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MODLITEWNIK

OSTRÓW WIELKOPOLSKI
2003 rok

Jeżeli ja sam kocham Boga to jeszcze nie wszystko
- trzeba aby kochał Go także mój bliźni
św. Wincenty a’Paulo

AKT ZAWIERZENIA
Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas
w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy
dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad
nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż
wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie,
trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i
zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla
nas i całego świata!
Amen

Prorok w Starym Testamencie to osoba,
która powołana przez Boga, w trudnych i
niespokojnych czasach potrafi przypominać o
Prawdzie i niesie nadzieję swoim bliźnim.
Patrząc w ten sposób na bł. Fryderyka, jest
on chrześcijańskim prorokiem. W 1834 roku pisał
do swojego przyjaciela:
„Religia sama w sobie nie ma żadnej
wartości, jeśli nie idzie za nią dobro w wymiarze
praktycznym i realnym. Religia powinna składać
się w mniejszym stopniu z myślenia, a w większym
z działania.”

(Papież Jan Paweł II – Kraków - Łagiewniki 17. 08. 2002 r)
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III. O Panie Jezu, który powołałeś Sługę swego
Kazimierza na apostoła wielkiej dobroci i
doskonałej miłości bliźniego, pociągając
jego przykładem liczne dusze do siebie,
rozpal nasze serca podobnym ogniem
miłości, abyśmy idąc w ślady jego mogli
osiągnąć szczęście wieczne. Spraw, o Jezu,
aby Sługa Twój Kazimierz mógł odbierać
cześć należną na Twych ołtarzach, spraw
abym za jego przyczyną otrzymał
upragnioną łaskę …..
Amen
Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario …, Chwała
Ojcu …

Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha
Świętego naznaczył, daj nam w tymże Duchu poznać,
co dobre i z pociechy Jego zawsze się weselić. Przez
Chrystusa Pana naszego
Amen
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„Modlitwa jest największym dobrem,
jest komunią z Bogiem
powinna pochodzić z serca, kwitnąć ciągle dzień i
noc,
jest fundamentem dla duszy
prawdziwym poznaniem Boga
mostem między Bogiem a człowiekiem
pożądaniem Boga
miłością niewypowiedzianą
stworzoną dzięki Boskiej łasce.”
(św. Jan Chryzostom)

„Duch Pański nade mną.
ponieważ mnie namaścił.
Posłał mnie, abym niósł dobrą nowinę ubogim,
więźniom głosił wolność
a niewidomym przejrzenie,
abym uwięzionych uczynił wolnymi,
abym głosił rok łaski od Pana”
(Łk 4,18-19)

3

MODLITWA WINCENTYŃSKA
Panie, pozwól mi być dobrym,
przyjacielem wszystkich ludzi;
pozwól mi ofiarować ufność temu,
kto cierpi i żali się,
temu, kto z dala od Ciebie szuka oświecenia,
temu, kto nie wie jak zacząć,
temu, kto chce się zwierzyć
i nie ma do tego sił.
Panie, pomóż mi,
abym nie minął nikogo z obojętną twarzą
zamkniętym sercem
pospiesznym krokiem.
Panie, daj, bym natychmiast dostrzegł,
kto stoi u mego boku,
kto smuci się bezradny,
kto cierpi i to ukrywa, kto jest samotny.
Panie, podaruj mi delikatność,
która otwiera serca;
uwolnij mnie od egoizmu,
abym Ci służył,
abym Cię miłował,
abym Cię słuchał,
w każdym człowieku,
którego pozwolisz mi spotkać.

MODLITWY
O RYCHŁĄ BEATYFIKACJĘ I CUDA
za przyczyną
Sługi Bożego Ks. Kazimierza Rolewskiego
I. Panie Jezu, Dobry Pasterzu, który byłeś wzorem dla
Ks. Kazimierza za jego życia doczesnego, pokornie
Cię proszę, wsław po śmierci Sługę swego dając mi
łaskę ……….., o którą Cię gorąco błagam.
Jezu, Korono Wszystkich Świętych, wysłuchaj
prośbę moją i okaż, że chcesz, aby Ks. Kazimierz
należał do grona błogosławionych Twojego
Kościoła.
Amen
Maryjo, Matko Boża, o Matko Nasza, przyczyń się
za nami, - Ojcze nasz …, Zdrowaś Mario …,
Chwała Ojcu …
II. O Jezu, który okazujesz tyle dobroci i miłości
grzesznikom, błagam Cię przez przyczynę Sługi
Twego Kazimierza o miłosierdzie nade mną i o
łaskę szczególną ………….., abym umiał go
naśladować i panując nad sobą potrafił kochać Cię
coraz więcej, a przez to zdołał kiedyś żyć z Tobą
wiecznie w niebie.
Amen
Ojcze nasz…, Zdrowaś …, Chwała Ojcu …
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Twojej, wreszcie wszystkich, którymi się
opiekujemy, oraz istniejące inne dzieła nasze na
chwałę Bożą wszędzie podjęte. Przyjm zatem,
prosimy Cię, choć niegodni, tę ofiarę jako miły
zapach i rozpal w nas ów ogień, który z głębi
Serca Swego zesłałeś na ziemię chcąc, by płonął
gwałtownie; abyśmy zakosztowawszy słodyczy
Twego Najsłodszego Serca, nauczyli się
ziemskimi rzeczami gardzić, braci kochać,
wszystkim być pożytecznymi słowem i
przykładem, a wreszcie wśród zmienności tego
świata tam kierować nasze serca, gdzie są dobra
i wesele wiecznotrwałe.
Amen
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MODLITWA RODZINY WINCENTYŃSKIEJ
Panie Jezu, uczyniłeś siebie ubogim,
spraw aby nasze oczy i serca były otwarte dla biednych,
abyśmy mogli spotkać Ciebie w ich pragnieniach,
w ich głodzie i niedostatku.
Spraw, aby w Rodzinie Wincentyńskiej
panowała jedność, prostota, pokora,
i aby płonął w niej ogień miłości
ten sam, który rozpalał św. Wincentego a’Paulo.
Udziel nam mocy Ducha Świętego,
abyśmy byli Jemu wierni w codziennych czynnościach,
tak, żeby służba potrzebującym była kontemplacją
Ciebie i służeniem Tobie
i abyśmy pewnego dnia mogli zamieszkać z Tobą w
Twoim Królestwie.
Amen

5

Daj nam, Panie, serce które będzie umiało
przyjąć bliźnich, szczególnie tych, którzy są
izolowani, odrzuceni i nie mają na kogo liczyć
Tak, ten głód pokoju, godności, prawdziwej
miłości, zamieszkania w sercu każdego człowieka,
zaczyna się w nas…
Ty Jezu jesteś tym, który dał nam ten chleb. Ty
sam nauczyłeś nas o niego prosić w modlitwie:
„chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.”
Ty dajesz chleb tłumowi, który za Tobą
przyszedł i dajesz chleb w obfitości.
Tymczasem Ty dzielisz te pięć jęczmiennych
chlebów, które dał Ci mały chłopiec.
Zawsze jest pięć chlebów i dwie małe ryby, jeśli
je przyjmiemy i zaakceptujemy, będziemy dzielić i
dawać po trochę tego, czym dysponujemy
Dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami,
dawaliśmy wspólnocie nasze pomysły i projekty, ale
to Ty, Jezu, możesz sprawić, aby one zaowocowały.
Być może czasem nie jesteśmy wierni i uważni
w słuchaniu innych, czasem nie chcemy przyjąć tych
„pięciu chlebów i dwóch ryb”, które są nam dawane
przez innych
Ty znasz nasze ograniczenia i naszą
zarozumiałość, która nie pozwala działać Twojej
miłości

przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków
Amen
Niech odpoczywają w pokoju
Akt poświęcenia Najświętszemu Sercu1
Panie Jezu Chryste, który wobec oziębłości świata dla
odnowienia świętej miłości pomiędzy ludźmi przez
objawienie Najświętszego Serca Twego okazałeś
nieprzebrane skarby Boskiej Miłości; który też chciałeś,
aby rękami wszystkich wiernych wzniesiono świątynię
ku Jego czci na górze męczenników2, gdziebyś
przyjmował hołd i modły ludu chrześcijańskiego; oto w
obliczu tego Twego ołtarza, my, którzy należymy do
wszystkich narodowości, ale spojeni węzłem bratniej
miłości w jeden naród, i choć po całym świecie
rozrzuceni, jednakowoż przez wspólne wysiłki
wspomagania bliźnich pod sztandarem św. Wincentego
a’Paulo tworzymy jedno ciało i jedną duszę;
przedstawiamy i poświęcamy Tobie i Najświętszemu
Twemu Sercu to nasze Stowarzyszenie wraz ze
wszystkimi i poszczególnymi jego zrzeszeniami i
członkami, jako też ubogich, których w imię Twoje
odwiedzamy, dzieci i młodzież, którą staramy się
zachować w służbie

(O. Chrystian Labourse CM)
1

Pozwól nam, Jezu Chryste, każdego dnia stawać
się trochę lepszymi.
Niech Matka Boża prowadzi nas do Niego!
6

Stowarzyszenie poświęciło się Najświętszemu Sercu 5 lutego 1872 r i
odnawia to poświęcenie co roku. Niniejszy akt poświęcenia, ułożony na
prośbę Rady Generalnej przez Wiel. Ojca Matignon TJ odczytano po raz
pierwszy na Montmartre w Paryżu 21 listopada 1889 r.
2
Montmartre w Paryżu
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Psalm „De profundis”
za dusze zmarłych Braci i Sióstr
Z głębokości wołałem ku Tobie Panie;
Panie wysłuchaj głosu mego;
Niech będą uszy Twoje nakłonione, na głos
modlitwy mojej.
Jeżeli będziesz obaczał nieprawości, Panie:
Panie, któż wydzierży?
Albowiem u Ciebie jest ubłaganie i dla
zakonu Twego czekałem Cię, Panie,
Czekała dusza moja na słowa Jego, nadzieje
miała dusza moja w Panu.
Od straży porannej aż do nocy, niechaj
nadzieje ma Izrael w Panu,
Bo u Pana miłosierdzie, i obfite u niego
odkupienie..
A On odkupi Izraela, ze wszystkich
nieprawości Jego.
- Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
- A światłość wiekuista niechaj im świeci
- Niech odpoczywają w pokoju
- Amen
- Panie wysłuchaj modlitwy mojej
- A wołanie moje nich do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się
Boże, wszystkich wiernych, Stwórco i
Odkupicielu, duszom sług i służebnic Twoich
odpuść grzechy wszystkie, ażeby za pobożnym
błaganiem dostąpiły

PROŚBA O MIŁOŚĆ
Panie mój i Boże, Jezu Chryste! Ty przyszedłeś jako
Zbawiciel na ziemię, aby ukazać nam Ojca, który jest
miłością. Przyszedłeś na świat, aby ogień rzucić – ogień
Twojej miłości. Proszę Cię, wysłuchaj moją pokorną
modlitwę i napełnij moje serce duchem Twojej miłości,
duchem łagodności, duchem cierpliwości. Spraw, aby
Twój duch
stawał się światłością mojego życia,
światłością, która wszystkim ludziom będzie wskazywać
drogę do Ojca.
Amen
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MODLITWA DO UŻYTKU
CZŁONKÓW I DOBROCZYŃCÓW
STOWARZYSZENIA
ŚW. WINCENTEGO A’PAULO
Dziękujemy Ci, Panie, żeś tak licznymi i tak
wielkimi błogosławieństwami Stowarzyszenie św.
Wincentego a’Paulo dotychczas obdarować raczył.
Racz przeto błagamy Cię, na to tak nam miłe
Stowarzyszenie i wszystkie jego części, a zwłaszcza na
tę, do której należymy, i nadal łaskawie spoglądać.
Spraw prosimy Cię, ażeby się wszędzie rozszerzało, i
na wieki utwierdzało, i trwało zawsze w duchu
pierwotnej pobożności, prostoty i miłości braterskiej,
tak iżby prace jego wolne od wszystkich ziemskich
względów coraz obfitszy plon przynosiły dla nieba.
Wiesz Panie sam, jak wielkie są duchowe i
doczesne potrzeby rodzin biednych, którym w zbyt
małej cząstce dopomagać usiłujemy. Wiesz, jak wiele i
my potrzebujemy. Zmiłuj się więc nad nami, Panie,
abyśmy wszyscy jednakowo nieskończone Twoje
miłosierdzie uczuli.
Wspomagaj także, o Boże najłaskawszy,
stowarzyszonych z nami braci naszych, będących w
rozmaitych trudnościach życia. Zlewaj na nich męstwo,
roztropność, pokój i ufność, które od Ciebie pochodzą.
Nasze i ich utrapienia, cierpliwie dla Chrystusa
znoszone, przyjm Boże na chwałę Twoją i na
zbawienie nasze.

ZA DOBROCZYŃCÓW
Dobroczyńcom ubogich łaskę Twoją racz
udzielić, o najsłodszy Jezu, który czyniącym
miłosierdzie w imię Twoje stokrotną nagrodę i
Królestwo Niebieskie obiecałeś.
Amen
Pod Twoją obronę uciekamy się …
Amen
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie
Boże, niech odpoczywają w pokoju
Amen
MODLITWA NA KOŃCU ZEBRANIA
P. Święty Józefie
W. Módl się za nami
P. Święty Wincenty a’Paulo W. Módl się za nami
P. Błogosławiony Fryderyku Ozanamie
W. Módl się za nami
Módlmy się
Najłaskawszy Jezu, któryś świętego Wincentego,
Twojej żarliwej miłości Apostoła, w łonie Kościoła
wzbudzić raczył, zlej na sługi Twoje ten sam miłości
zapał, aby dla miłości Twojej z całego serca to, co
posiadają, nadto i siebie samych ubogim oddawali, który
z Bogiem Ojcem żyjesz i królujesz w jedności Ducha
Świętego Bóg po wszystkie wieki wieków
Amen
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Boże wierny, dziękujemy Ci za to, że powołałeś
błogosławionego Fryderyka i jego przyjaciół, aby
stworzyli Stowarzyszenie św. Wincentego a’Paulo.
Boże miłości, błagamy Cię, otaczaj je swoją
łaską i podtrzymuj je tak, żeby pozostało wierne
duchowi swojego założyciela, i dążyło do spełnienia
jego marzenia, aby objąć cały świat siecią
miłosierdzia.
Boże światła, oświetlaj nieustannie nasze drogi, i
napełniaj nas wdzięcznością za wszystkie łaski jakich
doświadczamy będąc w Stowarzyszeniu.
Boże łaski, prosimy Cię o błogosławieństwo w
procesie kanonizacyjnym błogosławionego Fryderyka.
Za jego pośrednictwem prosimy Cię o uzdrowienie
naszych cierpiących braci.
Ojcze, Synu, i Duchu Święty, napełniaj nasze
serca nadzieją i pozwól abyśmy odczuwali Twoją
świętą obecność w każdym momencie naszego życia.
Amen
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Błagamy Cię, Panie, usilnie przez zasługi Pana
naszego Jezusa Chrystusa i osobliwą przyczynę Matki
Najświętszej i świętego Wincentego, abyśmy wyzwoleni
z więzów naszych śmiertelnych, razem z wszystkimi, co
związani są z nami pokrewieństwem lub przyjaźnią, z
ubogimi nam powierzonymi i najdroższymi braćmi stali
się uczestnikami Królestwa Twego.
Amen
MODLITWA NA POCZĄTKU ZEBRANIA
P. Przyjdź Duchu Święty. Napełnij serca Twoich
wiernych, a ogień miłości Twojej w nich zapal.
W. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone
P. I odnowisz oblicze ziemi
Módlmy się
Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha
Świętego nauczył, daj nam w tymże Duchu poznać, co
dobre i z pociechy Jego zawsze się weselić. Przez
Chrystusa Pana naszego.
Amen
Zdrowaś Mario …
P. Najświętsze Serce Jezusa
W. Zmiłuj się nad nami
P. Królowo bez grzechu poczęta
W. Módl się za nami
P. Święty Wincenty a’Paulo
W. Módl się za nami.
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LITANIA DO BŁ. FRYDERYKA OZANAMA
Kyrie eleison
Chryste eleison
Kyrie eleison
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
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami
Święty Wincenty a’Paulo, módl się za nami
Fryderyku Ozanamie, obrońco wiary, módl się za
nami
Fryderyku Ozanamie, krzewicielu nadziei
Fryderyku Ozanamie, apostole miłosierdzia
Fryderyku Ozanamie, przykładny mężu i ojcze
Fryderyku Ozanamie, miłośniku biedy i ubóstwa
Fryderyku Ozanamie, obrońco ludzkiej godności
Fryderyku Ozanamie, pionierze społecznej doktryny
Kościoła
Fryderyku Ozanamie, sługo prawdy
Fryderyku Ozanamie, wzorze katolickiego
nauczyciela
i profesora - wykładowcy
Fryderyku Ozanamie, przykładzie dla pisarzy i
dziennikarzy
Fryderyku Ozanamie, przykładny prawniku katolicki
Fryderyku Ozanamie, misjonarzu prawa
Fryderyku Ozanamie, wierny synu Kościoła
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Fryderyku Ozanamie, inicjatorze posługi wspólnotowej
Fryderyku Ozanamie, wzorze odwagi cywilnej
Fryderyku Ozanamie, wielka postaci laikatu
katolickiego
Fryderyku Ozanamie, przykładzie chrześcijańskiej
świętości
Fryderyku Ozanamie, założycielu Stowarzyszenia
Św. Wincentego a’Paulo
Fryderyku Ozanamie, uczniu Św. Wincentego a’Paulo
Fryderyku Ozanamie, nasz orędowniku przed tronem
Boga
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść
nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nad Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj
się nad nami
Módlmy się
Boże, Ty powołałeś błogosławionego Fryderyka,
obdarzając go gorejącym duchem Twojej miłości, do
dodawania odwagi ludziom świeckim w służbie
potrzebującym; udziel nam wszystkich darów,
niezbędnych w niesieniu Twojej miłości i spraw
abyśmy byli jak dobry zaczyn w naszym środowisku.
Prosimy Ciebie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
który z Tobą żyje i króluje, w jedności z Duchem
Świętym, po wszystkie wieku wieków. Amen.
11

Zebrała i opracowała – Eulalia Jankowiak

