
DIAKONIA MODLITWY ‘2012 

Nowenna JubileuszowaNowenna JubileuszowaNowenna JubileuszowaNowenna 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 
 
 

Miesiąc nowenny 
 

Drogowskaz 
Nowego Człowieka 

 

Modlitwa – do odmówienia 29 dnia 
miesiąca 

Czyn – do pracy osobistej w danym miesiącu 

I, styczeń JEZUS 
CHRYSTUS 

Odnowienie aktu przyj ęcia Jezusa 
Chrystusa, jako swego Pana i Zbawcy 

Słownictwo – szczególnie zwrócić uwagę na 
I przykazanie, także dziękowanie Bogu za 

dobro, kultura języka w rozmowie z ludźmi, 
oraz dzielenie się wiarą z innymi. 

 
II,  luty NIEPOKALANA Różaniec, jedna tajemnica z 

dopowiedzeniami 
Błogosławieństwa – jak Maryja uwielbiać 
Boga w różnych chwilach dnia, za wszelkie 
dary, łaski, najmniejsze rzeczy, uczyć się 

wypowiadać błogosławieństwa. 
 

III,  marzec DUCH ŚWIĘTY Litania do Ducha Świętego Krzy ż – zwrócić uwagę jak się żegnam, 
spoglądać często w tym czasie na krzyż, 

dostrzegać przydrożne krzyże, kapliczki, nie 
być obojętnym na ten znak wiary. 

 
IV,  kwiecień KOŚCIÓŁ Brewiarz, jedna z godzin 

brewiarzowych tego dnia 
Eucharystia – zwrócić szczególną uwagę na 

moment przeistoczenia, żeby nie przegapić, ale 
z miłością i uwielbieniem oddać cześć 

Chrystusowi w Jego Ciele. 



V, maj SŁOWO BOŻE Namiot Spotkania 
wg Ps 23 

Eucharystia – skupić się na Liturgii Słowa, 
spróbować zapamiętać jakieś słowo i ponieść je 

w dzień, często powtarzając, modląc się nim 
w ten sposób. 

 
VI,  czerwiec MODLITWA Adoracja Naj świętszego 

Sakramentu 
Zniewolenia – rozeznać, jakie mam i 

powierzać je z ufnością Panu; zwrócić uwagę 
na codzienną praktykę rachunku sumienia 

i stałą spowiedź jako narzędzie w drodze do 
życia w wolności. 

 
VII,  lipiec LITURGIA Msza św. 

w intencji beatyfikacji 
ks. Franciszka Blachnickiego 

Moja warto ść – dostrzec wszelkie dobro 
w sobie, talenty, zdolności itd. oraz zobaczyć na 

ile się nimi dzielę czy może zatrzymuję tylko 
dla siebie? 

 
VIII,  sierpień ŚWIADECTWO 

i NOWA 
KULTURA 

Modlitwa KWC Świadectwo – zobaczyć źródła, z których 
czerpię, czym się karmię: TV, Internet, też 

pokarm w sensie jedzenie, jakie i ile?  
Nowa kultura – strój jaki noszę: na 

Eucharystię, w pracy lub inne spotkania 
z ludźmi, czy jest dostosowany? 

 
IX,  wrzesień 

 
Pielgrzymka do 

Krościenka 

AGAPE Msza św. 
przy grobie Sługi Bożego 

ks. Franciszka Blachnickiego 

Agapa – po Mszy św. w Krościenku, lub 
u siebie w grupie w parafii lub po prostu 

zaproszenie kogoś i przeżycie agapy, choćby 
wypicie herbaty z drugą osobą w duchu miłości 

chrześcijańskiej. 
 

 

 



Schemat modlitwy jubileuszowej: 

1. W ciągu miesiąca 

- Czyn, wg podanych propozycji, jako praca osobista. 

2. 29 dnia, każdego miesiąca 

- Drogowskaz Nowego Człowieka z tekstem ks. F. Blachnickiego, jako zamyślenie; 

- Modlitwa , wg zaproponowanej formy tego dnia; 

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

 

DROGOWSKAZY Nowego Człowieka z tekstami ks. Franciszka Blachnickiego 

I. JEZUS CHRYSTUS jest moim Światłem i Życiem oraz jedyną Drogą do Ojca; Przyjąłem Go jako mojego Pana 
i Zbawiciela; oddaję Mu swoje życie, aby nim kierował. 

 
Całe życie Chrystusa jest proegzystencją tj. „istnieniem dla”. Chrystus istnieje dla Ojca, w oddaniu się Ojcu, istnieje w relacji do 
Ojca jako Syn, który miłuje Ojca, pełni Jego wolę i czyni to wszystko, co się Ojcu podoba. W proegzystencji jest Chrystus jako Syn 
Boży w pełni wolny. [PKW, 30] 
Wolność Chrystusa objawia się wtedy, kiedy konając na krzyżu mówi: „Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23, 
46). (…) Wyraża się w tym, że z miłości oddaje Ojcu siebie, oddaje swoje życie z miłości ku nam. [PKW, 34] 
Kiedy (…) przyszedł oczekiwany Mesjasz, Żydzi nie chcieli Go przyjąć, bo spodziewali się raczej króla, który będzie panował, 
a oni wraz z nim. Tymczasem przychodzi Sługa cichy, pokorny. [HONŻ I, 43] 
Chrystus nie jest dla wybranych, dla jakiejś arystokracji duchowej. On przyszedł zbawić wszystkich ludzi, a najwięcej kocha tych, 
którzy najbardziej potrzebują Jego pomocy. On nachyla się nad tymi, którzy są najbardziej chorzy, pragnie pomóc tym, którzy 
najbardziej są od Niego oddaleni. Przychodzi leczyć, wyzwalać, podnosić i ratować. [Now. III, 24] 
Nie ma takiego stanu, takiego skomplikowania, którego Chrystus nie mógłby zmienić. [RE, 76] 
 



II. NIEPOKALANA jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu 
Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się Jej, rozważam z Nią w Różańcu tajemnice 
zbawienia i naśladuję Ją. 

 
Wprawdzie Maryja była zachowana od grzechu pierworodnego i od jego skutków, ale dobrze wiedziała o tym, że to nie jest Jej 
zasługa, że to jest łaska, którą otrzymała. Dlatego uwielbia Boga swego Zbawiciela. Nie staje przed Nim w poczuciu swojej 
niewinności i świętości, ale wielbi Go za to, że wejrzał na niskość swojej Służebnicy. Maryja ukazuje nam prawo dziania Bożego: 
Bóg strąca mocarzy z tronu, sytych i bogatych odrzuca, natomiast podnosi tych, którzy są ubodzy, opuszczeni, słabi. [SzM VI, 20] 
Maryja jest dla nas przykładem, jak i my powinniśmy swoje życie i wszystkie wydarzenia, których jesteśmy uczestnikami, 
przeżywać w świetle wielkiej, świętej historii zbawienia, w świetle Bożych planów zbawienia. [SzM IX, 11] 
Jeżeli mówimy o oddaniu się Maryi, o oddaniu się Niepokalanej, to jest to pewien skrót myślowy, bo trzeba zawsze dopowiadać: 
oddanie się z Niepokalaną, przez Nią, w zjednoczeniu z Nią, na Jej podobieństwo – Chrystusowi. Ona tylko po prostu jest pomocą 
do tego, żebyśmy na Jej podobieństwo pełniej oddali się Chrystusowi. [RWKChS, 51-52] 

 
III.  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] 
 

IV. KOŚCIÓŁ wspólnota pielgrzymującego ludu Bożego, zjednoczona z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym jest 
jedynym środowiskiem życia, w którym może rozwijać się Nowy Człowiek; chcę wrastać coraz głębiej w tę 



braterską wspólnotę poprzez żywą komórkę grupy w ramach Kościoła lokalnego, który jest znakiem 
i urzeczywistnieniem Kościoła powszechnego. 
 

Jest to wspaniała tajemnica, że my wszyscy, którzy żyjemy wiarą i miłością, którzy próbujemy żyć po chrześcijańsku, wszyscy 
przyczyniamy się ciągle do wzrostu życia w Kościele, wszyscy jesteśmy dawcami życia. Nie ma zmarnowanego trudu, żadnego 
daremnego cierpienia, daremnej ofiary, nie ma żadnego trudu apostolskiego, który nie przynosi owoców. To tylko pozornie 
czasem nasze trudy są bezowocne, bo Bóg doświadcza naszą wiarę i chce w nas wyzwolić jeszcze większą nadzieję i miłość, ale ten 
owoc gdzieś już jest dany. On musi być dany, bo miłość nie może nie dawać życia, miłość nie może nigdy pozostać bez owoców. 
(…) To jest właśnie tajemnica Kościoła, który jest Matką. [SzM VIII, 47] 
Kościół to nie jest jednostronny przekaz łask Bożych jakimś biernym odbiorcom. Kościół jest miejscem ciągłego dialogu, miejscem 
spotkania się Miłości Boga i miłości człowieka, miłości Chrystusa i miłości ludzi zbawionych, którzy w Duchu Świętym tę miłość 
przyjmują i na nią odpowiadają. [Now. II, 34] 
Gdziekolwiek podejmujemy szczery wysiłek, żeby być jedno z braćmi, gdziekolwiek podajemy sobie ręce w szczerej, nieobłudnej 
miłości, gdziekolwiek staramy się budować braterską wspólnotę w imię Chrystusa, wypełniając Jego nowe przykazanie, ufni 
w pomoc Jego Ducha, tam naprawdę powstaje wśród nas i powstaje przez nas Kościół żywy. To jest nasze powołanie, to jest nasze 
zadanie. [KO, 16] 
 

V. SŁOWO BOŻE stanie się dla mnie światłem życia, jeżeli będę podejmował stały wysiłek zachowania go, pójścia 
za nim i czynienia go słowem życia; chcę karmić się nim jak najczęściej szczególnie poprzez osobiste i wspólne 
z braćmi studiowanie Pisma świętego. 

Żyć Słowem Bożym jak pokarmem, codziennie wprowadzać w swoje życie, tak jak chleb, który spożyty jest przemieniony, 
asymilowany przez organizm, wchodzi w nasz żywy organizm i staje się źródłem energii życiowej. Tak słowo Boże musi wchodzić 
w nasze życie, we wszystkie sprawy i stawać się źródłem energii, mocy do życia, które będzie życiem według myśli Bożej, które 
będzie się podobało Bogu, do przygotowanego nam przez Boga ostatecznego sposobu życia w jego domu – życia wiecznego. 
[HONŻ I, 50] 

(…) musimy przyjmować słowo Boga – jako słowo zapewniające życie. Wielokrotnie Pismo święte mówi, że kto przestrzega słowa 
Bożego, będzie żył, będzie miał życie. Kto zaś odrzuca to słowo, nie będzie miał życia. Konsekwencją odrzucenia słowa życia jest 
śmierć (…) przyjęcie słowa, które Bóg wypowiada dlatego, że nas miłuje i chce nas obdarzyć życiem, rzeczywiście daje nam życie, 



otwiera nam drogę do życia. Dlatego też św. Piotr stwierdza: „Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę”. Słowo Bożę 
jest Dobrą Nowiną o życiu, o miłości Boga. [KmU, 62] 

VI. MODLITWA  jest oddechem Nowego Życia, wielkim przywilejem i radością Nowego Człowieka, źródłem mocy 
i dziełem Ducha Świętego w nas; dlatego chcę być wierny praktyce codziennego Namiotu spotkania. 

Istotą modlitwy i jej właściwym źródłem jest zawsze to sam na sam z Bogiem. (…) Kto nie potrafi modlić się sam na sam z Bogiem, 
rozmawiać z Nim jak przyjaciel z przyjacielem, ten naprawdę nie rozumie jeszcze istoty modlitwy. [OM, 13] 
Oto co najważniejsze w modlitwie: aby być sobą. Bez żadnej sztuczności: stanąć przed Panem Jezusem takim, jakim się jest: Panie 
stoję przed Toba nagi, nędzny, grzeszny. Przyznać się do swej nędzy, być sobą. Rozmawiać poufnie z panem Jezusem jak 
z przyjacielem. Przynosić do Niego wszystkie swoje sprawy, rozmawiać z Nim z największą  prostotą i szczerością. [SSŁ, 20] 
Modlitwa dobra, doskonała musi mieć dwa przymioty: musi być najpierw dogłębnie pokorna i bezpretensjonalna. Musi opierać się na 
dogłębnym przekonaniu, że nic nam się nie należy, że wszystko jest łaską, której jesteśmy absolutnie niegodni. Drugi przymiot – to 
bezwzględne poddanie się woli Bożej z całkowitą i szczerą rezygnacją ze swej woli i ze swoich pragnień. [RW, 60] 

VII.  LITURGIA , szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu 
Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła - wspólnoty oraz źródłem i szczytem 
jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba 
w zgromadzeniu liturgicznym według zaleceń soborowej odnowy liturgii. 

W liturgii chodzi (…) o spotkanie z żywym Bogiem. Wszystko inne jest elementem pomocniczym, pośredniczącym w tym spotkaniu. 
A Bóg żywy to jest Osoba, żywa Osoba, która myśli, czuje, ma swoją wolę. Bóg jako żywa Osoba chce z nami nawiązać kontakt. Może 
się to dokonać tylko w głębi naszej osoby. Osoba z osobą może się spotkać tylko na płaszczyźnie aktów osobowych. Wszystkie 
zewnętrzne elementy w liturgii są wezwaniem skierowanym do nas. Słowa, gesty, czynności musimy odebrać nie na płaszczyźnie 
zewnętrznej tylko, ale w głębi naszej osoby jako odezwanie się Boga do nas. Jeżeli przez znaki, zewnętrzne elementy nie dochodzi do 
skontaktowania się z Żywym Bogiem w głębi naszej osoby, to wtedy jest liturgia martwa. [TŻK, 30] 
Liturgia jest szkoła wolności, wychowaniem do wolności wbrew pozorom. Wielu mówi, że liturgia krępuje, ogranicza; takie 
twierdzenie związane jest z niewłaściwym rozumieniem wolności osoby ludzkiej. Właśnie wychowanie liturgiczne, uczestnictwo 
w liturgii to jest także wspaniała szkoła wolości osoby ludzkiej, bo wolność i posłuszeństwo to są dwie rzeczy nierozdzielne. Tak jak 
Chrystus doszedł do pełnego wyzwolenia człowieka przez swoje posłuszeństwo, tak i my w szkole posłuszeństwa uczymy się wolności. 
[ChŚŻ, 46] 
 



VIII.  ŚWIADECTWO  słowa i życia jest nakazem Pana, który chce, aby światłość nasza świeciła przed ludźmi 
i dlatego obiecał nam moc Ducha Świętego, abyśmy mogli stać się jego świadkami; ufając tej mocy i modląc, się 
o nią chcę przy każdej okazji wyznawać Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. 

Jeżeli potrafię pójść do tych ludzi, z którymi się spotykam, a którzy są kłębkiem nerwów, czują się zagubieni i nie potrafią sprostać 
problemom życiowym, jeżeli potrafię wobec nich pokazać ten pokój głęboki płynący z uwierzenia w Ewangelię Chrystusa, to wtedy 
jest to świadectwo, które może tym ludziom pomóc. Jeżeli natomiast ja sam wpadam w ich styl lęku, narzekania, zabezpieczania się, to 
moje świadectwo jest negatywne – pokazuję im, że wiara na nic się nie przyda w konkretnym życiu, bo nie rozwiązuje problemów. 
[WW, 18] 
Świadectwo słowa bez świadectwa życia jest świadectwem pustym, niewiarygodnym. Z kolei świadectwo życia bez świadectwa słowa 
też nie jest świadectwem pełnym, bo świadectwo musi prowadzić do Chrystusa. Jeżeli moje zachowanie jest takie, że ludzie widzą iż 
kieruje się innymi motywami, inną hierarchią wartości, to może ono być dla nich jakimś zaskoczeniem, które wywoła pytanie: 
„dlaczego ty tak postępujesz, co cię ostatecznie do tego skłoniło?” I wtedy muszę powiedzieć, że postępuję tak bo spotkałem 
Chrystusa; właśnie przyjęcie Chrystusa doprowadziło do takiej zmiany w moim patrzeniu na życie, na wartości, że muszę właśnie tak 
wybierać i muszę tak postępować. Wtedy świadectwo życia jest dopełnione świadectwem słowa, które może doprowadzić ludzi wprost 
do Chrystusa, do przyjęcia Jego i danego przez Niego zbawienia. [WŚ, 10] 
 

IX. NOWA KULTURA  polega na uwolnieniu człowieka od wszystkiego, co poniża jego godność, oraz na rozwijaniu 
wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia; jest ona dziś bardzo potrzebną formą świadectwa 
i ewangelizacji; moim świadectwem w tej dziedzinie będzie więc ofiara całkowitej abstynencji od alkoholu, 
tytoniu i wszelkich narkotyków oraz szerzenie kultury czystości i skromności jako wyrazu szacunku dla osoby. 

 
Budowanie kultury jest procesem, który zaczyna się wewnątrz człowieka, od jego odnowy, przemiany – od wychowania nowego 
człowieka. Nowy człowiek nie może być jednak samotny. Tylko wtedy będzie on nowym człowiekiem, kiedy będzie człowiekiem 
komunii – wspólnoty z innymi ludźmi. Z tych właśnie wartości nadrzędnych wynikają konsekwencje we wszystkich dziedzinach życia. 
Jest to próba wprowadzenia we wszystkie dziedziny życia nowego ładu, w którym prawdziwe wartości są rzeczywiście postawione na 
pierwszym miejscu i wszystko służy realizowaniu tych wartości. Gdy te założenia są realizowane mówimy o nowej kulturze. [ORD, 
165] 
Wolność jest faktem wewnętrznym, zależnym wyłącznie od nas. Ciągle myślimy, że wolność to sprawa pewnych zewnętrznych 
uwarunkowań, a tymczasem „ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). (…) Jeżeli postępuję zgodnie z prawdą, wtedy jestem 
wolny. I obojętne czy jestem w wiezieniu czy obozie. (…) Chrystus na Krzyżu był w najwyższym stopniu wolnym, nikt nie ośmielił się 
nawet dopuścić tej myśli, że Chrystus nie był wolny w tym momencie. [PKW, 13] 



Abstynencja jest czynem, ofiarą podjętą dla ratowania społeczeństwa i bliźnich od klęski alkoholizmu. Do decyzji tej nie prowadzą 
żadne względy osobiste, jak troska o zdrowie, pragnienie zabezpieczenia się przed niebezpieczeństwem alkoholu. Właściwą sprężyna 
tej decyzji jest miłość. [ONŻ, 82] 

X. AGAPE czyli piękna miłość, którą Duch Święty rozlewa w sercach naszych, dzięki której osoba może odnaleźć 
się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie (KDK 24) dla Boga i bliźnich, jest najwyższą formą świadectwa 
i urzeczywistniania się osoby; dlatego poprzez stałą metanoię, przekreślanie swego egoizmu, naśladowanie 
Chrystusowego Krzyża, chcę wdrażać się w postawę bezinteresownej służby - diakonii, służąc na wzór Syna 
Człowieczego wspólnocie Kościoła oraz wszystkim braciom, zwłaszcza najmniejszym i uciśnionym. 

Miłość jest już darem i działaniem Bożym, jest skutkiem przepełnienia Bogiem duszy ludzkiej. [SFR, 33] 
Miłość to czysta intencja i prostota. To czynienie czegoś tylko ze względu na drugiego i dla dobra drugiego bez ostatecznej 
tendencji czynienia wszystkiego dla siebie i ze względu na siebie. To jest najpiękniejsza rzecz w świecie – odruch duszy ludzkiej ku 
drugiemu płynący z czystej miłości. [SSŁ, 33] 
Drogą wolności jest jedynie służba, dlatego, że jest ona zewnętrznym wyrazem miłości, a tylko miłość przynosi wolność. 
[ORD,190] 
Nowy człowiek jest człowiekiem realizującym siebie poprzez służbę: służę wiec jestem. (…) W ten sposób człowiek uniżając się 
wznosi się równocześnie w swojej wartości, osiąga szczyty człowieczego piękna i szlachectwa, bo o nich decyduje ostatecznie 
miłość, która jest autentyczna tylko dzięki bezinteresowności. W tej postawie człowiek odnajduje także autentyczną radość, radość 
bycia naprawdę sobą. [ChŚŻ II] 
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