
DIAKONIA MODLITWY 
Marzec ‘2012

Nowenna Jubileuszowa

Duchowe przygotowanie przed pielgrzymką do Krościenka,
z racji kończącego się Jubileuszu 40-lecia Ruchu w naszej Diecezji 

oraz 25 rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego
 

 

I. WSKAZANIA OGÓLNE, Schemat modlitwy jubileuszowej:

A. W ciągu miesiąca
- Czyn, wg podanych propozycji, jako praca osobista.

B. 29 dnia, każdego miesiąca
- Drogowskaz Nowego Człowieka z tekstem ks. Blachnickiego, jako zamyślenie;

- Modlitwa, wg zaproponowanej formy tego dnia;

- Modlitwa o cud, jako warunek potrzebny do beatyfikacji Sługi Bożego ks. Franciszka 
Blachnickiego.

 

II. POMOCE SZCZEGÓŁOWE na dany miesiąc:

Miesiąc 
nowenny

Drogowskaz 
Nowego Człowieka

Modlitwa – do 
odmówienia 29 dnia 

miesiąca

Czyn – do pracy osobistej w 
danym miesiącu

III, marzec DUCH ŚWIĘTY Litania do Ducha 
Świętego

Krzyż – zwrócić uwagę jak się 
żegnam; spoglądać często w 

tym czasie na krzyż; dostrzegać 
przydrożne krzyże, kapliczki, 
nie być obojętnym na ten znak 

wiary.

 

 

A. DROGOWSKAZ I TEKSTY ks. Blachnickiego
DUCH SWIĘTY namaścił Jezusa; dzięki Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha Świętego, który 
sprawił, że narodziłem się na nowo do życia dziecka Bożego skierowanego w miłości 
i posłuszeństwie ku Ojcu; dlatego chcę prowadzić życie w Duchu, poddając się Jego tchnieniu 
i mocy.

 

Ostatecznie tylko Duch Święty może w nas doprowadzić do jedności światła i życia. Tylko w Duchu  
Świętym możemy tak przyjąć Chrystusa, który jest Światłem, i tak się z Nim zjednoczyć, że stanie się  
On naszym Życiem. Na tym polega nowe życie. [ChŚŻ, 67]



Duch Święty udziela swych darów ludziom niedoskonałym i grzesznym i nie przemienia człowieka  
od razu i radykalnie w chwili udzielenia daru. [ChDŚ (RŚŻ), 37]
Chrystus począł się z Ducha Świętego, (…) został namaszczony przez Ducha Świętego, (…) całe  
życie Chrystusa było życiem w Duchu. [ChDŚ, 6]
Pismo Święte i Tradycja mówią o (…) działaniu Ducha przy pomocy takich określeń jak: moc,  
uświęcenie, Duch Prawdy, Duch wolności, ale przede wszystkim i najczęściej spotykamy określenie  
działalności Ducha Świętego: Sprawca życia, Ożywiciel, Sprawca Komunii, wspólnoty życiowej  
ludzi z Bogiem i pomiędzy sobą. [ChDŚ, 6]

B. MODLITWA
W tym miesiącu jako modlitwę proponujemy odmówienie litanii do Ducha Świętego; można 
ewentualnie odmówić także akt poświęcenia się Duchowi Świętemu:

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją 
istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by 
odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze 
płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje 
życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa 
Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.

 

C. PRACA OSOBISTA
1. Zwrócić uwagę na czyniony znak krzyża:

- na sposób wykonania, dłonią pełnego znaku, na czole, ramionach i sercu;

- na świadomość w tym momencie co czynię, dlaczego w tym momencie;

- na wiarę w Trójcę Świętą.

 

2. Zwrócić uwagę na znak krzyża obecny wokół mnie (może wtedy okazać szacunek krzyżowi 
przez spojrzenie z miłością na Zbawiciela, ucałowanie, dotknięcie, przyklęknięcie lub przeżegnanie 
się), dostrzec je, nie mijać obojętnie:

- swój krzyżyk zawieszony na szyi;

- na ścianie w domu, pokoju;

- krzyż wiszący w kościele, kaplicy, na cmentarzu, itp. miejscach;

- mijane krzyże i kapliczki przydrożne.

 

3. Modlić się aktem: któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
 

III. MODLITWA o cud do beatyfikacji
 

A. Modlitwa o beatyfikację
Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasów posłałeś do nas Swojego Syna, aby rozproszone 
dzieci Boże zgromadzić w jedno i mocą Ducha Świętego pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim 
życiu. Ty w każdym czasie wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z 



wielkiego ucisku do Twojej chwały. Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który jest „światłem” 
narodów. Dziękujemy Ci za ludzi Kościoła, których współcześnie postawiłeś na naszej drodze 
życia.

Przez wstawiennictwo Niepokalanej, Matki Kościoła prosimy o dar coraz większej miłości, z której 
zrodził się Kościół i dla której został powołany.

Dziękujemy Ci za liczne charyzmaty Kościoła i za dary otrzymane na drodze Oazy Żywego 
Kościoła i Ruchu Światło – Życie, których założycielem jest Twój kapłan Franciszek Blachnicki, 
„gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka” (Jan Paweł II).

Jesteśmy przekonani, że kapłan ten uczestniczy już w Twojej chwale niebieskiej. Jeżeli jednak Ty, 
Ojcze, wybrałeś go, by teraz w szczególny sposób kapłan ten stał się dla nas wzorem i przykładem, 
i by nadal przyczyniał się do wzrostu Twego Królestwa na ziemi, to naszym zadaniem będzie 
przyczyniać się do tego, by ta wola stała się powszechną nie tylko w niebie, ale i na ziemi. Prosimy 
Cię o to z całą pokorą, a czynimy to przez naszego Pana za wstawiennictwem Niepokalanej, Matki 
Kościoła. Amen. 

 

B. Modlitwa przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego 
w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie 
na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą 
zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na 
wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-
Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w 
ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić 
swoje Imię udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski …………., o którą najpokorniej proszę. 
Amen.

 

 

Informacje o otrzymanych łaskach i wysłuchanych modlitwach dzięki wstawiennictwu  Sługi  
Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego, prosimy kierować pod adresem: Kuria Metropolitalna, ul.  
Jordana 39, 40-043 Katowice.


