
DIAKONIA MODLITWY  

Lipiec ‘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 

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? 

 

A. DROGOWSKAZ I TEKSTY ks. Blachnickiego 



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 szkołą 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] 

 
B. MODLITWA 

W tym miesiącu naszą modlitwą niech będzie udział we Mszy świętej, w intencji 
beatyfikacji Sługi Bożego ks. Blachnickiego z prośbą o cud, potrzebny do dalszego etapu 
beatyfikacji. 

C. PRACA OSOBISTA 

Jako pracę osobistą podejmijmy trud popatrzenia na siebie i dostrzeżenia swojej 
wartości. Nie jest to łatwe zadanie, jakby się zdawało, bo albo ktoś ma problem zbyt 
krytycznego patrzenia na siebie i nie dostrzega własnej wartości, albo może komuś zagrażać 
popadanie w pychę, wywyższanie się nad innych. Dlatego chcemy zostawić wszelkie 
skrajności i realnie, z dystansem spojrzeć na siebie:  

1. Na początek potrzeba nam światła Ducha Świętego do właściwej perspektywy oglądu 
rzeczywistości. Poproś więc Ducha naszego Pana, by pomógł ci zobaczyć siebie, jako 
Boże stworzenie, jako Dziecko Boże, które zostało powołane do życia z miłości i dla 
miłości; zobacz, że „jesteś”, i to jest pierwszy niezaprzeczalny fakt, i to jest 
podstawową wartością. Pozwól Duchowi Jezusa pokazać ci to, co niby oczywiste, ale 
jednak tak ważne… 

2. Teraz spróbuj przeanalizować wszystkie swoje talenty, zdolności, wszelkie dary, które 
otrzymałe(a)ś; nie zatrzymuj się tylko na jakichś uzdolnieniach artystycznych, których 
może nie zawsze mamy w obfitości, ale zobacz siebie, jako osobę bogatą wewnętrznie 
i zewnętrznie, potrafiącą wykonać wiele rzeczy, codziennych obowiązków oraz podjąć 



i zrealizować wiele zadań; i nie patrz, że inni też to potrafią zrobić… ty potrafisz to 
uczynić, to jest twoje bogactwo, które dopełnia twojej wartości… 

3. Na koniec spróbuj zrobić sobie rachunek sumienia z tego, co czynisz z tymi darami, na 
ile udaje ci się nimi dzielić, na ile przychodzisz innym z pomocą, służysz albo 
egoistycznie myślisz o sobie; liturgia pomaga nam zobaczyć Chrystusa, który cały się 
oddaje na ofiarę Ojcu oraz pomaga nam wypracowywać w sobie postawę służby nie 
tylko przy ołtarzu, ale i w codzienności, poprzez świadectwo wiary i zaangażowanie 
we wspólnocie Ruchu i w każdym innym środowisku, począwszy od swojego domu i 
najbliższych, aż po „obcych-bliźnich” na ulicy. 

 

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. 

 


