
DIAKONIA MODLITWY 

Wrzesień ‘2012 

Nowenna 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 

  

1. I.                   WSKAZANIA OGÓLNE, Schemat modlitwy jubileuszowej: 
2. W ciągu miesiąca 

- Czyn, wg podanych propozycji, jako praca osobista. 

1. 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. 

  

1. II.                POMOCE SZCZEGÓŁOWE na dany miesiąc: 

Miesiąc 

nowenny 

  

Drogowskaz 

Nowego Człowieka 
Modlitwa – do odmówienia 

29 dnia miesiąca 
Czyn – do pracy osobistej w 

danym miesiącu 

IX, wrzesień 

  

Pielgrzymka 

do Krościenka 

AGAPE Msza św. 

przy grobie Sługi Bożego 

ks. Franciszka 
Blachnickiego, lub u siebie 

w parafii. 

Agapa – po Mszy św. w 
Krościenku, lub u siebie w grupie 

w parafii lub po prostu 
zaproszenie kogoś i przeżycie 

agapy, choćby wypicie herbaty z 
drugą osobą 

w duchu miłości 

chrześcijańskiej. 

  

1. DROGOWSKAZ I TEKSTY ks. Blachnickiego 

AGAPE czyli piękna miłość, którą Duch Święty rozlewa w sercach naszych, dzięki której osoba 
może odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie (KDK 24) dla Boga i bliźnich, jest 
najwyższą formą świadectwa i urzeczywistniania się osoby; dlatego poprzez stałą metanoię, 
przekreślanie swego egoizmu, naśladowanie Chrystusowego Krzyża, chcę wdrażać się w postawę 
bezinteresownej służby - diakonii, służąc na wzór Syna Człowieczego wspólnocie Kościoła oraz 
wszystkim braciom, zwłaszcza najmniejszym i uciśnionym. 

Miłość jest już darem i działaniem Bożym, jest skutkiem przepełnienia Bogiem duszy ludzkiej. [SFR, 
33] 

Miłość to czysta intencja i prostota. To czynienie czegoś tylko ze względu na drugiego i dla dobra 
drugiego bez ostatecznej tendencji czynienia wszystkiego dla siebie i ze względu na siebie. To jest 
najpiękniejsza rzecz w świecie – odruch duszy ludzkiej ku drugiemu płynący z czystej miłości. [SSŁ, 
33] 

Drogą wolności jest jedynie służba, dlatego, że jest ona zewnętrznym wyrazem miłości, a tylko 
miłość przynosi wolność. [ORD,190] 



Nowy człowiek jest człowiekiem realizującym siebie poprzez służbę: służę wiec jestem. (…) W ten 
sposób człowiek uniżając się wznosi się równocześnie w swojej wartości, osiąga szczyty 
człowieczego piękna i szlachectwa, bo o nich decyduje ostatecznie miłość, która jest autentyczna 
tylko dzięki bezinteresowności. W tej postawie człowiek odnajduje także autentyczną radość, 
radość bycia naprawdę sobą. [ChŚŻ II] 

  

  

1. MODLITWA 

Kończąc Nowennę odmówmy Magnificat, i wraz z Maryją uwielbiajmy naszego Pana i dziękujmy 
Mu za wszelkie łaski i dary, którymi nas obdarza i którymi możemy dzielić się z innymi, świadcząc 
w ten sposób o Jego Miłości i Dobroci względem każdego człowieka. 

  

1. PRACA OSOBISTA 

W tym miesiącu w pracy osobistej, chcemy doświadczyć miłości chrześcijańskiej – AGAPE. Niech 
się wyrazi ona w otwarciu na drugiego człowieka, np. członków wspólnoty, bliskich czy przyjaciół, 
lub może wobec kogoś z kim mam nie najlepsze relacje. Jest to dobra okazja, żeby spotkać się i 
okazać życzliwość, przez rozmowę, jakąś pomoc lub choćby wypicie wspólne herbaty czy kawy. 

  

1. III.             MODLITWA o cud do beatyfikacji 
2. 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. 

1. 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. 

 


