
DIAKONIA MODLITWY  

Czerwiec ‘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 

 

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 

VI,  czerwiec MODLITWA Adoracja 
Najświętszego 
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. 

 

A. DROGOWSKAZ I TEKSTY ks. Blachnickiego 



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] 

 
B. MODLITWA 

Miesiąc czerwiec to czas ożywiania naszej pobożności Eucharystycznej. W każdej 
parafii są nabożeństwa czerwcowe, będziemy przeżywać uroczystość Bożego Ciała, jest więc 
wiele okazji, by uczcić tajemnicę Wcielenia i obecności Jezusa pośród swego ludu w znaku 
Chleba-Ciała Pańskiego. 

Modlitwą na ten miesiąc niech będzie udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, 
z wiarą i uwielbieniem. 

C. PRACA OSOBISTA 

W tym miesiącu w pracy osobistej, chcemy zwrócić uwagę na swoje zniewolenia, aby 
uczyć się je rozpoznawać i wtedy, bardziej świadomie podejmować trud, przemiany serca i 
nieustannego nawracania się, otwierając się oczywiście na łaskę Pana. 

1. Początek pracy to rozpoznanie swoich zniewoleń. 

- Człowiek, który nie widzi dalej i głębiej, skupia się tylko na tym, co tu, co teraz, jak się 
czuje, tylko to go interesuje, a przez to traci szerszą perspektywę i możliwość rozwoju. Chcąc 
być szczęśliwym potrzeba odwagi do stawiania sobie wyzwań, wyznaczania nowych celów i 
trudu zdobywania ich. Dokładnie to samo dotyczy naszego życia duchowego, gdy grzech 
wciska się w codzienność i zamyka człowieka na Boga i innych. 

- Jakie są moje zniewolenia? Popatrzę głębiej, nie tylko na te „klasyczne” uzależnienia od 
alkoholu, nikotyny, narkotyków, a co ze zniewoleniem od telewizji, komputera, gier, hazardu, 
telefonu komórkowego, co z napięciami w sferze seksualnej, a może pracoholizm czy 
zakupoholizm? A może jakieś mniej oczywiste, np. zniewolenie nieopanowanym językiem 
czy nienawiścią? 

2. Drugim elementem pracy jest praktyka rachunku sumienia. 



- Myślimy tu nie o tym rachunku czynionym przed spowiedzią, jako przygotowanie do 
sakramentu, ale o praktyce duchowej, która służy osobistemu rozwojowi, przez codzienne 
przyglądanie się sobie, ale zawsze w świetle łaski Ducha Bożego.  

- Św. Ignacy Loyola podaje zasady tej praktyki dla owocniejszej pracy nad sobą; na początek 
wystarczy poświęcić tylko 5 min na tę modlitwę, na wszystkie punkty, z czasem wydłużając 
czas, według potrzeby, by dogłębniej rozeznawać swój stan ducha: 

a. Dziękować Bogu za otrzymane dobrodziejstwa; 

b. Prosić o łaskę poznania grzechów i odrzucenia ich; 

c. Żądać od duszy swojej zdania sprawy od godziny wstania aż do chwili obecnego rachunku; 

d. Prosić Pana Boga o przebaczenie win; 

e. Postanowić poprawę przy Jego łasce.  

Odmówić modlitwę Ojcze nasz...  

(warto doczytać na ten temat więcej, np. K. Osuch, Rachunek sumienia szczegółowy i ogólny, 
wyd. WAM, Kraków 2004) 

3. Kolejnym narzędziem w pracy osobistej jest spowiedź święta, warto zweryfikować 
tutaj swoje podejście do tego sakramentu, mianowicie: 

- Z jakim nastawieniem podchodzę do spowiedzi? Czy mam świadomość, że jest to moje 
spotkanie przede wszystkim z miłującym mnie Ojcem?  

- Czy staram się korzystać ze spowiedzi regularnie? Można ustalić sobie pewien czas i wtedy 
zawsze przystępować do spowiedzi, nawet, jeśli nie mam poczucia jakiegoś grzechu 
ciężkiego, ale wtedy jest okazja do głębszego wnikania w sumienie i podejmowanie pracy nad 
kolejnymi wadami czy słabościami, a nie tylko „matematyczne” rozliczenie się z Panem 
Bogiem, żeby być w porządku? 

- I jeszcze jedna ważna sprawa, kwestia stałego spowiednika, który mnie zna i będzie mógł mi 
bardziej pomóc; warto pomodlić się w tej intencji, żeby rozeznać wartość takiej posługi, żeby 
znaleźć w sobie odwagę do poproszenia o taką posługę i wreszcie, żeby znaleźć dobrego 
kapłana, który pomoże mi w nawracaniu się. 

 

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. 

 


