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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 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 

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. 

 

A. DROGOWSKAZ I TEKSTY ks. Blachnickiego 

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 Boże jest Dobrą Nowiną o 
życiu, o miłości Boga. [KmU, 62] 

 
B. MODLITWA 

Zachęcamy do przeżycia praktyki Namiotu spotkania w oparciu o Psalm 23. Jest to 
psalm ufności, gdzie odkrywamy Boga, jako troskliwego pasterza i gościnnego gospodarza. 
Pasterz, to ten, który troszczy się o swoje owce, prowadzi do źródła wody, na zielone 
pastwiska, ale też strzeże owiec przed niebezpieczeństwem. Natomiast gospodarz, to ten, 
który zaprasza na ucztę, zastawia suty stół, namaszcza swoich gości wonnymi olejkami. Bóg, 
Dobry Pasterz i Gospodarz, przez znaki sakramentalne w Kościele obdarza nas swoją łaską. 

Medytując ten psalm, pomyślmy nad obfitością Bożych darów: 

- poszukam takich sytuacji w swoim życiu, kiedy Bóg okazał mi łaskę, może nawet ponad 
miarę, której się nie spodziewałem; podziękuję Mu za Jego ojcowską Miłość; 

- warto także zobaczyć te chwile, gdy chodziłem „ciemną doliną” , gdy wszystko wokół 
zdawało się walić, gdy odczuwałem lęk, bezradność; czy dziś dostrzegam Jego obecność w 
tamtych sytuacjach, nawet, jeśli wtedy było to trudne? Przeproszę za swoją „ślepotę”, za 
poddanie się i podziękuję za Jego nieustanną obecność i troskę; 

- na koniec spójrzmy trochę dalej; Pan prowadzi mnie nie tylko drogami codzienności, ale 
prowadzi do swego domu w Królestwie niebieskim, czy dostrzegam tę perspektywę czy może 
ulegam pokusie krótkowzroczności, prosząc o to, co potrzebne tu na ziemi, a zapominając o 
pełni życia w wieczności?  

C. PRACA OSOBISTA 

W pracy osobistej w tym miesiącu, chcemy nadal zwracać uwagę na przeżywanie 
Mszy św., tym razem skupiając się szczególnie na Liturgii Słowa . „Gdy w Kościele czyta się 
Pismo święte, sam Bóg przemawia do swego ludu, a Chrystus, obecny w swoim słowie, 
zwiastuje Ewangelię. Dlatego wszyscy winni z szacunkiem słuchać czytań słowa Bożego, 
które są najważniejszym elementem liturgii” (OWMR 29). 



Jest duży wybór kalendarzy liturgicznych, gdzie mamy podane fragmenty czytań na 
dany dzień, a także różne komentarze i wyjaśnienia do tych tekstów biblijnych. Można tuż 
przed Mszą świętą lub wieczorem poprzedniego dnia przed snem wczytać się w to Słowo, 
wtedy łatwiej skupić się w czasie Eucharystii na liturgii słowa, na homilii, na czynnym i 
świadomym spotkaniu z Chrystusem, by słuchać, co do mnie mówi. Warto więc zastanowić 
się nad swoim przeżywaniem tej części Mszy św.: 

1. Najpierw moja postawa zewnętrzna – podczas liturgii słowa siedzimy, by z uwagą 
wsłuchiwać się w Słowo; czy całym sobą przyjmuję Boże słowo? Czy moje ciało, 
postawa i miejsce, które zajmuję, pomagają mi czy przeszkadzają w skupieniu?  

- Pomocą będzie zajęcie odpowiedniego miejsca i wyprostowanej postawy, pamiętając 
o osobach obok, szczególnie starszych; stojąc też da się słuchać, choć wtedy potrzeba 
więcej wysiłku i cierpliwości i chyba jeszcze większego skupienia. 

2. Teraz zobaczmy nasze wnętrze; czy zwracam uwagę na swoje myśli podczas Mszy 
św.? Czy podejmuję wysiłek zostawiania wszystkich innych spraw, nawet tych bardzo 
ważnych, aby wsłuchiwać się w mówiącego do mnie Boga? Czy dostrzegam i 
podejmuję trud opanowania różnych rozproszeń, nawet mimowolnych, czy pokus 
Złego?  

- Pomocą tutaj będzie przyjście chwilę wcześniej do świątyni, a nie wpadanie na 
ostatnią chwilę, by poprosić Ducha Świętego o łaskę skupienia, by wyciszyć wnętrze, 
„złapać oddech”, uświadomić sobie, do Kogo i z czym przychodzę. 

3. Na koniec pytanie o serce; czy świadomie wzbudzam w sobie miłość do mojego Pana 
i Zbawcy, który składa siebie w ofierze dla mojego zbawienia?  Czy przychodzę do 
kościoła z tym wewnętrznym pragnieniem spotkania się z Nim? Czy ożywiam swoją 
wiarę i miłość?  

- Pomocą w tym może być jakiś akt strzelisty, osobiste wyznanie miłości Panu 
Jezusowi; na pewno też bycie w łasce uświęcającej oraz pragnienie włączenia się w 
Jego ofiarę dla uwielbienia Ojca i pożytku Braci, wtedy cała liturgia słowa, ze 
słuchaniem tekstów biblijnych i włączeniem się w odpowiedź przez śpiew psalmu, 
prawdziwie będzie ucztą, na którą zaprasza mnie i obficie karmi Pan. 

 

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. 

Ks. Grzegorz Tęcza, Diakonia Modlitwy 


