. Dziękujemy Ci, że odwieczne SŁOWO, które było u Ciebie i było Bogiem, stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Niepojęta to tajemnica. Gdy
do żłobu zostało złożone Dziecię, nazwane imieniem Jezus, zwiastowali ją aniołowie pasterzom na
polach betlejemskich.
Boże, dziękuję Ci, że ta radosna wieść o narodzeniu Chrystusa, znów dzisiaj obiega cały świat i raduje
serca ludzi. Dlatego i ja wraz z aniołami śpiewam
Tobie: „Chwała Bogu na wysokościach”.
Boże, przez wcielenie Twojego Syna, okazałeś miłość grzesznym ludziom, z których ja jestem największym grzesznikiem. Narodzony z Dziewicy Twój
Syn jest obrazem Twojego serca i ojcowskiej dobroci. Patrząc na Jego oblicze, oglądam chwałę Twoją. Objawiona w Jezusie Chrystusie miłość Twoja jest
mi podporą w życiu i źródłem nadziei i pewności,
że zawsze jesteś ze mną.
Boże, okaż łaskawie zmiłowanie tym, którzy nie
śpieszą dzisiaj w Duchu do Betlejem.
Wysłuchaj przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela
wszystkich ludzi. Amen.
„Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny Król nad
wiekami! A Słowo ciałem się stało i mieszkało między
nami”. (ŚE 35,1)
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26 grudnia
2. Święto Bożego Narodzenia
Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. (Tt 2,11)

Boże

Wszechmogący, wspaniałe jest Imię Twoje
na całej ziemi! Objawiłeś łaskę swoją, zbawienną
dla wszystkich ludzi. Niepojęta jest Twoja dobroć,
którą okazujesz wszystkim Twoim dzieciom, niezależnie od ich pochodzenia i godności. Dziękuję Ci,
że przez narodzenie Twojego Syna w Betlejem, zmieniła się sytuacja grzesznej ludzkości. Przychodząc
na świat w Jezusie Chrystusie, wpisałeś się w naszą ludzką historię. Wziąłeś na siebie obowiązek
naszego zbawienia. Boże, czyż może być jeszcze coś
wspanialszego od Twojego miłosierdzia?
O Wszechmogący, pragnę zawsze dziękować Ci
za te święta, za pokój i bogactwo Twojej łaski, ponieważ mogę w Chrystusie stanąć przed Twoim
obliczem i jako pojednany z Tobą, oczekiwać zbawienia wiecznego. Dziękuję Ci także za łaskę okazaną moim najbliższym i wszystkim ludziom na
całej ziemi, w których masz upodobanie.
Panie Boże, niech uwielbione będzie święte Twoje
Imię na wieki wieków. Amen.
„Posłuchajmy wieści, która płynie w dal; niech każdy
z serca śpiewa pieśni chwał! Chrystus się narodził, ciesz
się każdy, ciesz, wielki, mały Pana witać prędko śpiesz!
Zaśpiewajcie już godową pieśń. Chwalcie Boga, dajcie
Jemu cześć! Śpiewajcie o łasce, śpiewajcie Mu wraz, sławcie dobroć Boga, sławcie w każdy czas!” (ŚE 34,2)
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27 grudnia
Znacie łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, że będąc
bogatym, stał się dla nas ubogim, abyście ubóstwem jego
ubogaceni zostali. (2 Kor 8,9)

Jezu Chryste, będąc w postaci Bożej, przyjąłeś po-

stać sługi i stałeś się człowiekiem. Niepojęta jest
wielka tajemnica Twojego wcielenia, niepojęty jest
cud nocy betlejemskiej. Byłeś bogaty, jak tylko Bóg
może być bogaty, w światłość i dostojeństwo. Przez
narodzenie w Betlejem wyrzekłeś się chwały, którą
zawsze miałeś u Ojca, i stałeś się słabym i ubogim
Dzieckiem, narażonym na niebezpieczeństwa i prześladowanie. Stałeś się ubogim, abym ja był bogaty.
Obdarowałeś mnie łaską zbawienia, ofiarowałeś dary pojednania, usprawiedliwienia, odpuszczenia grzechów i poświęcenia w Duchu Świętym.
Chryste, Zbawicielu nasz, wielka jest łaska Twoja. Nie ma takich słów, byśmy Ci mogli złożyć należne podziękowania. Zechciej więc przyjąć nasze
największe ludzkie uwielbienie.
Zbawicielu, daj nam poznanie, że przez Twoje narodzenie w ubóstwie, wszystkie skarby, jakie człowiek zdoła zgromadzić na ziemi, tracą wartość przed
obliczem Boga. I chociaż dobra materialne są także
wyrazem błogosławieństwa Bożego, jednak dowodzą działania Twojej zbawiającej łaski, za którą
niech zawsze tęskni moje serce. Amen.
„Ach, ubogi żłobie, cóż ja widzę w tobie? Droższy widok,
niż ma niebo, w maleńkiej Osobie.
Zbawicielu drogi, jakżeś Ty ubogi? Zamieniłeś chwałę
nieba na nędzne barłogi”. (wg ŚE 31,1.2)
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28 grudnia
Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio u kresu
tych dni przemówił do nas przez Syna. (Hbr 1,1.2a)

Boże Wszechmogący, Ty nie milczysz, ale od wie-

ków przemawiasz i objawiasz zbawienną Twoją wolę. Od chwili stworzenia okazujesz się przez dzieła
Twoich rąk. Wysławiam Cię, że włożyłeś Twoje słowo w usta proroków, których powołałeś na świadków Twojej woli. Wielbię Cię, bo przemówiłeś przez
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Dziewicy w Betlejem.
Święta, które pozwoliłeś mi przeżyć w pokoju i radości, na nowo przypomniały mi, że przemówiłeś
także do mnie, bym mógł poznać Twoje Boskie zamierzenia. Przemawiasz wciąż przez słowo, które
głosi chwałę Twojego Syna. Żłób i ubóstwo Jezusa,
jest wezwaniem do upamiętania, skierowanym do
grzesznego świata, poszukującego bogactwa i użycia. Spraw, bym dzięki oświeceniu Twojego Ducha,
pojął cud nocy betlejemskiej i Twojej miłości, objawionej w ofierze Chrystusa.
Panie Boże, mów do mnie przez ewangelię Twojego Syna aż do dnia, kiedy rozstanę się z doczesnością. Zbliżający się koniec roku przypomina mi,
że upływa czas, a z nim także moje życie.
Panie Boże, zawsze prowadziłeś mnie i chroniłeś. Niech Duch Twój nadal oświeca moją duszę,
a w dniu śmierci niech zabłyśnie mi blask chwały
zbawienia w Synu Twoim i jedynym Panu i Pasterzu naszym. Amen.
„Do żłóbka teraz śpiesz i wiarą życie bierz z dzieciny słodkich rąk, co to wiecznością lśnią. Tak jak pasterze trzód
śpieszyli, jak kto mógł do źródła, co wytrysło nam u samych niebios bram”. (ŚE 56,4)
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29 grudnia
On [Bóg] nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. (1 J 4,10)

Boże wszechmogący, Ojcze Pana naszego, Jezusa

Chrystusa! Dziękuję Ci za Twoją opiekę przez wszystkie minione lata, przede wszystkim za prowadzenie
w tym roku, który powoli dobiega do końca. Każdy
podarowany mi przez Ciebie dzień mojego życia, dowodzi Twojej miłości. Dziękuję Ci serdecznie, gdyż
przez okazaną mi łaskę także wzywasz mnie do poprawy życia.
Łaskawy Boże, wielbię Cię za miłość objawioną
w posłanym na świat Twoim Synu, którego przyoblekłeś w ludzkie ciało i uczyniłeś ubłaganiem za
grzechy świata. Czczę Ciebie, gdyż w tym kończącym się roku mogłem nieustannie krzepić się
ewangelią o pojednaniu z łaski przez Jezusa Chrystusa. Przez swoje święte słowo budzisz w moim
sercu wiarę i napełniasz je mocą, bym zwyciężał niedogodności życia i cierpliwie znosił doświadczenia.
Panie Boże, niezmienna jest Twoja dobroć. Błagam Cię, prowadź mnie nadal, ochraniaj od złego,
napełniaj moją duszę radosną nadzieją na ostateczne zwycięstwo dobra nad złem. Umacniaj moją
wiarę, bym, gdy nadejdzie koniec mojej pielgrzymki,
z radością oddał się w Twoje ręce. Amen.
„Nie rzucim wiary, że nasz Pan, Syn Boży, Syn człowieczy,
za grzechy nasze na krzyż dan, ginący świat wyleczy.
Przed Nim już piekieł moce drżą, wnet przyjdzie z chwałą
swą”. (ŚE 233,2)
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30 grudnia
Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, gdyż są
one od wieków! (Ps 25,6)

Panie Boże, pamiętaj o miłosierdziu i o swojej ła-

sce, od wieków okazywanej ludziom. Odwołuję się
do Twojej wierności i proszę, abyś zechciał wysłuchać mojej modlitwy. Przede wszystkim przyjmij
płynące z serca podziękowania za miłosierdzie i łaskę, jaką okazujesz całemu stworzeniu, również mnie,
niegodnemu tak wielkiego zmiłowania, jakie okazujesz w Jezusie Chrystusie. Z miłości do ludzi
przeznaczyłeś Twojego Syna na Zbawiciela nieposłusznej Ci ludzkości i niezmiennie pochylasz się
nad każdym człowiekiem.
Znasz mnie, nim ukształtowałeś mnie w łonie
matki i wyznaczyłeś na swojej dłoni początek i kres
mojego życia. Każdego dnia z łaski dla zasługi Chrystusa, przebaczasz mi moje grzechy i błogosławisz
każdy wysiłek w wyzwalaniu się od złego. Boże, nie
jestem godzien Twojej dobroci.
Panie wszechmocny, bądź ze mną w tych ostatnich chwilach roku. Niech przypominają mi prawdę o przemijaniu wszystkiego, co stworzone. Spraw,
aby stały się dla mnie błogosławieństwem przez
ożywienie wiary w Twoją dobroć i rozbudzeniem nadziei w życie wieczne, które obiecałeś dać w Chrystusie wszystkim, którzy Mu ufają.
Panie, pamiętaj o miłosierdziu i o łasce swojej.
Amen.
„Tyś nas w swej opatrzności i dotąd, Boże, miał; Tyś nam
wśród przeciwności swą pomoc poznać dał. A bacznie gdy
śledzimy koleje naszych dróg, w pokorze rzec musimy:
łaskawy był nam Bóg”. (ŚE 104,2)
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31 grudnia
Dzień Starego Roku
Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci.
(Ps 103,8)

Panie,

Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana,
Chrystusa Jezusa! Z modlitwą i podziękowaniem
przychodzę w tym ostatnim dniu roku przed Twoje
łaskawe oblicze. Rozpocząłem ten rok z Tobą i z Tobą pragnę go zakończyć. Każdego dnia byłeś blisko
mnie i rozświetlałeś drogę mojego życia światłem
Chrystusowej ewangelii. Pragnę w tych ostatnich
godzinach Starego Roku, wielbić Cię za Twoją dobroć i miłość. Dopomóż mi przez Ducha Świętego
trwać w błaganiu, gdyż tylko On napełnia modlitwę mocą i dzięki Jego działaniu mogę stać przed
Twoim obliczem.
Panie, Boże mój, Ty byłeś zawsze dla mnie łaskawy i miałeś cierpliwość nade mną. Okaż swoją
łaskę także i w tych ostatnich chwilach Starego
Roku i przez wierność Twoją, odpuść mi wszystkie
moje grzechy, którymi Ciebie obrażałem. Obmyj
mnie – proszę krwią Syna Twojego, abym mógł
przekroczyć próg Nowego Roku z pokojem i radością w sercu.
Panie Boże, gdy o północy Stary Rok przejdzie
do historii, uchwyć mnie mocno za rękę i wiedź
dalej przez życie, które racz napełnić Twoim błogosławieństwem.
Łaskawy Boże, racz mnie wysłuchać przez Pana
i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.
„O, zostań zawsze przy mym boku i pomóż pilnie wykupywać czas, bym Tobie mógł dotrzymać kroku i być gotowym, kiedy wezwiesz nas. Gdy już dwunastą wskaże
zegar mi, racz przyjąć duszę mą do chwały swej”. (ŚE 103,5)
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Wielki Czwartek
Niech więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech
je z chleba tego i z kielicha tego pije. (1 Kor 11,28)

Panie Boże, Ojcze Jezusa Chrystusa, dziękuję Ci,

że Twój Syn w Pamiątkę Paschy, obchodzonej dla
wspominania wybawienia ludu izraelskiego z niewoli egipskiej, ustanowił na pamiątkę swojej krzyżowej śmierci na Golgocie święty sakrament Ciała
i Krwi swojej. Spraw, byśmy gromadząc się wokół
ołtarza, aby pić z kielicha Pańskiego, wspominali
Twoje zbawcze dzieło, dokonane w Chrystusie.
Panie, Boże miłosierny, napełnij moje serce mocą wiary w obecność ciała i krwi Jezusa Chrystusa
w chlebie, który łamiemy, i w winie, które pijemy
na polecenie Twojego Syna. Prowadź mnie w tej
wierze do stołu Pańskiego, abym i ja w Twej niezmierzonej dobroci, ucieszył się darami krzyżowej
śmierci Jezusa Chrystusa.
Boże, nie jestem godzien tak wielkiej łaski, jaką jest
społeczność z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Z wiarą mogę stanąć przed Twoim
obliczem, bo bez wiary nie można podobać się Tobie.
W dniu pamiątki ustanowienia sakramentu ołtarza, dopomóż mi przez Ducha Świętego w poznaniu moich grzechów. Oczyść mnie krwią Twojego Syna, a będę oczyszczony, nakarm mnie ciałem Jezusa Chrystusa, a będę nasycony prawdziwym chlebem życia. Boże, uczyń to nie dla mojej
zasługi, której nie posiadam, ale dla posłuszeństwa
Chrystusa Jezusa, Pana i Zbawiciela mojego. Amen.
„Moc Bożego słowa, łaska Sakramentu, wiara żywa, nowa budzi miłość świętą. Wnika w głąb sumienia, moce
grzechu kruszy, ludzką myśl odmienia, niesie wolność
duszy” (ŚE 261,5)
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Wielki Piątek
Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego
dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot
wieczny. (J 3,16)

Jezu Chryste, ukrzyżowany Panie i Zbawicielu! Pod

Twoim krzyżem gromadzą się dzisiaj wszyscy, którzy uznają w Tobie swojego Zbawiciela i Pana. Wielka to łaska móc uklęknąć pod krzyżem Twoim i uznawszy swe winy, zawołać w społeczności wierzących: Panie, zmiłuj się nade mną!
Wierzę, że Bóg Wszechmogący, wydając Ciebie
na śmierć, ofiarował nam dar usprawiedliwienia
i odpuszczenia naszych grzechów i że każdy, kto
ufa Tobie, nie zginie, ale będzie miał żywot wieczny. Pod Twoim krzyżem wyznaję, że jeszcze słaba
jest moja wiara, dlatego błagam Cię, zmiłuj się nade mną i dopomóż mi w jej umocnieniu i pogłębieniu.
Łaskawy Panie, zjednocz całą ludzkość pod Twoim krzyżem. Niech w rozdartych rodzinach zapanuje miłość, a między skłóconymi sąsiadami i zwaśnionymi narodami wieczna zgoda, wszak w Tobie
jest pojednanie z Bogiem i między ludźmi, za których umarłeś na Golgocie.
Zbawicielu, dopomóż nam pojednać się z sobą.
Spleć w uścisku serdecznym nasze dłonie, by pod
Twoim przewodnictwem wszyscy Twoi naśladowcy
przybyli przed oblicze wszechmogącego Boga w nadziei ostatecznego zwycięstwa światłości nad ciemnością. Amen.
„Patrz, na krzyżu cierpi Pan, znosi ból i pohańbienie;
krwią płynącą z świętych ran płaci nasze odkupienie.
Ciężki z śmiercią tocząc bój kona w mękach Zbawca twój”
(ŚE 137,2)

375

Modlitwy na ważniejsze święta ruchome

Wielka Sobota
Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad
wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. (Ef 4,10)

Boże Wszechmogący, wiecznie żywy i nieśmiertel-

ny Panie! Wielka jest tajemnica śmierci Twojego
Syna, Jezusa Chrystusa, posłusznego Ci aż do ostatniego tchnienia. Chociaż jest Twoim Synem, to jednak dopuściłeś, aby ręką pogan został przybity do
krzyża i w samotności wszedł do krainy umarłych.
Boże, wszystko to uczyniłeś dla mnie, aby krwią
Twojego Syna zmazać moje grzechy i uwolnić od
wiecznej śmierci. Natchnij moją duszę nadzieją zwycięstwa nad mocami ciemności i nicości. Wierzę, że
Twoja prawica nie jest za krótka, by nie dosięgnąć
królestwa śmierci i nie wybawić tych, którzy odeszli
z tego świata.
Panie, Boże mocy, proszę Cię, niech artykuł wiary
o zstąpieniu Chrystusa do piekieł i o chwalebnym
zmartwychwstaniu Pańskim, zawsze budzi we mnie
ufność i nadzieję w szczęśliwe i błogosławione przejście z śmierci do żywota.
Prowadź mnie przeto w posłuszeństwie wiary
w Chrystusa, gdyż tym, którzy słów Jego słuchają,
dałeś obietnicę zbawienia i oglądania Twojego oblicza w wieczności. Amen.
„Chcę, Ojcze, z głębi serca chcę, nieść, co nałożyć raczysz;
tak oddanego woli Twej we wszystkim mnie zobaczysz”.
Miłości dziwnej mocy cna! Myśl tego nie zrozumie ma, coś
dla mnie wykonała, miłego Syna na świat śląc, oddajesz
Jego w grobu moc, od której pęka skała”. (ŚE 112,3)
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1. Święto Zmartwychwstania Pana
Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. (Obj 1,18)

Zmartwychwstały Jezu Chryste, który zwyciężyłeś

śmierć i piekło, przyjmij uwielbienie z ust moich,
bowiem Twoje zwycięstwo jest również moim triumfem. Dzięki Twojemu zmartwychwstaniu darowane zostało Ci imię, które jest ponad wszelkie
imię, aby przed Tobą zginały się kolana, tych którzy są na niebie, na ziemi i pod ziemią. Ty jesteś
Panem i nikt nie dorówna Tobie w mocy i chwale.
Chryste, dziękuję Ci, że po smutku Wielkiego Piątku zwracasz się do mnie w ten wielkanocny poranek jako wiecznie żywy Pan i pogromca śmierci,
mówiąc: „Mam klucze śmierci i piekła”. Jakże wielkim szczęściem napełnia mnie Twoje zapewnienie!
Wielbię Cię, Panie. Ty jesteś sprawcą mojej radości.
Panie, wieczna jest Twoja władza nad mocami
ciemności. Dlaczego więc jeszcze się lękam? Proszę
Cię, dopomóż mi przezwyciężyć bojaźń przed śmiercią. Nieustannie stawiaj mnie wobec cudu Twojego
zmartwychwstania i triumfu nad śmiercią, abym
krzepił się nim w chwilach trwogi i zwątpienia.
W godzinie mojego konania zachowaj mnie w wierze, że zniszczyłeś śmierć i uzyskałeś dla nas żywot
w wiecznym Królestwie Boga wszechmogącego.
Panie zmartwychwstały, w Tobie pokładam moją nadzieję! Amen.
„Alleluja! Zaśpiewajcie, cześć, chwałę Chrystusowi dajcie!
Jak wielki jest ten Jego dzień! Zmartwychwstał bohater
święty, rozerwał śmierci srogie pęta, co za nas wstąpił
w grobu cień. Wypełnił dzieło swe, moc wszelką w rękę
wziął. Alleluja! Króluje sam, bo z śmierci bram zwycięskie
wyjście sprawił nam.” (ŚE 170,1)
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2. Święto Zmartwychwstania Pana
On sam stanął wśród nich i rzekł im: Pokój z wami!
(Łk 24,36)

O Zmartwychwstały! Zatrwożonych uczniów, któ-

rzy wątpili w Twój triumf nad śmiercią, pozdrowiłeś: „Pokój wam!” Wniosłeś w ich życie radość
z ostatecznego zwycięstwa światłości nad ciemnością. Chryste, dziękuję Ci, że ich powołałeś i posłałeś z misją głoszenia ewangelii o zmartwychwstaniu. Poprzez zwiastowanie Twojego słowa, stajesz
przede mną jako żywy Pan i pozdrawiasz mnie:
Pokój z tobą! Jakże radosne jest to pozdrowienie!
Ileż nadziei wnosi w moje życie! Jak mocno krzepi
ducha i zapewnia, że jestem pojednany z Bogiem
i mogę zbliżyć się do Niego z ufnością i pewnością
wiary w darowane mi zbawienie.
Bądź pozdrowiony, o Zmartwychwstały! Bez Ciebie nic uczynić nie mogę. Spraw przeto, by w każdej modlitwie, witało Cię moje serce i wielbiło jako
Pana, przewodnika w życiu i zwycięzcę mocy ciemności.
Niech Twój pokój mieszka w mojej duszy! Zachowaj mnie w nim aż do dnia, w którym powołasz
Twojego sługę przed oblicze naszego Boga i Ojca.
Amen.
„Dniu żywota, dniu radości! Jak będzie nam, gdy Twe
światłości, o Jezu, spłoszą grobu cień. Jaka radość nas
przeniknie, gdy wszelka ciemność stąd ucieknie
i opromieni nas Twój dzień. Odkupicielu, przyjdź, by wnet
poczęło dnieć nam stęsknionym. Tyś wskazał tor, na którym zbór już w odpocznienie może wejść”. (ŚE 170,4)

378

Modlitwy na ważniejsze święta ruchome

Święto Wniebowstąpienia
A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do
siebie pociągnę. (J 12,32)

Panie Boże i Ojcze, bądź pochwalony i uwielbiony,

że dopełniłeś dzieła zbawienia przez wywyższenie
Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Obdarowałeś Go
chwałą i dostojeństwem, jakie miał od założenia
świata, posadziłeś po swojej prawicy oraz dałeś Mu
władzę nad wszystkimi mocami.
Chryste, Królu królów i Panie panów! Dziękuję
Ci, że obiecałeś wszystkich zabrać do siebie po swoim
wywyższeniu. Chociaż ciągle jeszcze żyjemy w wymiarze czasu i przestrzeni, łatwiej jest nam znosić
ucisk, gdy wiemy, że przygotowałeś miejsce w niebie tym, którzy w Ciebie wierzą jako w Pana i Zbawiciela.
Duchu Święty i Przewodniku, oświeć nas i napełnij wiarą, że Chrystus jest wśród nas obecny ze
swoją mocą i pociechą. Dopomagaj nam szukać nieustannie tego, co jest w górze, prowadź nas ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie panuje pokój, radość i wieczne szczęście.
Ojcze i Synu i Duchu Święty, racz łaskawie wysłuchać modlitwę naszą. Amen.
„Jezus jako Król panuje, wszystko Jemu usługuje, wszystko Mu poddaje Bóg, każdy język niech wyznaje, że należy
mu się sława, świat upada Mu do nóg.
Tylko w Nim być może żywy każdy człowiek i szczęśliwy,
grzechy gładzi tylko On! W Nim wiecznego życia źródło,
w Nim jaśnieje łaski godło Nie upadnie Jego tron”. (ŚE 207,1.2)
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1. Święto Zesłania Ducha Świętego
Gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem
na jednym miejscu. I napełnieni zostali wszyscy Duchem
Świętym. (Dz 2,1.4a)

Panie

Boże, który przez usta proroków i słowa
Jezusa Chrystusa obiecałeś nam zesłać Ducha Świętego, dziękuję Ci, że wypełniłeś swoją obietnicę. Wylałeś swojego Ducha na uczniów Twojego Syna umiłowanego i tchnieniem Ducha Prawdy nieustannie
ożywiasz wierne Twoje sługi.
Boże, dziękuję Ci, że przez Chrzest w imię Jezusa Chrystusa, został mi dany zadatek Ducha Świętego. Przez Niego mogę umacniać się w wierze i pod
Jego przewodnictwem podążać ku celowi, który wyznaczyłeś wszystkim Twoim dzieciom.
Boże Wszechmogący, pokornie proszę, spraw,
bym nigdy nie zasmucił Twojego Ducha Świętego,
ale był Mu poddany i przez Niego uświęcał moje
życie. Niech Duch Twój nieustannie przypomina
mi prawdę, która przez Syna Twojego została zwiastowana światu, bym coraz lepiej poznawał zbawienną wolę Twoją i wielbił Cię z wdzięcznością
i radością.
Wysłuchaj mnie łaskawie, Boże i Panie, przez
Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Duchu wiary, Duchu mocy, posłuszeństwa, karnych sił,
Twórco światła pośród nocy, któryś przed wiekami był;
Duchu, któryś Boże męże ongiś wiódł na święty bój, daj
nam prawdy Twej oręże i w moc Swoją nas też zbrój”
(ŚE 114,1)
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2. Święto Zesłania Ducha Świętego
Otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem
odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich,
którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. (Dz 2,38b.39)

Duchu Święty, który zstąpiłeś na apostołów oraz

przez wieki budujesz i uświęcasz Kościół Syna Bożego, ożywiaj i światłem zbawiennej prawdy oświecaj wszystkich jego członków, aby był miastem na
górze leżącym i solą ziemi. Gromadź wszystkie
dzieci Boże i jednocz je w miłości i pokoju wokół
krzyża Pana Kościoła, Jezusa Chrystusa.
Prowadź i napełniaj ufnością wszystkich, którzy
zostali powołani do zwiastowania ewangelii i składania świadectwa o mocy Chrystusowego krzyża. Błogosław przeto posługę biskupów, pasterzy i nauczycieli, aby przez ich wierną służbę budowane było
Królestwo Boże na ziemi. Natchnij wszystkich ludzi miłością i daj im poznanie woli świętego Boga.
Duchu Święty, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, spraw
łaskawie, by dzięki Twojemu działaniu świat poznał,
że niewiara i odrzucenie Chrystusa jest grzechem,
sprawiedliwością zaś jest przyjęcie Go jako Pana
i Zbawiciela. Przemów do każdego przez słowo Boże, aby wszystkie serca, uwolnione od lęku przed
sądem, służyły Ojcu niebieskiemu na wieki wieków. Amen.
„Duchu, z darem przyjdź żywota, wiekuisty Boże nasz!
Otwórz sam serc naszych wrota, siłą swą je hojnie darz!
Tak nam wzejdzie w sercach dzień, zniknie grzechu noc
i cień.
Przyjdź i otwórz oczy nasze na miłości Bożej cud! Gdy ta
miłość z nami zawsze, zniknie z serca złość i brud; straci
władzę błąd i kłam, gdy nas Ty oświecisz Sam!” (ŚE 115,1.2)
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Święto Trójcy Bożej
Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca
obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie. (Dz 2,33)

Panie Boże, niepojęta jest tajemnica jedności trzech

Osób Boskich! Ani prawa natury, jakie ustanowiłeś, ani wiedza, jaką nam dałeś, nie mogą być nam
pomocne do wyjaśnienia Twojej Tajemnicy. Ty jesteś ponad czasem i przestrzenią, Ty wszystko przenikasz i Tobie wszystko zawdzięcza swoje istnienie. Niech wystarczy nam wiara, że Twoje zbawcze
działanie jest działaniem w jedności trzech Boskich
Osób.
Ojcze, dziękujemy Ci, że nas stworzyłeś i umiłowałeś w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Prowadzisz nas jak ojciec swoje dzieci. Ochraniasz od
wszystkiego złego i codziennie nasycasz darami Twojego serca.
Synu Boży, Jezu Chryste! Wysławiamy Cię za
Twoją śmierć krzyżową i niewinnie przelaną krew,
która oczyszcza nas z grzechów i nieprawości. Jako
Dobry Pasterz prowadź nas do zdroju życia wiecznego. Tobie chcemy służyć na wieki i wielbić Cię z radością i wdzięcznością.
Duchu Święty, Pocieszycielu nasz, Duchu Prawdy, oświecaj nas i dopomóż poznać ewangelię o zbawieniu. Niech przez wiarę będzie nam mocą ku
żywotowi wiecznemu, źródłem pociechy i światłem
na wszystkich ścieżkach naszego życia. Ojcze i Synu i Duchu Święty, racz łaskawie przyjąć nasze
słowa dziękczynienia i uwielbienia. Amen.
„Bądź pochwalony, Boże święty, wiecznych darów zacny
zdroju! Ty sam wypełniasz, Niepojęty, radościami duszę
moją. O Ojcze, Synu, Duchu Boże, Twej chwały wyrzec
nikt nie może po wieki wieków”. (ŚE 235,4)
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Pamiątka Poświęcenia Kościoła
O, jak mile są przybytki twoje, Panie Zastępów! Dusza
moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków
Pańskich. (Ps 84,2.3a)

Boże łaskawy i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chry-

stusa! Dziękuję Ci, że obdarowałeś wiarą i pobudziłeś do działania naszych przodków, by wznosili
domy Twojego Słowa i modlitwy. Wraz z siostrami
i braćmi w Chrystusie, pragnę dzisiaj wielbić Twoje Imię, że zachowałeś nasz kościół, w którym możemy się modlić i słuchać ewangelii o zbawieniu
w Twoim Synu. W Pamiątkę Poświęcenia Kościoła
oddaję pokłon przed Twoim Majestatem i radośnie
wysławiam Cię za Twoje miłosierdzie. O, jak miłe
są przybytki Twoje, Panie Zastępów!
Panie Boże łaskawy, spraw, bym zawsze z radością i ochotą spieszył do Twoich sieni, gdzie przez
słowo życia mówisz do mnie i budujesz w wierze,
nadziei i miłości. Chociaż niebo i ziemia nie mogą
Ciebie ogarnąć, Ty w swej łaskawości dozwalasz mi
spotkania z Tobą w przybytku Twojego słowa. Gromadź w nim wszystkie swoje dzieci, jednocz je wokół krzyża Chrystusowego, by ożywieni przez Ducha
Świętego, tworzyli żywy Kościół i społeczność pielgrzymów, naśladujących swojego Pana i Zbawiciela.
Proszę Cię pokornie, zachowaj nam dom słowa
i modlitwy. Natchnij sługi swoje, by z mocą i wiarą
głosili ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.
Wysłuchaj przez Jezusa Chrystusa. Amen.
„Słowo Twe, światło dusz wieczne i czyste, dozwól nam
głosić w świątyniach wciąż Twych, ono niech wszczepia
w nas prawdy wieczyste i do pokuty nakłania tu złych;
zapał do wiary w umysłach niech wznieca, niech swym
światłem nam w życiu przyświeca” (ŚE 547,2)
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Święto Żniw
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. (Mt 6,11)

Boże i Ojcze łaskawy! Dziękuję Ci, że codziennie
mogę wołać do Ciebie: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Wysławiam Cię, że słuchasz moich modłów i dajesz mi chleb i wszystko,
czego potrzebuję. Z łaski udzielasz mi pokarmu
i utrzymujesz przy życiu. Wiem, że nie wszyscy mają codzienną strawę. Wielu ludzi cierpi niedostatek. Codziennie wiele ludzi umiera z głodu. Panie,
przebacz mi, że nie zawsze myślę o tych, którzy nie
mają swojego chleba powszedniego. Racz nie pamiętać mi mojej zachłanności, braku współczucia
grzechu zaniedbania.
Panie Boże i Ojcze, otwórz moje serce i spraw,
bym z radością udzielał pomocy potrzebującym,
pamiętał o domach opieki i sierocińcach, o głodnych i bezdomnych. Otwórz serca wszystkich ludzi
na świecie, pobudź ich do miłości bliźniego, niech
pomagają w biedzie i nędzy nękanym klęskami
żywiołowymi i wojnami. Niech ludzie dzielą się
tym, co zdobyli swoją pracą i wyprosili u Ciebie.
Racz łaskawie błogosławić pola, zakłady pracy,
laboratoria i szkoły. Tylko dzięki Twojemu błogosławieństwu pomnożone będą dobra tej ziemi, które niech służą Twojej chwale. Wysłuchaj przez Jezusa Chrystusa. Amen.
„Przyjmij szczere dzięki nasze, Ojcze dobrotliwy, że z Twej
hojnej dłoni zawsze wszelki twór jest żywy. Z ręki Twojej
każdy syty, bo z Twej łaski plon obfity rodzą nasze niwy.
O, zachowaj nas wdzięcznymi za te dary, Panie! Sam
sercami rządź naszymi, daj, by używanie Twej hojności
mądre było, by na zdrowie nam służyło, strzeż nas nieustannie!” (ŚE 254,4.5)
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