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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 
 

I.  WSKAZANIA OGÓLNE, Schemat Nowenny 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. 

 

II.  POMOCE SZCZEGÓŁOWE na dany miesiąc 

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. 

 

A. MODLITWA 

Sam moment ponowienia aktu przyjęcia Jezusa, jako swego Pana i Zbawcy, może się 
dokonać indywidualnie w domu lub w kościele na Eucharystii, też indywidualnie lub we 
wspólnocie, w formie uroczystej, jednak z zostawieniem decyzji każdej osobie: 

1. Wg uwag ks. R. Litwińczuka na wakacyjne rekolekcje: 

Zgodnie z uwagami w Mszale, może to być cicha modlitwa po śpiewie "Baranku Boży". 
Celebrans wówczas powinien dać na to czas. Można wprowadzić do tego aktu nawiązując do 
I Komunii Świętej, wskazując ją, jako moment osobistego przyjęcia Jezusa. Każda Komunia 



jest zawsze aktem przyjęcia Jezusa, swego rodzaju liturgiczną rocznicą I Komunii 
Świętej, wydarzeniem rozpalającym wiarę i miłość w człowieku. 

Można też dokonać tego aktu w momencie przyjęcia Komunii Świętej w sercu, a głośno i 
świadomie odpowiadając: Amen, na słowa kapłana: Ciało Chrystusa. 

2. Można to uczynić także podczas osobistej modlitwy w domu, np. słowami wg Oaza 
Nowego Życia, pierwszego stopnia, Podręcznik, s. 149: 

Panie Jezu, Ty jeden możesz mi pomóc naprawdę i Ty możesz wypełnić moje pragnienia. 
Bardzo Cię potrzebuję. Otwieram Ci drzwi mojego serca i życia, jako jedynemu 
Zbawicielowi i Panu. Dziękuję Ci, że jesteś gotów przebaczyć mi zawsze moje grzechy. Bądź 
odtąd moim Panem, zawładnij całkowicie moim życiem. Ukształtuj mnie według swojej woli, 
naucz mnie żyć Twoim słowem. 

3. Można tego aktu dokonać wg pomocy dla Domowego Kościoła, Ewangelizacja i 
pilotowanie, konspekty spotkań, s. 31: 

Jezu, wierzę w Twoje zmartwychwstanie. Bóg Cię uwielbił, napełnił Cię Duchem 
Świętym i dał Ci imię, które jest ponad wszelkim imieniem. 

Klękam przed Tobą na znak, że uznaję Cię Panem mojego życia – moim Panem. Poddaję 
się całkowicie Tobie i Twojej świętej woli, abyś uczynił ze mną to, co chcesz. Nie chcę już 
być więcej centrum swojego życia, Panie. Ty przejmij w nim kierownictwo. Uczyń, abym 
pragnął i robił to, co Ty chcesz. Powierzam Ci całego siebie. Chcę być Twój, tylko Twój i 
niczyj więcej. 

Ogłaszam Cię Panem mojego życia, moim jedynym Panem. Nie chcę być niewolnikiem 
ani pieniędzy, ani żadnej wady lub żądzy, ani przyjemności, która mnie oddala od Ciebie. 

Daję Ci całe moje życie na zawsze. Podejmuj wszystkie moje decyzje według Twojej woli 
i spraw, abym był, podobnie jak Maryja, sługą Twojego słowa, ponieważ to jest jedyny 
sposób na to, by być naprawdę wolnym. 

Nie chcę już więcej żyć dla siebie, Ty żyj we mnie. Daj mi swoje życie w zamian za moje, 
które Ci dzisiaj powierzam na zawsze. 

Wiem, że potraktowałeś poważnie moje słowa, tak jak ja potraktowałem poważnie Twoje 
wezwanie. 

Otwieram Ci całkowicie bramę mojego serca: wejdź we mnie i zostań ze mną na zawsze. 
Amen. 

B. DROGOWSKAZ I TEKSTY ks. F. Blachnickiego 

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, 7]. 
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