
DIAKONIA MODLITWY  

Luty ‘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 

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. 
 

A. DROGOWSKAZ I TEKSTY ks. Blachnickiego 

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] 
 

B. MODLITWA 

W tym miesiącu jako modlitwę proponujemy odmówienie dziesiątki różańca z 
dopowiedzeniami, tajemnicę chwalebną – Zmartwychwstanie Pana Jezusa (29.02. wypada 
środa) 

Przy okazji zwróćmy uwagę na układane dopowiedzenia; często powtarzanym błędem jest 
zwracanie się do Jezusa w 2 os. l. poj., gdyż w modlitwie Pozdrowienia Anielskiego 
zwracamy się do Maryi, mówiąc o Jezusie, czyli: 

- nie mówimy: …Jezus, który, zmartwychwstałeś 

- nie mówimy: …Jezus, który, otworzyłeś nam bramy nieba 

- ale: …Jezus, który zmartwychwstał  

- ale: …Jezus, który, otworzył nam bramy nieba 

C. Praca osobista 
1. Uczyć się jak Maryja wielbić Boga, w każdej chwili i za każdą rzecz, sytuację w 
życiu, np.: 
- bądź uwielbiony Boże w moich dzieciach; 
- bądź uwielbiony Panie w miłości, którą mogę obdarzać … (imię osoby); 
- uwielbiam Cię Panie w pięknie mnie otaczającym; 
- wysławiam Cię Boże, który dajesz mi siłę do dźwigania …(konkretna sytuacja); 
- błogosławiony bądź Panie, Boże nasz, Królu wszechświata, który stworzyłeś piękny 
świat i podtrzymujesz go w istnieniu; 
- wysławiamy Cię Boże, że objawiasz nam Siebie i ukazujesz swoją miłość do nas; 
- „Błogosławiony bądź Panie, Boże nasz, Królu wszechświata, który pamiętasz o 
przymierzu, jesteś wierny swemu przymierzu i wypełniasz swe słowo” (jest to 
błogosławieństwo, które Żydzi wypowiadają na widok tęczy, wg D. Sterna, 
Komentarz żydowski do NT). 
 

2. Przy uwielbieniu, można posłużyć się także słowami Maryi z Magnifikat  



-  Wielbi dusza moja Pana… (Łk 1, 46-55)  
- lub słowami Psalmów, np.: 
Ps 8; 29; 33; 47; 84; 93; 96-100; 103-106; 113; 117; 135; 136; 145-150. 
 

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. 

 


