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NA ROZPOCZĘCIE NOWENNY 

1. Przybądź, Duchu Święty, 

Spuść z niebiosów wzięty 

Światła Twego strumień. 

Przyjdź, Ojcze ubogich, 

Przyjdź, Dawco łask drogich, 

Przyjdź, światłości sumień. 

2. O najmilszy z gości, 

Słodka serc radości, 

Słodkie orzeźwienie! 

W pracy Tyś ochłodą, 

W skwarze żywą wodą, 

W płaczu utulenie. 

3. Światłości najświętsza, 

Serc wierzących wnętrza 

Poddaj Twej potędze. 

Bez Twojego tchnienia 

Cóż jest wśród stworzenia? 

Jeno cierń i nędze. 

4. Obmyj, co nieświęte, 

Oschłym wlej zachętę, 

Ulecz serca ranę! 

Nagnij, co jest harde, 

Rozgrzej serca twarde, 

Prowadź zabłąkane. 

5. Daj Twoim wierzącym, 

W Tobie ufającym, 

Siedmiorakie dary! 

Daj zasługę męstwa, 

Daj wieniec zwycięstwa, 

Daj szczęście bez miary! 

NA ZAKOŃCZENIE NOWENNY 

Litania do św. Wincentego Pallottiego 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. 

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. 

Królowo Apostołów, módl się za nami. 

Św. Wincenty, czcicielu Miłości Nieskończonej, 

Św. Wincenty, posłuszny natchnieniom Ducha Świętego, 

Św. Wincenty, głosicielu Miłosierdzia Bożego, 

Św. Wincenty, czcicielu Świętej Rodziny, 

Św. Wincenty, głosicielu Słowa Bożego, 

Św. Wincenty, szafarzu Bożych tajemnic, 



Św. Wincenty, prawdziwy naśladowco Chrystusa, 

Św. Wincenty, odczytujący znaki czasu, 

Św. Wincenty, niezmordowany robotniku na żniwie Pańskim, 

Św. Wincenty, miłośniku ubóstwa, 

Św. Wincenty, niestrudzony spowiedniku, 

Św. Wincenty, inicjatorze apostolstwa świeckich, 

Św. Wincenty, nieustannie dążący do zjednoczenia chrześcijan, 

Św. Wincenty, gorliwy kapłanie, 

Św. Wincenty, ojcze ubogich, 

Św. Wincenty, opiekunie sierot, 

Św. Wincenty, wychowawco młodzieży, 

Św. Wincenty, przyjacielu chorych i więźniów, 

Św. Wincenty, opiekunie potrzebujących, 

Św. Wincenty, apostole Rzymu, 

Św. Wincenty, patronie Papieskiej Unii Misyjnej Kleru, 

Św. Wincenty, ojcze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

P: Módl się za nami św. Wincenty Pallotti. 

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Ty powołałeś w swoim Kościele św. Wincentego Pallottiego, kapłana, do obrony 

wiary i ożywiania miłości, spraw łaskawie, abyśmy wstępując w jego ślady, rozpalali sercem i 

czynem światło prawdy i miłość braterską. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ I. STWORZENIE 

Z Ewangelii wg św. Jana 

 „Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa.  Zaproszono na 

to wesele także Jezusa i Jego uczniów.  A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie 

mają wina».  Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? [Czy] jeszcze nie 

nadeszła godzina moja?»  Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek 

wam powie».  Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z 

których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.  Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». 

i napełnili je aż po brzegi.  Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście 

weselnemu». Ci więc zanieśli.  Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a 

nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana 

młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, 

wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus 

w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 

Z pism św. Wincentego Pallottiego 

„Oświecony wiarą świętą pamiętam, że jeśli Bóg, Doskonałość i Świętość najistotniejsza nie 

zapobiega grzechowi, któremu mógłby zapobiec, czyni to dla celów godnych swojej Istoty i 

wszystkich swoich nieskończonych doskonałości.“  

Prośba i dziękczynienie 

Dzisiaj, w tym miesiącu, dziękuję ci Boże, za wszystko co stworzyłeś, z czego pozwalasz korzystać 

mi, mojej rodzinie, siostrom, przyjaciołom, całej ludzkości. Dziękuję, że przez Stworzenie pokazujesz 

nam swoje serce. Proszę Cię w tym miesiącu, by moja wdzięczność była zawsze świeża, bym potrafiła 

uwielbiać Cię za te ogromne dary. 

Z Zasad Życia 

Czystość świadectwem wiary. Oddanie to osiągamy i ukazujemy w Kościele przez wyrzeczenie się 

miłości małżeńskiej. W ten sposób wyrażamy przekonanie, że Bóg istnieje i jest godzien byśmy życie 

nasze poświęciły wyłącznie Jemu i Jego posłannictwu.  

Refleksja 

Boże stworzenia. Na początku, przed początkiem czasu, bez punktu odniesienia – przemówiłeś do 

ciemności i uczyniłeś cud światła. Przez twoje Słowo zrodzonych zostało miliardy galaktyk. W Twoim 

oddechu formują się planety. Jeżeli gwiazdy zostały stworzone by wielbić Ciebie, to ja także Boże. 

Tylko Ty, Boże, jesteś źródłem wiary, uczyń mnie choćby świadkiem Twej łaski dla braci. 

 

 



DZIEŃ II. MÓJ NARÓD 

Z Ewangelii wg św. Jana 

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Kiedy Jezus tam przybył, zastał 

Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około 

piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie 

brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś 

siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i 

teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój 

zmartwychwstanie». Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie 

zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i 

życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie 

umrze na wieki. Wierzysz w to?»  Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś 

Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat». 

 

Z pism św. Wincentego Pallottiego 

Szukaj Boga, a znajdziesz Go. Szukaj Go we wszystkim, a znajdziesz Go wszędzie. Szukaj Go w 

każdym czasie, a znajdziesz Go zawsze. 

Prośba i dziękczynienie 

Ten miesiąc niech będzie czasem dziękczynienia za moją ojczyznę, za kraj, w którym przyszłam na 

świat, wychowałam się. Proszę Cię o wszelkie potrzebne łaski dla moich rodaków, dla rządzący, niech 

każdy ich czyn będzie czyniony na Twoją chwałę. Niech Matka Boża Częstochowska ma nas w swojej 

opiece i czułych objęciach.  

Z Zasad Życia 

Nasze życie w ubóstwie ma świadczyć o tym, że jest kształtowane według ewangelicznej hierarchii 

wartości. Nasze radosne wyrzeczenie jest znakiem wiary i nadziei.  

Refleksja 

Boże nadziei, Ty swojej obietnicy nie wypowiadasz na próżno, żadna sylaba, która z ust Twoich 

wychodzi nie jest pusta lub nieważna. Ponieważ raz przemówiłeś cała przyroda i nauka podążają za 

dźwiękiem Twojego głosu. I ponieważ przemówiłeś sto miliardów stworzeń oddycha Twoim 

oddechem. Ewoluując, podążają za tym, co powiedziałeś. Jeżeli to wszystko ujawnia Twoją naturę, to 

ja także.  

Tylko Ty możesz dać prawdziwą nadzieję, ze mnie zaś zrób zapałkę, która wznieci w innych jej 

płomień. 

 



DZIEŃ III. MOJA MIEJSCOWOŚĆ 

Z Ewangelii wg św. Jana 

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata 

do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.  W czasie wieczerzy, gdy diabeł 

już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, [Jezus], wiedząc, że Ojciec oddał 

Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. a 

wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. i zaczął obmywać uczniom 

nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł 

do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz 

nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg 

umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do 

Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!» Powiedział do niego Jezus: 

«Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. i wy jesteście czyści, ale nie 

wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści». 

Z pism św. Wincentego Pallottiego 

Troszczcie się wzajemnie o siebie. Jest to urzeczywistnienie miłości. 

Prośba i dziękczynienie 

Dziękuję Ci, Ojcze za moją miejscowość; miejsce, w którym dorastałam w mądrości i wierze. Dziękuję 

Ci za tę ziemię gdzie św. Maksymilian Maria Kolbe stawiał kroki pozostawiając po sobie Twoje 

błogosławieństwo i szczególną obecność Twojej Oblubienicy, Maryi. Proszę Cię, by ta ziemia zawsze 

pozostała wierna Tobie i naszej ukochanej Matce.  

Z Zasad Życia 

Duch, który winien nas wszystkie ożywiać jest duchem miłości. W miłości została wspólnota założona 

i w niej ugruntowana. „Miłość Chrystusa przynagla nas”, by wciąż od nowa, świadomie i dobrowolnie 

angażować się w pracę dla Królestwa Bożego.  

Refleksja 

Boże miłości, widzę Twoje serce we wszystkim co mówisz. Każde namalowane niebo, płótno Twojej 

łaski, zatem jeżeli stworzenie wciąż jest Ci posłuszne, to ja także. Jeżeli gwiazdy zostały stworzone 

by wielbić Ciebie, to ja także. Jeżeli góry kłaniają się w szacunku do Ciebie, to ja także.  

Tylko Ty jesteś prawdziwą Miłością, mi również daj łaskę ukazywania jej innym ludziom. 

 

 

 



DZIEŃ IV. MOJA RODZINA 

Z Ewangelii wg św. Jana 

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były 

zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!»  A 

to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus 

znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach 

tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 

odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». 

Z pism św. Wincentego Pallottiego 

Niech panuje w nas stałe i bezgraniczne zaufanie Bogu. Z tego zaufania płynie pokój. 

Prośba i dziękczynienie 

W tym miesiącu moje serce i oczy zwracają się w kierunku tych, którzy od dziecka byli mi najbliżsi, 

którzy różnymi drogami prowadzili mnie do Ciebie. Dziękuję za moją mamę i tatę, za to, że przyjęli 

mnie do swego serca, wychowali i nie bali się oddać na Twoją wyłączną własność. Dziękuję za ich 

trud, cierpienie i miłość. Dziękuję za moje rodzeństwo, które uczyło mnie relacji, dzięki którym 

mogłam się rozwijać w miłości, trosce i radości. Dziękuję za dalszych krewnych, za ich obecność w 

moim życiu. Proszę Cię, obdarzaj ich wszelkimi potrzebnymi łaskami.  

Z Zasad Życia 

Jezus, przebywając na  modlitwie, czy to samotnie, czy wśród ludzi  -  był całkowicie ukierunkowany 

na Ojca i na wykonanie zadania, które Ojciec zlecił. Idąc za Jego przykładem starajmy się wciąż na 

nowo zaprowadzać jedność między modlitwą i pracą, między życiem osobistym i wspólnotowym.  

Refleksja 

Boże pokoju, jeżeli oceany ryczą Twoją wspaniałość, to ja także. Jeżeli wszystko istnieje by wznosić 

Cię wysoko, to ja także. Jeżeli wiatr wędruje tam dokąd go poślesz, to ja także. Jeżeli skały wołają w 

ciszy, to ja także.  

Tylko ty możesz dać prawdziwy pokój, mnie naucz jak być zaczynem jedności w moich wspólnotach. 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ V. MOI PRZYJACIELE 

Z Ewangelii wg św. Jana 

Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził 

się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do 

Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli 

do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz 

nakazał nam takie kamienować. a ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o 

co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, 

podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I 

powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, 

poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas 

Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież [oni] są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: 

«Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz». 

Z pism św. Wincentego Pallottiego 

Żywisz mnie, o Boże, swoją potęgą. W nicość obracasz całą moją słabość, a w sobie czynisz mnie 

pełnym mocy. Żywisz mnie swą mądrością. Usuwasz mą niewiedzę, a w sobie napełniasz mnie 

mądrością. 

Prośba i dziękczynienie 

Ten miesiąc jest dla mnie czasem dziękczynienia za tych, którzy przez przykład uczyli mnie co znaczy 

być „przyjacielem”. Aż dotąd obdarzyłeś mnie wieloma osobami, które mogę śmiało nazwać tym 

terminem, zarówno świeckich, jak spośród moich sióstr. Za każdą tę osobę dziękuję i ofiaruję 

modlitwę w tym miesiącu. Proszę byś zawsze nad nimi czuwał, był ich opiekunem, doradcą, 

pocieszycielem. 

Z Zasad Życia 

Celem naszym jako Pallotynek jest dla większej chwały Bożej ożywiać, pogłębiać i rozszerzać wiarę, 

wzmacniać nadzieję i zapalać miłość między ludźmi. Chcemy wśród chrześcijan budzić świadomość 

ich apostolskiego powołania i przyczyniać się do tego, aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. 

Refleksja 

Boże zbawienia, podążałeś za moim sercem mimo wszystkich moich błędów i mojej dumy. Na 

wzgórzu, które stworzyłeś Światło świata zostało pozostawione w ciemności na śmierć. I ponieważ 

przemówiłeś sto miliardów błędów znika tam, gdzie oddałeś życie, był mógł znaleźć je tutaj.  

Tylko w Tobie znajdujemy prawdziwą moc, ze mnie zaś uczyć podporę dla zrezygnowanych. 

 

 



DZIEŃ VI. MOI NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY 

Z Ewangelii wg św. Jana 

[Jezus], przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.  Uczniowie Jego 

zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?»  Jezus 

odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły 

sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, 

kiedy nikt nie będzie mógł działać.  Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata». To 

powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego; i rzekł do 

niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. 

Z pism św. Wincentego Pallottiego 

Nie świat, ale Bóg jest moim celem. 

Prośba i dziękczynienie 

Kolejnymi osobami, za które pragnę Ci podziękować są wszyscy, którzy przyczynili się do mojego 

wychowania, edukacji, formacji. Poczynając od nauczycieli w szkole, którzy pomagali mi odkrywać 

moje mocne strony i walczyć ze słabościami. Dziękuję za moich pracodawców, za czas i środki 

przeznaczone na moje szkolenie i rozwój, dzięki czemu mogę teraz służyć Zgromadzeniu. Uwielbiam 

Cię Boże, w moich formatorach, s. Danucie Przybyłek, wychowawczyni postulatu, s. Jolancie 

Groszczych, mistrzyni nowicjatu, s. Urszuli Kłuszek, mistrzyni nowicjatu, moich spowiednikach i 

kierownikach duchowych, całym Zarządzie Prowincjalnym i Generalnym, które to dbały przez te 

ostatnie lata by mnie do tego momentu przygotować. Proszę Cię, błogosław im, wynagrodź ich trud, 

zaangażowanie, miłość.  

 

Z Zasad Życia 

Sposób życia według rad ewangelicznych jest szczególną formą naszej przynależności do grona 

uczniów Jezusa. Powołanie do życia w naśladowaniu Go jest wolnym i niepojętym darem Boga, który 

przyjmujemy świadomie i chętnie.  

Refleksja 

Boże, który jesteś drogą, jeżeli zostawiłeś grób za sobą, to ja także. Widzę Twoje serce we wszystkim, 

co zrobiłeś. Każda cząstka zaprojektowana dla dzieła sztuki zwanego miłością. Jeżeli całość naszego 

uwielbienia to wciąż zbyt mało, zatem będę je powtarzać do końca.  

Tylko Ty jesteś drogą, uczyń ze mnie choćby drogowskaz dla zagubionych. 

 

 

 



DZIEŃ VII. MOI KAPŁANI 

Z Ewangelii wg św. Jana 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga*,i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. 

Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego], co się stało. W Nim było życie, a 

życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się 

człowiek posłany przez Boga Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o 

światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz [został posłany], aby 

zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat 

przychodzi. 

Z pism św. Wincentego Pallottiego 

Niech całe moje życie ulegnie zniszczeniu, a całe życie Jezusa Chrystusa niechaj się stanie życiem 

moim. Życie Jezusa Chrystusa niech będzie rozmyślaniem moim, niech będzie celem mych dążeń i 

ozdobą Kościoła św. we mnie. Modlitwa Chrystusowa niech będzie modlitwą moją. Mowa 

Chrystusowa niech będzie mową moją. Miłość Chrystusowa niech się stanie moją miłością. Miłość 

Chrystusowa do Najświętszej Panny Maryi niechaj będzie moją ku Niej miłością. 

Prośba i dziękczynienie 

W tym miesiącu moje dziękczynnie niech obejmie wszystkich kapłanów, którzy w mniejszy lub 

większy sposób oddziaływali na moje życie. Dziękuję za neoprezbitera, który mnie ochrzcił, za 

proboszczów z mojej parafii rodzinnej, za księży z którymi współpracowałam i dalej współpracuję. Za 

każdego kapłana, który pozostawił jakąś cząstkę w moim sercu. Niech moja codzienna modlitwa 

będzie formą wynagrodzenia za każdy gest życzliwości, a Ciebie, Ojcze proszę, byś zawsze trzymał 

ich blisko siebie, by pozostali Tobie wierni w posłudze chrystusowej.  

Z Zasad Życia 

Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u 

ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w 

apostolskim posłannictwie.  

Refleksja 

Boże, który jesteś światłością, jeżeli dobrowolnie wybrałeś poddanie się, to ja także. Widzę Twoje 

serce na osiem miliardów różnych sposobów. Każdy jest cenny, umarłeś by ocalić każdego.  

Tylko Ty jesteś światłością, mi natomiast pozwól ukazywać ją oczom wszystkich, których spotkam. 

 

 

 



DZIEŃ VIII. MOJE WSPÓŁSIOSTRY NA ZIEMI 

Z Ewangelii wg św. Jana 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą 

głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał 

to Synowi: mieć życie w sobie.  

Z pism św. Wincentego Pallottiego 

Odwagi! Działajmy, działajmy..... Czyńmy w miare sił naszych wszelkie dobro, nieskończenie wiele 

dobra! 

Prośba i dziękczynienie 

Dziękuję Ci, Ojcze za moje współsiostry, z którymi żyję i pracuję. Dziękuję za ich wiarę, nadzieję i 

miłość, za to, czego mogę się od nich nauczyć, że mogę się z nimi modlić i chwalić Ciebie hymnami 

i pieśniami. Dziękuję, że każda jest inna, unikalna, a zarazem piękna Twoim pięknem. Dziękuję za ich 

życzliwość, zainteresowanie, obecność i otwartość. Proszę Cię, bym nigdy o tych cechach nie 

zapomniała, bym je szanowała, za nie dziękowała, a dla moich współsióstr proszę o Twoje 

nieskończone łaski. Ty sam wiesz, czego im potrzeba.  

Z Zasad Życia 

Naśladujmy Jezusa, który jako człowiek ukazał nam swoim życiem, co to znaczy, że Bóg jest Miłością. 

Łączy się z Nim w Jego ukrytym życiu, w Jego publicznym działaniu, w przyjmowaniu cierpień i 

śmierci, by mieć także udział w Jego zmartwychwstaniu. 

Refleksja 

Boże, który jesteś życiem, jeżeli oddałeś swe życie z miłości do nas, to ja także. Zrobiłbyś to ponownie 

sto miliardów razy, lecz czy istnieje sposób, by zrozumieć głębię Twych pragnień? Ty jesteś Jedynym, 

który nigdy nie zostawia nikogo.  

Tylko Ty jesteś życiem, mi zaś pozwól by w innych przywracać chęć do życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ IX. MOJE WSPÓŁSIOSTRY W WIECZNOŚCI 

Z Ewangelii wg św. Jana 

O zmierzchu uczniowie Jego zeszli nad jezioro  i wsiadłszy do łodzi, zaczęli się przeprawiać przez nie 

do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł;  jezioro burzyło się od 

silnego wichru.  Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa 

kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. i przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: «To Ja 

jestem, nie bójcie się». Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do 

którego zdążali. 

Z pism św. Wincentego Pallottiego 

O Boże, jakże ograniczone są nasze siły! Pocieszmy się jednak, że najdobrotliwszy Bóg znajduje 

upodobanie już w samych naszych pragnieniach, a więc przez nie już składamy Mu hołd uwielbienia! 

A zatem wszędzie tam, dokąd nie dociera skuteczność naszych uczynków, przeniknąć zdołamy, 

rozwijając na skrzydłach pragnień lot pokory i ufności. 

Prośba i dziękczynienie 

Na końcu pragnę podziękować za siostry, które wyprzedziły mnie na drodze do wieczności, za te które 

kładły podwaliny pod nasze Zgromadzenie, za wszystkie siostry, które pomagały w jego rozwoju, 

ekspansji. Dziękuję za możliwość uczestnictwa w przechodzeniu niektórych z nich do Twojego Domu. 

Proszę Cię, niech one nam upraszają łaskę nowych powołań. Niech ich obecność blisko Ciebie 

wyjedna nam Twoje nieskończone dary. Dla każdej siostry i dla siebie proszę Cię o to, co 

najważniejsze – o łaskę świętej śmierci, by była ona dla nas raczej przyjaciółką, która za rękę 

poprowadzi nas do Ciebie.  

Z Zasad Życia 

Źródłem wszelkiego apostolstwa jest Chrystus. Kontynuuje On swoje zbawcze dzieło poprzez Kościół. 

Dzięki ożywiającej obecności Ducha Świętego w Kościele jednoczy On Lud Boży po wszystkie czasy 

we wspólnocie i posłudze. 

Refleksja 

Wołasz mnie na wody, gdzie stopy mogą upaść, ale tam Cię znajduję, ukrytego głęboko w tajemnicy. 

Nawet w tych głębokich oceanach będzie trwała moja wiara. Moja dusza spocznie w Twoim objęciu, 

bo ja jestem Twoja, a Ty jesteś mój. Twoja łaska obfituje w najgłębsze wody, twoja suwerenna ręka 

będzie moim przewodnikiem, gdzie stopy mogą upaść i otacza mnie strach. Nigdy mnie nie zawiodłeś 

i nie zaczniesz. W obecności mojego Zbawiciela Duch prowadzi mnie tam, gdzie moje zaufanie nie 

ma granic. Pozwól mi chodzić po wodzie, gdziekolwiek mnie zawołasz. Zabierz mnie głębiej niż moje 

stopy mogłyby wędrować, a moja wiara zostanie wzmocniona.  



Tylko Ty potrafisz dokonać tego, co wydaje się niemożliwe, mi przynajmniej daj siłę czynić to, co 

możliwe. Tylko Ty wystarczasz sobie samemu, ale mimo to decydujesz się, by polegać również na 

mnie. 


