
   MODLITWA ŚW. BERNARDA 
 

Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, 
abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy 
wzywa, Ciebie o wstawiennictwo prosi. Tą ufnością ożywiony, 
do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko nasza, biegnę, do 
Ciebie przychodzę, przed Tobą, jako grzesznik płaczący staję. O 
Matko Słowa Wcielonego, racz nie gardzić prośbami moimi, ale 
je  łaskawie wysłuchaj i wspomóż. Amen. 

Odmów Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu   
w intencji naszego Ojca Świętego. 

   MODLITWA ANIOŁA (Z FATIMY) 
 
Przenajświętsza Trójco: Ojcze, Synu i Duchu Święty. W 
najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie 
Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, 
obecne na ołtarzach całego świata, jako wynagrodzenie za 
zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On 
obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego 
Serca i Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie 
biednych grzeszników. 
 
Boże mój, wierzę w Ciebie, wielbię, ufam i miłuję Cię. Proszę 
Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie 
wielbią, nie ufają i nie miłują. 

Odmawiaj powyższe modlitwy w grupie podczas  
czwartkowych spotkań. Dodatkowo podejmij 
zobowiązanie odmawiania modlitwy za wybranego 
biskupa, kapłana lub seminarzystę w łączności z 
„Harvest Vocation Prayer Ministry” (zobacz załączoną 
ulotkę). 

        
Sponsorowane przez Wspólnotę Adoracji 

Eucharystycznej im. Papieża Jana Pawła II  
przy Archidiecezji Chicagowskiej  

www.pjp2ea.org 
www.chicagopriest.org 

Godzina Święta  
za Naszego 

Papieża, 
Biskupów, 
Kapłanów, 

Seminarzystów  
oraz 

za Powołania 

Eucharystia  Święta wiąże się nierozerwalnie z Kapłaństwem 
--- bez Kapłaństwa nie ma Ofiary Eucharystycznej; 

bez Komunii Świętej nie ma Adoracji Eucharystycznej 
 

Ponieważ Kapłaństwo zostało ustanowione  
podczas Pierwszej Mszy Św.,  

której ofiara została  złożona w Wielki Czwartek,  
 czwartki zostały wyznaczone jako 

 
"Dzień Modlitwy za Kapłanów"  

„Nie ma złych kapłanów; są tylko tacy, za których                    
  wierni nie modlą się w wystarczającym stopniu.” 
                        — Św. Jan Vianney, Patron księży parafialnych 



O Boskie Serce Jezusa, 
Bądź z Twoimi Kapłanami. Amen  

Robotnicy Żniwa Pańskiego 
O JEZU, Dobry Pasterzu, 
wzmocnij ducha we wszystkich 
wspólnotach parafialnych, w  
kapłanach i diakonach, 
zakonnikach oraz 
konsekrowanych i  świeckich  
misjonarzach, zgodnie z 
potrzebami całego świata, który 
obdarzasz miłością i pragniesz 
jego zbawienia. 
 
W szczególny sposób powierzamy 
Ci naszą wspólnotę parafialną; 
wytwórz w niej duchową 
atmosferę właściwą pierwszym 
chrześcijanom, aby stała się 
wieczernikiem modlitwy, w 
którym miłościwie spłynie na nas 
moc Ducha Świętego i Jego dary. 
 
Wspomagaj naszych proboszczów 
i osoby konsekrowane. Kieruj 
krokami tych, którzy hojnie 

odpowiedzieli na Twoje wezwanie 
i przygotowują się do Życia 
Zakonnego lub do Posługi 
Ewangelizacyjnej. 
 
Skieruj Swoje miłościwe 
wejrzenie na wielu 
prawomyślnych młodych ludzi i 
zaproś ich do pójścia za Tobą. 
Pomóż  im zrozumieć, że tylko w 
Tobie mogą osiągnąć swoje 
spełnienie. 
 
Te wielkie pragnienia Twojego 
Serca powierzamy przemożnemu 
wstawiennictwu Maryi, Matki, 
która jest Wzorem wszystkich 
powołań, i błagamy Cię o 
utwierdzenie naszej wiary w 
pewności, że OJCIEC wysłucha 
tego, o co Go, zgodnie z Twoimi 
wskazaniami, prosimy. Amen 
                                                                      
— Papie¿ Jan Pawe³ II 

                                                                          

1.  CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE 
 
   2. WESELE W KANIE GALILEJSKIEJ 
 
   3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO 
 
   4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR 
 
   5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII 

TAJEMNICE ŚWIATŁA 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
 

Rozpocznij Koronkę odmówieniem Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i  
Wierzę 
 
Na dużym paciorku (przed każdym dziesiątkiem) odmawiaj: 
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo 
Najmilszego Syna Twojego a Pana Naszego Jezusa Chrystusa na 
przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 
 
Na małych paciorkach (dziesiątek) odmawiaj: 
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 
 
Na zakończenie odmawiaj: 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad 
nami i nad całym światem  (3 razy) 
 
O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego 
jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie  (3 razy)   

 
Witaj Królowo (Antyfona do NMP) 

 
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo 
nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do 
Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, 
Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje ku nam 
zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego nam 
okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. 
 
K.  Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko 
W.  Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych  


