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Propozycje dotyczące miejsca modlitwy.  
Na środku w miejscu modlitwy można umieścić duży czerwony materiał i ułożyć go w kształcie 
koła. Rozpoczynamy  od uformowania małego koła. Symbol danego dnia będzie położony na 
tym materiale. Każdego dnia będziemy poszerzać ten okrąg ( zachowując kształt koła) , aby 
codziennie dodawać nowy symbol. Poszerzanie tego okręgu z materiału jest symbolem 
poszerzania naszego kręgu komunii. 

Propozycje symboli na każdy dzień:  

Dzień 1: Miłość – zdjęcie rodziny lub domu  

Dzień 2: Radość  -  świeca      

Dzień 3: Pokój – zdjęcie ludzi różnych kultur lub zdjęcie zielonej planety 

Dzień 4: Wierność – symbol dłoni splecionych w koło 

Dzień 5: Życzliwość - krzyż    

Dzień 6: Dobroć- miska i ręcznik      

Dzień 7: Prawda – jakiś święty symbol religii niechrześcijańskiej      

Dzień 8: Łagodność – obraz Matki Bożej lub zdjęcie kobiety  

Dzień 9: Samokontrola – Biblia albo tablet lub telefon komórkowy 

Każdego dnia Nowenny będziemy modlić się o poszerzenie naszego Kręgu Komunii z 
poszczególnymi grupami ludzi. Jeśli to możliwe, można zaprosić osoby z danej grupy do 
wspólnej modlitwy. Na przykład, kiedy będziemy modlić się za świeckich współpracowników, 
możemy zaprosić naszych współpracowników. 

Proponowana modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie każdego dnia: 

Modlitwa na rozpoczęcie: 

Wszyscy:  Przyjdź Duchu Święty, przemieniający oddechu życia i * _________ ,                            
wypływający z miłosnej komunii Ojca i Syna. Podczas Pięćdziesiątnicy stąpiłeś  
na Maryję i uczniów zgromadzonych w Wieczerniku. Uczyniłeś ich zdolnymi , 
aby szli i głosili ,że Ty jesteś Duchem , który jednoczy ludzi różnych ras, religii, 
kultur i języków. Kiedy oczekujemy nowej Pięćdziesiątnicy, wołamy do Ciebie, 
Duchu Święty, tchnij w nas nowe życie, pociągnij nas do bliższej komunii z 
Tobą i poprowadź nas do większej komunii z innymi. 

Prowadząca:  Otwórz nasze oczy, abyśmy byli zdolni patrzeć ponad naszymi różnicami, by 
móc rozpoznać ludzką różnorodność jako wyraz Twojej boskiej kreatywności i hojności. 

Wszyscy:    Oddychaj w nas Duchu Święty . 

Prowadząca: Otwórz nasze uszy abyśmy mogli słuchać ponad słowami, by usłyszeć tęsknotę 
za komunią, która leży na dnie każdego ludzkiego serca. 

Wszyscy:   Oddychaj w nas Duchu Święty. 



Prowadząca:  Otwórz nasze umysły, abyśmy naprawdę widzieli, że całe stworzenie jest tak 
cudownie połączone, że wszystko jest jedno w Tobie. 

Wszyscy:   Oddychaj w nas Duchu Święty. 

Prowadząca:  Otwórz nasze serca, abyśmy byli gotowi przyjąć i powitać Cię na nowo w tę 
Pięćdziesiątnicę. 

Wszyscy:   Oddychaj w nas Duchu Święty. 

 

Modlitwa na zakończenie: Duchu Święty, Twoja przemieniająca moc sprawiła ,że Jezus nie 
ograniczył swojej działalności tylko do narodu żydowskiego. I w ten sam sposób Ty uzdalniasz 
nas do rozpoznania naszego powołania do wyjścia poza nasze własne strefy komfortu i 
ograniczone postrzeganie misji. Obyśmy uznali, że Ty nieustannie wzywasz nas do większego 
nawrócenia i głębszej jedności z Tobą i między sobą. Zbliżając się ku nowej Pięćdziesiątnicy, 
otwórz nasze serca, abyśmy mogli ogarnąć wszystkie narody w duchu * ________ i 
wprowadzić  je do tego rozszerzającego się kręgu komunii. Amen 

 

* Modlitwa na rozpoczęcie i zakończenie:   

Dzień 1: Miłość  

Dzień 2: Radość  

Dzień 3: Pokój   

Dzień 4: Wierność 

Dzień 5: Życzliwość   

Dzień 6: Dobroć  

Dzień 7: Prawda   

Dzień 8: Łagodność  

Dzień 9: Samokontrola  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień Pierwszy 

Komunia z rodziną i młodzieżą 

Prowadząca:  Zainspirowani Duchem Miłości, poszerzmy nasz Krąg Komunii z rodzinami 

i młodzieżą. (w ciszy Siostra umieszcza dzisiejszy symbol w odpowiednim miejscu) 

Prowadząca:  Poświęćmy chwilę, na skupienie (pauza) ... W ciszy uświadommy sobie 

nasze powołanie do bycia w komunii z Bogiem ... ze światem ... i całym stworzeniem (pauza) 
... W głębi naszych serc prośmy, aby Duch miłości wpisał w nasz krąg komunii rodziny i 
młodzież (pauza) 

                           

Wprowadzenie:     

Rodzina jest opisana jako “domowy Kościół” (LG 11) Dzisiejsza młodzież, na której barkach 
ciąży przyszłość Kościoła, może być uważana za filary jutrzejszego Kościoła. Dla większości 
z nas nasza rodzina, z całą swoją dobrocią i brakami, była pierwszą szkołą w wierze i miejscem, 
w którym uczono i pielęgnowano miłość i troskę o bliźniego i całe stworzenie. 

W swojej adhortacji „Amoris Laetitia” papież Franciszek pisze: „Para, która kocha i rodzi 
życie, jest prawdziwą żywą „figurą”…, zdolną ukazać Boga Stwórcę i Zbawiciela. Dalej 
kontynuuje:  „Trójjedyny Bóg jest komunią miłości, a rodzina jest jej żyjącym 
odzwierciedleniem” (AL11). To objawia nam głębokie boskie powołanie rodziny, aby "być 
miłością" w świecie. 

Modlitwa na rozpoczęcie (s. 1) 

Hymn do Ducha Świętego 

Czytanie: 1 Kor 13, 4-8a 

 (chwila ciszy) 

Refleksja 

„Trójjedyny Bóg jest komunią miłości, a rodzina jest jej żyjącym odzwierciedleniem”(AL11). 
Dlatego każde zakłócenie i rozpad miłości w rodzinie prowadzi do zakłóceń i rozpadu miłości 
w życiu Kościoła i społeczeństwa. 

 W jaki sposób mogę lepiej poznać problemy rodzin, z którymi mam kontakt? Jakie 
wsparcie mogę/ możemy jako wspólnota zaoferować rodzinom w potrzebie? 

 Jakie konkretne kroki mogę/ możemy podjąć, jako wspólnota, aby wspierać młodych 
ludzi i młode rodziny, aby w pełni uczestniczyły w życiu Kościoła? 

  

Prośby: 

Prowadząca:  Rodzina jest powołana do żywego odzwierciedlenia miłującej wspólnoty 
Trójjedynego Boga, ale tak wiele czynników utrudnia osiągnięcie tego ideału. 



Za ubogie rodziny, za matki które troszczą się, by ubrać i nakarmić swoje dzieci, za 
sfrustrowanych ojców, którzy nie mogą zapewnić podstawowych codziennych potrzeb rodziny, 
za płaczące, głodne dzieci.  

Wszyscy: Przyjdź Panie Jezu, ześlij swego Ducha i odnów oblicze ziemi 

Prowadząca: Za rodziny rozdzielone wojną lub katastrofami, za rodziny będące w drodze, aby 
uniknąć konfliktu i głodu, za bezdomne rodziny mieszkające w tymczasowych schronieniach i 
obozach dla uchodźców. 

Wszyscy: Przyjdź Panie Jezu, ześlij swego Ducha i odnów oblicze ziemi 

Prowadząca:  Za rodziny zranione przez zerwane związki, uzależnienia i przemoc w rodzinie. 

Wszyscy: Przyjdź Panie Jezu, ześlij swego Ducha i odnów oblicze ziemi 

Prowadząca:  Za młodych ludzi, szczególnie tych, którzy czują się zawiedzeni i sfrustrowani 
życiem 

Wszyscy: Przyjdź Panie Jezu, ześlij swego Ducha i odnów oblicze ziemi 

Prowadząca:  Za młodych, aby wiedzieli, że są prawdziwie doceniani i kochani   

Wszyscy: Przyjdź Panie Jezu, ześlij swego Ducha i odnów oblicze ziemi 

 Prowadząca: Za nauczycieli, liderów młodzieżowych i wszystkich, którzy pracują z naszą 
młodzieżą, aby ją wspierali i zachęcali do rozwijania swoich talentów i zrozumienia ich 
życiowego powołania 

Wszyscy: Przyjdź Panie Jezu, ześlij swego Ducha i odnów oblicze ziemi 

Ojcze nasz… 

Modlitwa na zakończenie (s. 2)  

 

Dzień 2 

Komunia z innymi zgromadzeniami zakonnymi 

Prowadząca:  Zainspirowane Duchem Radości, poszerzmy nasz Krąg Komunii z innymi 
zgromadzeniami zakonnymi (w ciszy Siostra umieszcza dzisiejszy symbol w odpowiednim 
miejscu)  

Prowadząca:  Poświęćmy chwilę, na skupienie (pauza) ... W ciszy uświadommy sobie 

nasze powołanie do bycia w komunii z Bogiem ... ze światem ... i całym stworzeniem (pauza) 
... W głębi naszych serc prośmy, aby Duch Radości wpisał w nasz krąg komunii członkinie i 
członków innych zgromadzeń zakonnych (pauza) 

Wprowadzenie  

Pragnienie komunii jest głęboko zakorzenione w wizji św. o. Arnolda w utworzeniu naszych 
trzech Zgromadzeń i jest dopełnione poprzez naszą wspólną duchowość i charyzmat misyjny. 
To pragnienie jest szczególnie widoczne w Modlitwie Kwadransowej, w której modlimy się: 



"Spraw, byśmy wszyscy w nim jedno byli". W "Liście Apostolskim do osób konsekrowanych" 
Papież Franciszek wyraża to słowami: "tam, gdzie są zakonnicy, tam też jest radość" i odnosi 
się do zakonników (i innych osób konsekrowanych) jako do "ekspertów komunii". Papież 
wyraża także nadzieję na wzrost komunii między członkami różnych instytutów i współpracę 
na poziomie lokalnym i globalnym nad projektami obejmującymi formację, ewangelizację i 
działania społeczne. (1,3) 

Modlitwa na rozpoczęcie (s. 1) 

Hymn do Ducha Świętego 

Czytanie: Filip. 4, 4-7 

(chwila ciszy) 

Refleksja 

Zastanawiając się nad naszym lokalnym kontekstem, pomyślmy czy mamy sposoby na 
urzeczywistnienie wizji papieża Franciszka dotyczącej osób konsekrowanych jako osób 
"radości" i "ekspertów komunii"? 

 W jaki sposób my, siostry SSpS, możemy poprawić naszą współpracę z SVD i innymi 
zgromadzeniami zakonnymi? 

Prośby: 

Prowadząca:  Módlmy  się, aby wszyscy członkowie zgromadzeń zakonnych byli wierni 
swemu powołaniu i byli radosnymi świadkami Ewangelii. 

Wszyscy: Duchu Radości, napełnij nasze serca. 

Prowadząca:  Abyśmy w życiu konsekrowanym mogli odpowiedzieć na wezwanie papieża 
Franciszka do bycia "ekspertami komunii". 

Wszyscy: Duchu Radości, napełnij nasze serca. 

Prowadząca:  Abyśmy mogli być zawsze otwarci na wezwanie Ducha Świętego, aby 
współpracować i  odpowiedzieć na potrzeby najbardziej bezbronnych w społeczeństwie. 

Wszyscy: Duchu Radości, napełnij nasze serca. 

Prowadząca:  Aby trzy Zgromadzenia  św. o. Arnolda mogły wzrastać w głębszej komunii 

Wszyscy: Duchu Radości, napełnij nasze serca. 

Prowadząca:  Aby VIVAT International, Solidarność z Sudanem Południowym, projekt 
dotyczący uchodźców w Grecji, zawsze były znakiem Bożej radości i nadziei na komunię 
między wszystkimi narodami. 

Wszyscy: Duchu Radości, napełnij nasze serca. 

Pieśń  

Modlitwa na zakończenie (s. 2)  

 



Dzień 3 

Komunia z innymi kulturami 

Prowadząca: Natchnieni Duchem Pokoju poszerzmy nasz Krąg Komunii o ludzi z innych 
kultur. (w ciszy siostra kładzie przeznaczony na dziś symbol na przygotowanym wcześniej 
miejscu) 

(chwila ciszy) 

Prowadząca: W ciszy naszych serc otwórzmy się na wezwanie do głębszej komunii z 
Bogiem… ze światem… z całym stworzeniem… (chwila ciszy)… Z głębi naszych serc 
przyzywajmy Ducha Pokoju aby wpisał do naszego Kręgu Komunii ludzi z innych kultur… 
(chwila ciszy) 

Wstęp 

„Każde nasze spotkanie z ‘obcym’, z człowiekiem kulturowo różnym od nas, objawia nam 
‘Inną Twarz’ Boga: nieznaną, tajemniczą twarz. Świat potrzebuje dziś widzieć nie tylko tę 
znaną wszystkim, powszednią twarz Boga, twarz, którą często tworzymy na nasz własny obraz, 
ale twarz Boga, która jest dla nas wyzwaniem, która stawia przed nami wymagania.” 

„Jakże innym byłby nasz świat, gdybyśmy wszyscy nauczyli się patrzeć na niego oczami Boga. 
Bowiem dzięki Bożemu spojrzeniu wrogowie stają się przyjaciółmi, mury podziałów zmieniają 
się w otwarte drzwi, obcy stają się braćmi i siostrami, granice przemieniają się w mosty, 
różnorodność nie prowadzi do różnic i konfliktów lecz do harmonii i jedności.” (o. Antonio 
Pernia SVD) 

Modlitwa na rozpoczęcie (str. 1) 

Hymn do Ducha Świętego 

Czytanie: Rt 1, 16-18 

 (chwila ciszy) 

Refleksja 

Rut i Noemi są dla nas piękną ikoną zdolności człowieka do przekraczania granic religii oraz 
kultur. Zdolność ta uaktywnia się w nas, gdy uczymy się patrzeć na świat oczami Boga. 

Nasze międzykulturowe wspólnoty mogą stać się dla nas miejscem rzeczywistego spotkania 
owej ‘Innej Twarzy’ Boga. Zastanówmy się w ciszy: 

 Czy jestem otwarta na siostry, które reprezentują kulturę inną od mojej? Na którą siostrę 
w sposób szczególny patrzę jako na ‘obcą’? 

 Jakie konkretne kroki powinnam podjąć, by spotkać się z ‘Inną Twarzą’ Boga? 

Prośby 

Prowadząca: Nasz świat jest bardzo podzielony ze względu na wojny i konflikty etniczne. 

Wszyscy: Duchu Pokoju, ulecz narody, które niszczy potrzeba zemsty. W imię Jezusa ucz 
nas przebaczenia. 



Prowadząca: Jezus będąc jednym z nas prosił, byśmy wszyscy byli jedno. 

Wszyscy: Duchu Pokoju, pomóż nam kochać się wzajemnie oraz żyć razem w harmonii i 
pokoju. 

Prowadząca: Całe stworzenie woła o uzdrowienie i pokój. 

Wszyscy: Duchu Pokoju, uczyń z nas narzędzie Twego uzdrowienia i pokoju. 

Prowadząca: Ty nas zapraszasz byśmy kroczyli po Twoich drogach sprawiedliwości i pokoju. 

Wszyscy: Duchu Pokoju, natchnij nas i udziel odwagi byśmy przekraczali nasze 
uprzedzenia oraz rozpoznawali nasze zaślepienie. 

Pieśń 

Modlitwa na zakończenie (str. 2) 

Albo: Żydowska Modlitwa o pokój (por.: Iz 2, 3-4) 

Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską, 

byśmy kroczyli ścieżkami Najwyższego. 

Byśmy przekuli nasze miecze na lemiesze, 

a nasze włócznie na sierpy. 

Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, 

ani nie będą się więcej zaprawiać do wojny.  

I nikt nie będzie się lękał, 

gdyż usta Pana to wyrzekły. 

 

Dzień 4 

Komunia z naszymi świeckimi współpracownikami 

Prowadząca: Natchnieni Duchem Wierności, poszerzmy nasz Krąg Komunii o naszych 
świeckich współpracowników. (w ciszy siostra kładzie przeznaczony na dziś symbol na 
przygotowanym wcześniej miejscu) 

(chwila ciszy) 

Prowadząca: W ciszy naszych serc otwórzmy się na wezwanie do głębszej komunii z 
Bogiem… ze światem… z całym stworzeniem… (chwila ciszy)… Z głębi naszych serc 
przyzywajmy Ducha Pokoju by przyciągnął do naszego Kręgu Komunii naszych świeckich 
współpracowników… (chwila ciszy) 

Wstęp 

Współpraca ze świeckimi jest istotnym aspektem naszej misyjnej aktywności. Od samego 
początku domy misyjne zakładane przez św. Arnolda w dużym stopniu zależały od hojności 



dobroczyńców oraz darczyńców. Zawierzenie łasce Bożej oraz ufność, że poruszy ona ludzi by 
stali się częścią tego wielkiego dzieła, uzdalniało o. Arnolda do podjęcia działań, gdy, jak sam 
mówił, pieniądze były jeszcze w kieszeniach ludzi. Także nasze początki wyrosły ze 
współpracy z kobietami, które przez wiele lat wiernie pracowały w kuchni domu św. Michała, 
a których żarliwym pragnieniem było stać się misjonarkami. Warto również podkreślić, że dla 
o. Arnolda oraz pokolenia naszych założycieli, formacja ludzi świeckich poprzez 
organizowanie rekolekcji i wykładów była niezmiernie istotna. Także dzisiaj, w wielu 
miejscach, bardzo mocno bazujemy na lojalności naszych świeckich współpracowników, 
którzy jako wyraz swej wierności Bogu pomagają nam w realizacji naszych projektów 
misyjnych oraz w zarządzaniu naszymi instytucjami. 

Modlitwa na rozpoczęcie (str. 1) 

Hymn do Ducha Świętego 

Czytanie: Kol 1, 9-13 

 (chwila ciszy) 

Refleksja 

Rozważając naszą Komunię z Innymi jesteśmy wezwane by poszerzyć nasz krąg współpracy o 
naszych świeckich współpracowników. 

 Jak osobiście postrzegam tych, którzy pracują u nas: jako pracownicy czy jako nasi 
współpracownicy we wspólnej misji? Jak traktuję i jak odnoszę się do tych, którzy 
pracują z nami i dla nas? 

 Jaka jest moja postawa względem osób świeckich, którzy przewijają się przez nasz 
dom? 

 Czy jesteśmy jako prowincja/wspólnota otwarte na osoby zainteresowane misjami i czy 
chętnie gościmy te osoby u siebie? 

Po krótkiej refleksji można podzielić się swymi przemyśleniami np. w parach 

Prośby 

Prowadząca: Dziękujmy Duchowi Wierności za wspaniały wkład personelu świeckiego oraz  
misyjnych współpracowników w dzieło misyjne naszego zgromadzenia. 

1. Módlmy się za członków Misyjnej Wspólnoty Ducha Świętego na całym świecie, by 
pogłębiała się ich miłość do Ducha Świętego oraz ich życie modlitwy i wsparcie dla misji. 

2. Módlmy się za świeckich wolontariuszy misyjnych, by kontynuowali głoszenie wiernej 
i bezinteresownej miłości Boga poprzez swe zaangażowanie na rzecz misji. 

3. Módlmy się za naszych dobroczyńców, by doświadczali w swych sercach obfitości 
Bożej łaski. 

4. Módlmy się za naszych świeckich współpracowników, którzy wiernie pracują wraz 
nami w naszych domach, instytucjach oraz dziełach na rzecz misji, by czuli się spełnieni w 
pracy i służbie dla Królestwa Bożego. 

(można dodać inne intencje) 



Pieśń 

Modlitwa na zakończenie (str.2) 

Dzień 5 

Komunia z innymi chrześcijanami. 

Prowadząca:  Inspirowani duchem życzliwości, poszerzmy nasz Krąg Komunii z innymi 
chrześcijanami (w ciszy siostra kładzie przeznaczony na dziś symbol na przygotowanym 
wcześniej miejscu). 

Prowadząca:   Dajmy sobie teraz chwilę czasu, by się wyciszyć i skoncentrować (chwila 
ciszy)….. W egzystencjalnej ciszy zdajmy sobie sprawę z naszego powołania do bycia w 
komunii z naszym Bogiem… naszym światem …. i całym stworzeniem (chwila ciszy)…. W 
głębi naszych serc pozwólmy, by Duch życzliwości  pozwolił dołączyć do naszego kręgu 
komunii ludziom innych wyznań chrześcijańskich.(chwila ciszy) 

Wstęp 

Dla naszego Założyciela jedność chrześcijan była bardzo istotna. W tamtym czasie oznaczało 
to powrót do jedności z kościołem katolickim. Ojciec Arnold zdając sobie sprawę, że tylko 
Boża łaska może to sprawić, modlił się gorliwie w tej intencji. 

Papież Franciszek mówiąc na temat jedności chrześcijan, w listopadzie 2016, podkreślił, że jest 
ona dla nas niesłychanie istotna. Wyraził nadzieję, że każdy ochrzczony myśli podobnie. 
Mówił: „ Tę jedność należy rozumieć jako dar Boży,  który należy przyjmować…… 
Pamiętajcie, że gdy wspólnie  pracujemy, modlimy się, czy służymy potrzebującym, już żyjemy 
w jedności.” 

 

Modlitwa na rozpoczęcie (Strona 1) 

Hymn do Ducha Świętego 

Czytanie : Ef, 4,1-6 

 (chwila przerwy i  refleksji) 

Refleksja powiązana z konkretną sytuacją. 

Chrześcijańskie powołanie przynagla chrześcijan do traktowania się z wzajemną życzliwością, 
okazywana szczególnie ludziom w potrzebie. Papież Franciszek zachęca, byśmy razem działali 
na rzecz potrzebujących i w ten sposób możemy zbliżyć się do prawdziwej chrześcijańskiej 
jedności. 

 Co mogę uczynić ja jako osoba i członek wspólnoty, by tworzyć i pogłębiać więzy z 
innymi wyznaniami? 

 W jaki sposób, możemy połączyć swe działania z przedstawicielami innych wyznań w 
okazywaniu ducha życzliwości tym, którzy jej potrzebują? 

 

Prośby: 



Prowadząca: Duchu Boży, wychwalamy Twą nieskończoną życzliwość do nas ludzi. Ulecz 
nas, ulecz kościoły z ich głuchoty, by razem mogły lepiej usłyszeć Twój głos w milczeniu 
biednych i cierpiących tego świata. 

Wszyscy: Duchu dobroci, prowadź nas ku komunii 

Prowadząca: Modlimy się za Twój boski kościół na całym świecie, cierpiący podziałami. Daj 
nam pragnienie nieustannego poszukiwania i działania na jej rzecz zgodnie z tym, o co modlił 
się Jezus. 

Wszyscy: Duchu dobroci, prowadź nas ku komunii 

Prowadząca:  Ty, który stworzyłeś nas w swej miłości, pomóż nam służyć naszym życiem i 
kochać  wszystkich bezwarunkową miłością. 

Wszyscy: Duchu dobroci, prowadź nas ku komunii 

Prowadząca:  Ty, który troszczysz się o nas, pomóż nam jako chrześcijanom być świadkami 
sprawiedliwości i współczucia. 

Wszyscy: Duchu dobroci, prowadź nas ku komunii 

 

Pieśń 

Modlitwa na zakończenie (Strona 2) 

 

 

Dzień 6 

Komunia z Kościołem lokalnym 

 

 Prowadząca:   Inspirowani duchem dobroci, rozszerzmy krąg komunii z Kościołem Lokalnym 
(w ciszy siostra kładzie przeznaczony na dziś symbol na przygotowanym wcześniej miejscu). 

Prowadząca: Dajmy sobie moment, by się skoncentrować (chwila ciszy)….. W 
egzystencjalnej ciszy zdajmy sobie sprawę z naszego powołania do bycia w komunii z naszym 
Bogiem… naszym światem …. I całym stworzeniem (chwila ciszy)…. W głębi naszych serc 
pozwólmy, by duch życzliwości  pozwolił dołączyć do naszego kręgu komunii wszystkim 
przynależących do Kościoła Lokalnego.( chwila ciszy) 

Wstęp 

 W „Evangelii Gaudium” papież Franciszek mówiąc o swej wizji misyjności Kościoła pisze: 
„Kościół wyruszający w drogę stanowi wspólnotę misyjna uczniów, którzy podejmują 
inicjatywę, włączają się, towarzyszą, przynoszą owoc i świętują. Wspólnota ewangelizująca 
wie, że inicjatywa należy do Pana, On nas pierwszy umiłował (1 J 4,19). Dlatego odważnie 
możemy wychodzić ku innym, szukać upadłych, stać na rozdrożach i witać niechcianych. Taka 



wspólnota odznacza się niekończącym się pragnieniem okazywania miłosierdzia, co jest 
owocem doświadczanego przez nią sama miłosierdzia Bożego. (EG 24) 

 

Modlitwa na rozpoczęcie (strona 1) 

Hymn do Ducha Św. 

Czytanie: Mk 10, 42-45 

(chwila przerwy i refleksji) 

 

Refleksja powiązana z konkretną sytuacją. 

Jako SSpS jesteśmy w dobrej pozycji, by animować wspierać Kościół Lokalny w jego 
misjonarskim posłaniu. 

 Biorąc pod uwagę daną sytuację, niech duch dobroci pozwoli nam odkryć w jaki sposób 
możemy pomóc Kościołowi Lokalnemu w jego misjonarskiej posłudze? 

 W jaki sposób możemy lepiej wspomagać nasz Kościół Lokalny? 

 

Prośby: 

Powtarzamy: Trójjedyny Boże, jednocz nas Twym Duchem dobroci. 

1. Módlmy się, by każdy Kościół Lokalny zgodnie z Ewangelią, był Kościołem służącym. 

2. By liderzy Kościoła byli świadkami Chrystusowej dobroci i miłosierdzia. 

3. By papież Franciszek w dalszym ciągu inspirował wiernych, by ci gorliwie poszukiwali 
i witali tych, którzy czują się zapomnieli i opuszczeni. 

4. By nasze zgromadzenie było prawdziwym i wiernym świadkiem misyjności Kościoła. 
Byśmy inspirowali innych do służby biednym i opuszczonym. 

 

(można dołączyć modlitwę powiązana z lokalnym kontekstem) 

 

Pieśń 

 

Modlitwa na zakończenie (Strona 2) 

 

 

 



Dzień 7 

Komunia z ludźmi innych wyznań 

Prowadząca:  Zainspirowani przez Ducha Prawdy, poszerzmy nasz krąg komunii z ludźmi 
innych wyznań. (w ciszy siostra kładzie przeznaczony na dziś symbol na przygotowanym 
wcześniej miejscu)  

Wyciszenie się (dowolnie) 

Prowadząca:  Poświęćmy chwilę, aby się skupić (chwila ciszy)... W ciszy naszego bycia ze 
sobą samym uświadommy sobie nasze powołanie do bycia w komunii z Bogiem... ze światem... 
i całym stworzeniem (chwila ciszy)... W głębi naszych serc, prośmy Ducha Prawdy, aby 
przyciągnął do naszego kręgu komunii ludzi innych wyznań.  

(chwila ciszy) 

Wprowadzenie  

Niektóre z najbardziej przełomowych i transformujących stwierdzeń wypływających z Soboru 
Watykańskiego II są zawarte w „Nostra Aetate”, deklaracji o stosunku Kościoła do religii 
niechrześcijańskich. Odnosząc się do głównych religii, dokument stwierdza: „Kościół katolicki 
nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych prawdziwe jest i święte. Ze szczerym szacunkiem 
odnosi się do owych sposobów działania i życia, do owych nakazów i doktryn, które chociaż w 
wielu wypadkach różnią się od zasad przez niego wyznawanych i głoszonych, nierzadko jednak 
odbijają promień owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi...” (NA 2).  

W swojej refleksji na temat wiary i prawdy jeden z duchowych nauczycieli pisze: „Kiedy 
szukamy tego, co jest najprawdziwsze w naszej własnej tradycji, odkrywamy, że jednoczymy 
się z tymi, którzy szukają tego, co jest najprawdziwsze w ich tradycji. Istnieje punkt zbieżny, 
w którym nawzajem się spotykamy i uznajemy jako poszukiwacze przebudzenia”. (James 
Finley) 

Modlitwa na rozpoczęcie (strona 1) 

Hymn do Ducha Świętego  

Czytanie: J 4, 19-24 − Spotkanie Jezusa z kobietą z Samarii 

(chwila cichej refleksji) 

Refleksja nad tekstem:  

Spotkanie Jezusa z kobietą z Samarii dostarcza wspaniały przykład dialogu między 
wyznaniami. Spotkanie, zainicjowane z ludzkiej potrzeby wody (dialogu życia), prowadzi do 
rozmowy, która rozwija się w dialog między religiami (dialog o Prawdzie). Ta historia pokazuje 
nam, że dialog musi rozpocząć się na wspólnej płaszczyźnie. Wymaga to również poczucia 
wzajemnej otwartości, zainteresowania i szacunku. 

Aby poszerzyć krąg komunii z osobami innych wyznań, mogę: 

 poznać inne wyznania poprzez czytanie materiałów z wiarygodnych źródeł.  
 odwiedzić miejsce kultu innej religii, aby doświadczyć ich świętej przestrzeni. 



Jako wspólnota możemy zaprosić osobę innego wyznania, aby podzieliła się z nami swoją 
wiarą. 

Prośby  

Po każdej prośbie odpowiadamy: Przyjdź, Duchu Boży. 

-Rozpal w nas wszystkich ogień Twojej miłości, 

unoś na Twoich skrzydłach, modlitwy wszystkich mężczyzn i kobiet, 

którzy tęsknią za prawdą, która czyni nas wolnymi.  

 

-Krocz z nami ścieżkami życia; 

ogarnij nas wszystkich przyjaźnią Twojej miłości; 

usuń bariery, które nas dzielą 

i spraw, abyśmy razem modlili się w Duchu i prawdzie. 

 

-Zbierz wszystkie narody razem 

i wprowadź nas w tajemnicę Twojego życia. 

Ucz nas poprzez modlitwy innych 

że Ty jesteś Bogiem i nikt inny. 

Uzdolnij nas, abyśmy wspólnie chwalili Twoje Imię na wieki. 

   (WCC i PCID/adaptacja) 

Modlitwa na zakończenie (strona 2) 

Alternatywna modlitwa: Modlitwa Daga Hammerskjöld 

Niech Twoje imię będzie święte − nie moje imię, 

Niech przyjdzie Twoje królestwo − nie moje królestwo. 

Niech Twoja wola się spełni − nie moja wola.  

Obdarz nas pokojem z Tobą, pokojem z ludźmi,  

pokojem wewnątrz nas samych i wyzwól nas od lęku.  

 

Dzień 8 

Komunia z kobietami 

Prowadząca: Zainspirowani Duchem łagodności, poszerzmy nasz krąg komunii z kobietami. 
(w ciszy siostra kładzie przeznaczony na dziś symbol na przygotowanym wcześniej miejscu) 



Prowadząca: Poświęćmy chwilę, aby się wyciszyć (pauza)... W ciszy naszego bycia ze sobą 
samym uświadommy sobie nasze powołanie do bycia w komunii z Bogiem..., światem... i 
całym stworzeniem (pauza)... W głębi naszych serc błagajmy Ducha łagodności, aby 
przyciągnął kobiety z całego świat do naszego kręgu komunii.  

(chwila ciszy) 

Wprowadzenie 

Kiedy rozważamy komunię z kobietami, zwracamy się najpierw do Maryi z Nazaretu, która 
zapewnia nam odważny, ale łagodny model uczennicy Jezusa (apostoła). W radości Ewangelii 
papież Franciszek stwierdza: „Za każdym razem, gdy spoglądamy na Maryję, znów zaczynamy 
wierzyć w rewolucyjną moc czułości i miłości. W Niej dostrzegamy, że pokora i delikatność 
nie są cnotami słabych, lecz mocnych, którzy nie potrzebują źle traktować innych, aby czuć się 
ważnymi. Patrząc na Nią, odkrywamy, że Ta, która wielbiła Boga, ponieważ «strąca władców 
z tronu», a «bogaczy odprawia z niczym» (Łk 1, 52-53), jest również Tą, która zachowuje 
uważnie «wszystkie te sprawy i rozważa je w swoim sercu» (Łk 2, 19). Maryja umie 
rozpoznawać ślady Ducha Bożego w wielkich wydarzeniach, a także w tych, które wydają się 
niedostrzegalne. (EG 288) 

Modlitwa na rozpoczęcie (strona 1) 

Hymn do Ducha Świętego 

Czytanie: Mt 26, 6-13 

(chwila cichej refleksji) 

Refleksja nad tekstem: 

Pomimo sprzeciwu i krytyki otoczenia, Jezus chwali tę kobietę za jej delikatny i odważny akt 
łagodności wobec niego. Delikatne, ale śmiałe działania tej kobiety przypominają nam, że my 
także jesteśmy wezwani do rzucenia wyzwania kulturowym normom i tabu, które 
uniemożliwiają nam robienie tego, co jest konieczne. 

 Jako środek poszerzania kręgu komunii z innymi kobietami, postaram się zdobyć więcej 
informacji o sytuacjach nierówności płciowej w mojej własnej kulturze, społeczeństwie 
i Kościele. 

 Kogo uważam za najbardziej potrzebującego delikatnego słowa lub subtelnego gestu 
ode mnie w tym czasie? Czy jest to jedna z moich sióstr we wspólnocie a może muszę 
być łagodniejsza wobec samej siebie? 

 

Modlitwa za kobiety, gdziekolwiek one żyją – B. D'Arcy 

Z Miriam, która wraz z Mojżeszem i Aaronem wyprowadziła lud Izraela z Egiptu; 

Wraz z Deborą, która osądziła lud Izraela w prawdzie i sprawiedliwości; 

Z Rut, która była przykładem wierności; 

Z Marią Magdaleną, która pierwsza przyniosła dobrą nowinę o zmartwychwstaniu; 



Z Febe, diakonisą i liderką pierwotnego Kościoła; 

Z Pryscyllą, która pracowała z Akwilą w służbie Chrystusowej; 

Z Dorkas, która czyniła dużo dobrego i pomagała biednym; 

Z Maryją, Matką Jezusa, która powiedziała „tak” bez wahania. 

Z naszymi siostrami,  

Modlimy się za kobiety gdziekolwiek one żyją, które doświadczają podziałów w swoich 
rodzinach i efektów na ich dzieciach;  

Modlimy się za kobiety, które pomimo przeciwności stwarzają dobre warunki do życia swoim 
rodzinom; 

Modlimy się za kobiety, które czerpią nowe siły od swoich sióstr do przezwyciężania pokusy 
poddania się i rezygnacji i nadal trwają. Amen. 

Modlitwa na zakończenie (strona 2) 

 

 Dzień 9 

Komunia z całym światem poprzez korzystanie z mediów 
społecznościowych 

Prowadząca: Zainspirowani Duchem Opanowania, rozszerzmy nasz Krąg Komunii z całym 
światem, poprzez korzystanie z mediów społecznościowych. (w ciszy Siostra umieszcza 
dzisiejszy symbol w przygotowanym na modlitwę miejscu)                                                                                                                           

Prowadząca: Poświęćmy chwilę, aby się skupić (pauza) ... W ciszy naszego bycia ze sobą 
jesteśmy świadomi naszego powołania, aby być w komunii z Bogiem... światem ... i całym 
stworzeniem (pauza) ... W głębi naszych serc, błagajmy Ducha opanowania, aby wprowadził 
do naszego kręgu komunii wszystkich mieszkańców globalnego świata 
elektronicznego/cyfrowego. (pauza) 

Wprowadzenie 

Znajdujemy się w erze cyfrowej, gdzie tempo i szybkość komunikacji przewyższają wszelkie 
nasze oczekiwania. Facebook, Twitter, Instagram - 20 lat temu nie mogliśmy sobie wyobrazić, 
że takie rzeczy będą możliwe. Obecnie są ważną częścią naszego codziennego życia. Ojciec 
Arnold dostrzegł w swoim czasie wielki potencjał mediów do promowania Królestwa Bożego 
i bez wątpienia oczekiwałby tego samego od nas w naszych czasach. Przemawiając na temat 
mediów społecznościowych, Papież Franciszek stwierdził: „To nie technologia określa, czy 
komunikacja jest autentyczna, czy też nie, ale serce człowieka i jego zdolność do dobrego 
wykorzystania środków, jakimi dysponuje”. 

Dodał także: „To jest dar Boży, który wiąże się z wielką odpowiedzialnością". 
(www.catholicherald.uk) Wyzwaniem, przed którym stoimy dzisiaj, jest wykorzystanie 
mediów społecznościowych w taki sposób, aby ułatwić pogłębienie naszych relacji między 
sobą i dlatego stwarza większą komunię wśród ludzi. 



Modlitwa na rozpoczęcie (Str. 1) 

Hymn do Ducha Świętego 

Czytanie z Pisma Świętego: Łk 4, 16-22 

  (chwila cichej refleksji) 

Refleksja nad tekstem  

Chociaż media mogą być ogromnym środkiem dobra, toteż mogą utrudniać wartość naszego 
życia wspólnotowego i działalności misyjnej. Na przykład, kiedy używamy mediów głównie 
dla utrzymywania i rozwijania relacji z rodziną i przyjaciółmi, przestajemy być w pełni obecni 
tam, gdzie jesteśmy.   

Zastanawiamy się nad pozytywnym darem, jakim są media w naszym świecie: 

 Czy istnieją sposoby, że ja albo my, jako wspólnota, możemy lepiej korzystać z 
mediów, aby promować komunię między nami i siostrami w naszej prowincji oraz w 
całym Zgromadzeniu? 

 W jaki sposób mogę korzystać z mediów do promowania wartości Ewangelii? 
 Jakie kroki muszę podjąć, aby zapewnić bardziej odpowiedzialne korzystanie z 

mediów?                                       

 

Prośby: Kantyk mediów komunikacji 

Odpowiedź: Błogosławiony niech będzie Pan, nasz Bóg 

1. Niech będzie błogosławiony Pan, nasz Bóg, za naszą siostrę, za słowo, za  pokarm dla 
intelektu i światło dla duszy. 

2. Modlimy się do Ciebie, Panie, za dziennikarzy świata, projektantów, plastyków i 
artystów reklamowych. 

3. Chwała Tobie, Panie, za naszego brata Kino i jego dynamiczną opowieść. Ma  ono 
fascynującą moc dialogu, dramatu, muzyki i wizualizacji. 

4. Prowadź Panie, producentów, dyrektorów, aktorów i obiorców w kierunku tego 
wszystkiego, co jest prawdziwe i dobre, wszystko co  uświęca życie i Bożą miłość. 

5. Niech będzie błogosławiony Pan, nasz Bóg, za naszego brata Radio, które wznosi się w 
eterze ponad nami i sprawia, że ziemia wydaje się mała. 

6. Módlmy się za wszystkie stacje radiowe i nadajniki; niech ten dar Boży i ludzkie dzieło 
zostaną użyte dla wolności, wzrostu i jedności Twoich dzieci. 

7. Bądź uwielbiony Panie za telewizję. Niech ta „ambona” w sercu każdego domu nie 
będzie przeszkodą, ale buduje harmonię w rodzinach i przygotowuje ludzi kierujących się 
wartościami Ewangelii 

8. Bądź uwielbiony, Panie Boże, za e-mail i internet, CD, FAKS, telefon komórkowy, 
media i wszystkie potężne środki służące komunikacji w świecie i w Twym Królestwie. Niech 
śpiewają na Twoją cześć i chwałę. 



9. Bądź uwielbiony Panie, za niekończącą się Pięćdziesiątnicę Twego twórczego Ducha 
Świętego, która pozwala Twoim synom i córkom rozpalić ogień od Twojej Prawdy, Piękna i 
Dobra. 

                                                                            (Na podstawie modlitwy bł. Jamesa Alberione) 

Alternatywna modlitwa (lub jakakolwiek inna odpowiednia modlitwa lub hymn): 

 (Na podstawie wywiadu Papieża Franciszka dla Catholic Herald, 2016) 

1. „To nie technologia określa, czy komunikacja jest autentyczna, czy też nie, ale serce 
człowieka i jego zdolność do dobrego wykorzystania środków, jakimi dysponuje” 

Wszyscy (śpiewają albo się modlą):   

                                                          Oddychaj we mnie,        

                                                          Oddechu Boga, 

                                                          Napełnij mnie życiem na nowo, 

                                                          Abym mógł kochać, jak Ty kochasz,    

                                                          I czynić tak, jak powinienem czynić. (Św. Columb) 

1. „Komunikacja, niezależnie od tego, gdzie i jak się odbywa, otworzyła dla wielu ludzi 
szersze horyzonty. To jest dar Boży, który pociąga za sobą wielką odpowiedzialność. " 

Wszyscy (śpiewają albo się modlą): 

                                                         Oddychaj we mnie,         

                                                         Oddechu Boga, 

                                                         Dopóki moje serce nie będzie czyste, 

                                                         Dopóki moja wola nie będzie jedno z Twoją, 

                                                         By  czynić i przetrwać.                                     

1. "Portale społecznościowe, mogą ułatwiać relacje i promować dobro społeczeństwa, ale 
mogą również prowadzić do dalszego zróżnicowania i podziału między jednostkami i grupami. 

Wszyscy (pieśń albo modlitwa):  

                                                   Oddychaj we mnie,         

                                                   Oddechu Boga,                                                                                  

                                                   Moja wola do Twojej się skłania, 

                                                  Aż do tej egoistycznej części we mnie, 

                                                  W tobie płonie  Boski ogień. 

1. "Internet może nam pomóc stać się lepszymi obywatelami", ale "dostęp do sieci 
cyfrowych pociąga za sobą odpowiedzialność za naszego sąsiada, którego nie widzimy, ale 
który jest obok i ma swoją godność, którą należy szanować". 



Wszyscy (pieśń albo modlitwa): 

                                                  Oddychaj we mnie, 

                                                  Oddechu Boga,                                                                      

                                                  Napełnij mnie życiem na nowo,                                                                                                   

                                                  bym mógł kochać, jak Ty kochasz,    

                                                  I czynić tak, jak powinienem czynić. 

Ojcze nasz 

Modlitwa na zakończenie (Str. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


