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Pozdrowienie Najświętszego Sakramentu
Bądź pozdrowiony Najświętszy Sakramencie ołtarza - jesteś największym cudem miłości, jaki uczynił
Bóg. Ty jesteś najwspanialszym darem, jaki Ojciec niebieski dał ludziom na Ziemi. Ty jesteś
sakramentem miłości i wiecznego oddania Syna, przez który mamy udział w owocach zbawienia.
Jesteś obfitym źródłem wszystkich łask, które podarował nam Duch Święty.
Modlitwa o wstawiennictwo Św. Andrzeja Boboli
Święty Andrzeju Bobolo, ty tak umiłowałeś naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że cały się poświęciłeś
na Jego służbę, wieńcząc apostolskie życie męczeńską śmiercią! Prosimy Cię, wspieraj nas swoim
wstawiennictwem teraz i przez całe życie, byśmy jak Ty wzrastali i wytrwali wiernie w zjednoczeniu z
Sercem Jezusa i pod opieką Jego Matki Niepokalanej. Amen.
Intencje na poszczególne miesiące
STYCZEŃ: Modlitwa za rządzących w Polsce i wszystkich Polaków, w kraju i za granicą
„Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki, otaczał blaskiem potęgi i chwały” (…) [sł.: J. Nepomucen; muz.:
P. Kaszewski]. Jezu Chryste, Synu Boży, uświęć prace i wysiłki ludzi rządzących Polską. Spraw, by
natchnieni darem Twej sprawiedliwości troszczyli się o dobre imię naszej Ojczyzny, potrzeby Jej obywateli
i godziwe warunki życia wszystkich, którzy mieszkają w jej granicach. Swoim przemożnym imieniem
uchroń Polaków przed atakami niewiary, zepsucia, buntu i pychy. Prosimy Cię, Panie, niech naród
polski – żyjący w kraju, jak i poza jego granicami - będzie mocny żywą wiarą, odznaczający się szczerą
i głęboką pobożnością, niech jaśnieje światłem świętej gorliwości o chwałę Twoją. Boski Przyjacielu dusz,
chroń polską młodzież i dzieci – gdziekolwiek są - przed atakami złowrogich mód i ideologii. Maryjo,
Królowo Polski wstawiaj się za naród, który przed wiekami już wybrałaś, by czuwał u boku Twego. Święty
Andrzeju, Patronie Polski i narodu polskiego, oręduj za nami i prowadź swoją Ojczyznę na szczyty nowej
potęgi i chwały. Amen
LUTY: Modlitwa o pragnienie życia w łasce Bożej i o jej pomoc dla każdej duszy
Najłaskawszy nasz Boże, ucz swoje dzieci troski o życie nadprzyrodzone, zwłaszcza w obliczu naporu
pokus i grzesznej rozwiązłości. Daj swoim dzieciom, pragnienie trwania przy Tobie, aby stale były
świątynią i mieszkaniem Twojego Ducha. Chroń od grzechów śmiertelnych, zabijających w duszy życie
Boże; uchowaj od grzesznych nadużyć. Niech wzrastają w Twej łasce i przez modlitwę, dobre czyny oraz
częste przyjmowanie Komunii Świętej pomnażają jej owoce. Wzmacniaj w ochrzczonych pragnienie oraz
zdolność do czynienia dobra. Chroń myśli od próżnych namiętności, pokus bogactwa i pychy. Matko łaski
Bożej, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć, osłaniaj życie swoich dzieci nieustającą opieką, a Jezusa,

błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam wszystkim okaż, o łaskawa, o litościwa,
o słodka Panno Maryjo! Święty Andrzeju, dopomóż, abyśmy, okazali się godnymi współczucia i miłości
Serca Bożego tu na ziemi, przy śmierci i w wieczności. Amen
MARZEC: Modlitwa za kraje, w których żyją Polacy, aby miłowały Boga i Jego przykazania
Panie Jezu Chryste, Boski Założycielu świętego Kościoła, któryś chciał wszystkich ludzi, Krwią Twoją
Najświętszą odkupionych, jak Dobry Pasterz zgromadzić w jednej owczarni. Tyś uczynił Kościół Święty
swoim Mistycznym Ciałem, by wszyscy z Tobą złączeni owoc przynosili. Polecamy Ci dziś ludy i narody,
pośród których żyją dzieci polskiej ziemi. Wejrzyj łaskawie na ludzkość udręczoną pokusami tego świata.
Błogosław dobrym zamysłom i wysiłkom tych, którzy budują wspólnotę ludzką, aby wielbić Twoje imię
i trwać w pokoju. Zachowaj dusze ludów pośród, których żyją Polacy - i samych Polaków - od obojętności
i pokusy laicyzacji. Natchnij ich serca, pragnieniem osiągnięcia dóbr wiecznych i spełnienia Twojej świętej
woli; łaską swoją pociągaj wszystkie swoje dzieci ku sobie, bo tylko w Tobie można znaleźć jedyny
i prawdziwy pokój! Święty Andrzeju, szafarzu łask Bożych, rozpalaj we wszystkich poleconych ci duszach
pragnienie dóbr wiecznych. Amen
KWIECIEŃ: Modlitwa o zachowanie świata od nieszczęść i kataklizmów oraz by ludzie okazywali

szacunek wobec majestatu Boga
W Tobie Jezu jest Przybytek Boga Najwyższego. Ty z miłości do Ojca wszelkiego życia chcesz zdobyć każde
biedne i skołatane człowiecze serce. W Twoich oczach wszyscy ludzie i każdy z człowiek osobna, zdolny jest

do budowania w sobie tronu chwały. Pociągnij umysły i wolę każdego człowieka na ziemi, aby pragnienie
przemiany świata poddał Twej woli. Ożyw swoją łaską starania tych, którzy mają władzę do szacunku
wobec Twego majestatu. Niech każde Twoje dziecko codziennie pracuje nad zachowaniem świata od
nieszczęść, wojen i niebezpieczeństw grożących rodzajowi ludzkiemu. Serce Jezusa, cnót wszystkich
bezdenna głębino [Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa], chcemy w sobie pielęgnować i zdobywać te cnoty,
w których masz szczególne upodobanie. Św. Andrzeju, orędowniku jedności, prowadź dwoje siostry i swoich
braci do wzajemnej jedności i współpracy, na chwalę Boga i pożytku ludzkiego. Amen
MAJ: Modlitwa za wszystkie narody, aby ludzie zgodnie budowali pokój na ziemi
Chryste, Synu Boga, Ty także dziś przez ludzi wezwanych do przewodzenia narodom, prowadzisz dzieło
zbawienia. Prosimy, abyś podtrzymywał w ich sercach ducha poświęcenia i ofiary, który niesie zawsze
błogosławione owoce jedności. Niech – dzięki ich pracy - pokój stanie się owocem wzajemnej jedności a
Ewangelia jego narzędziem. Królowo świata, otocz płaszczem swej świętości wszystkie narody
w poszukiwaniu dróg do budowania pokoju na ziemi. Święty Andrzeju, tyś zapowiadał czasy pokoju,
a swoją męczeńską śmiercią wybłagałeś u Bożego majestatu czas jego nadejścia, przyczyniaj się za
wszystkimi, którzy dziś dla pokoju pracują, jemu służą i oddają swoje życie, ożywiając między narodami
dobre pragnienia i zdolność wybaczania. Amen
CZERWIEC: Modlitwa o pomoc Bożą w Ewangelizacji narodów i o jedność Kościoła świętego
Boski Założycielu Kościoła świętego i Dobry Pasterzu, Tyś chciał wszystkich ludzi, Krwią Twoją Najświętszą
odkupionych, zgromadzić w jednej owczarni. Ty dałeś ludziom Kościół, by wszyscy z Tobą złączeni
przynosili owoc na żywot wieczny. Spójrz, oto tak wiele dusz nie zna jeszcze nawet Twego Imienia i żyje
w niewiedzy. Oto miliony dusz ludzkich więdnie i usycha, tęskniąc za Tobą. Oto zło bezkarnie atakuje
opokę Piotrową. Prosimy przez orędownictwo św. Andrzeja, by Twoja Krew przelana na krzyżu i złączona z
nią krew męczenników od pierwszych wieków chrześcijaństwa aż do tej pory, przez tą, która skropiła
ziemie Rosji, Meksyku, Hiszpanii, Polski i krajów misyjnych, wydała owoce jedności. Niechże krew
męczeńska użyźni glebę serc ludzkich i stanie się zasiewem nowych chrześcijan! Niech narody świata
tchnieniem Twojej łaski zgromadzą się w Twoim królestwie! Niech na dźwięk Twego świętego Imienia
zegnie się każde kolano. Niech się spełni jak najprędzej Twoje gorące pragnienie, by: wszyscy, którzy
wierzą w Ciebie, „stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie…” [J 17,20-26]. Święty Andrzeju,
wstawiaj się nieustannie u tronu Bożego za Oblubienicę Chrystusową, Kościół katolicki. Amen.
LIPIEC: Modlitwa o wierność Chrystusowi i Ewangelii dla narodu polskiego
Boże, władco narodów, Tyś każdemu ludowi określił miejsce na ziemi, wyposażył go w odpowiednie
dary, a także powierzył wszystkie ludy opiece swoich Aniołów. Panie Zastępów, Tyś prowadził Izraela
w ognistym słupie do ojczystej ziemi, a zstępując w obłoku przygotowałeś jego szeregi do zwycięskich
bojów. Dla czci i chwały Twego Imienia zwróć łaskawie swój wzrok na naród Polski i obdarz jego dzieci
troską o Twoje imię. Niech wiara Ojców i ofiara pokoleń, stających w obronie krzyża i Ewangelii na nowo
wyda błogosławione owoce nawróceń. Niech miłe Ci będzie życie synów i córek polskiej ziemi, którzy
z miłości do Ciebie wypełnili po brzegi kielich gorzkiej męki i męczeństwem swym stanęli w obronie
wiary. Matko, Tyś naród polski przed wiekami pokochała [z pieśni: Sześćset lat Maryjo…], dziś pod Twoją
obronę uciekamy się Boża Rodzicielko [modlitwa chrześcijańska, pochodząca z III w.]. Św. Andrzeju Bobolo,
wierny naśladowco Jezusa, oręduj za Polakami u majestatu Bożego, byśmy w chwale i w poniżeniu,
a także w niewoli i wyzwoleniu wydawali miłe majestatowi Bożemu owoce nawrócenia. Nasz Patronie,
św. Andrzeju męczenniku, prowadź naród polski do jedności i Królestwa Niebieskiego. Amen
SIERPIEŃ: Modlitwa o żywą wiarę dla ochrzczonych i łaskę wiary dla niewierzących i zagubionych
Boże, Ty - mocą męki i zmartwychwstania twojego Syna - włączyłeś nas do Kościoła i uczyniłeś nas
dziedzicami Twego Królestwa. Nie pamiętaj nam, Panie, naszych grzechów, niedbalstwa, opieszałości
w Twej służbie, lenistwa, gnuśności i ociągania się w spełnianiu Twej woli. Przez Jezusa Chrystusa
i w łączności Duchem św. dzięki Ci składamy za to, że bez naszych zasług w Sakramencie Chrztu św.
uczyniłeś nas swoimi dziećmi. . Obudź i ożywiaj w każdym ochrzczonym Twego Ducha, Panie Boże! Zapal
swoją Miłość w każdym sercu, które Ciebie pragnie lub błądzi w ciemnościach niewiary szukając po
omacku. Odkrywamy w sobie pragnienie uwielbiania Twojego majestatu, a ponieważ sami nie wiele
możemy zdziałać, przywołujemy orędownictwa Królowej Kościoła Św. Maryjo, pośredniczko nasza u Boga,

pomóż nam tak żyć, abyśmy uwielbiali Go naszym życiem, trudem i pracą. Przez Twoje orędownictwo
składamy Ojcu Niebieskiemu dziękczynienie za wszelkie łaski i okazane nam miłosierdzie. Również przez
chwalebne orędownictwo św. Andrzeja, naszego Patrona, wychwalamy Ciebie, Boże i prosimy o łaskę
żywej wiar. Święty Andrzeju, gorliwy wyznawco Chrystusa, wstawiaj się za nami. Amen.
WRZESIEŃ: Modlitwa o dary Ducha Sw. i odkrywanie siebie w Kościele Chrystusowym
O Boże Ojcze, Ty posyłasz do naszych serc swojego Ducha, by rozwijał w nas dar wiary i uczył
o grzechu. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, dozwól Kościołowi swemu prowadzić wszystkie dusze
do uświęcenia i doskonałości, aby odnalazły w sobie życie. Oby Twój Kościół stawał się coraz jaśniejszym
światłem dla całego świata; oby, widokiem swej świetności; oby bogactwem łask; oby przykładem
wzorowego życia chrześcijan, pociągał innych i zapraszał wielbienia majestatu Bożego. Przez przymioty
swego Najświętszego Serca zachowaj w nas i w naszych bliźnich zdolność otwierania się na działanie
Pocieszyciela. Niech nasze czasy wypełnione będą owocami żywej wiary, dobrymi uczynkami
i odkrywaniem Bożej obecności w nas i wokół nas. Otwórz nas Duchu Boży na wspólnotę jednego,
świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła. Dopomóż nam, by doczesne życie nie przesłaniało
nam nigdy naszego powołania do świętości. Maryjo, Skarbnico łask wszelkich, prowadź nas do swojego
Syna i wesprzyj w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. Wspomóż nas w tym dziele Święty Andrzeju
Bobolo, Patronie i Męczenniku. Amen.
PAŹDZIERNIK: Modlitwa o utwierdzenie wiary i prawdziwej pobożności w narodzie polskim
Panie, któryś nasz naród polski głęboko ukrył w swoim Sercu, prosimy Cię o dar pogłębienia życia
religijnego w Ojczyźnie naszej, o pragnienie ożywienia naszej wiary. Błagamy Cię, Panie, aby
sprawiedliwość społeczna i miłość bratnia, panowały niepodzielnie na tej ziemi. Oblecz nas Panie mocą
swojego świętego imienia, aby wiara katolicka ożywiała nasz naród i napełniała Ojczyznę Twoim
błogosławieństwem. Bogarodzico Dziewico, wybłagaj dla wszystkich uczniów Twojego Syna łaskę silnej
i pogłębianej wiary, a także dar pobożności i głębokiej życia przemiany. Święty Andrzeju, ochraniaj swój
kraj przed wrogami ducha i wiary katolickiej, odpędzaj skradające się ku nam moce ciemności, obudź
czujność, wskrzeszaj męstwo, prowadź do zwycięstwa. Amen.
LISTOPAD: Modlitwa o za ochrzczonych o odwagę życia zgodnego z wiarą katolicką
Boże wszelkiego stworzenia, prosimy cię za Twój Kościół powszechny i wszystkich ochrzczonych, by był
światłem dla współczesnego świata i solą, a także Jego błogosławieństwem i sakramentem jedności oraz
narzędziem pokoju. Serce Najświętsze, krwawa ofiaro grzeszników, kształtuj nasze serca według Serca
swego, byśmy doświadczając własnej słabości, bólu grzechu i upadku, nie trwali w bierności, lecz
naprawiali wyrządzoną krzywdę, usuwali spośród siebie zło, a przez pokutę dążyli do poprawy życia.
Matko Boża i Królowo Kościoła świętego, wspomagaj nas w chętnym wypełnianiu dzieł sprawiedliwości.
Św. Andrzeju Bobolo, mężny zwycięzco, prowadź nas do niebieskiej Ojczyzny. Amen
GRUDZIEŃ: Modlitwa za duchowieństwo, aby Bóg zapalił w ich sercach pragnienie świętości
Jezu Chryste, prawdziwy i jedyny Pośredniku, Kapłanie Boga Najwyższego, Ty powołujesz ludzi do
posługi kapłańskiej w swoim Kościele. Tobie polecamy dziś wszystkich naszych kapłanów i całe
duchowieństwo. W pierwszej kolejności prosimy za Ojca Św., a także za kardynałów, biskupów
i wszystkich duchownych. Niech dzięki Twojej pomocy trwają w winnicy Twojej jako mężni i święci
pasterze. Duchu Św. weź w swą opiekę swoje sługi, aby płonęli ogniem czystej miłości do Ciebie,
sprawując Sakramenty święte, głosząc Ewangelię i pełniąc dzieła miłosierdzia. Królowo Apostołów,
Męczenników i Wyznawców, bądź Opiekunką wybranego grona uczniów Jezusa i ich Przewodniczką.
Święty Andrzeju, gorliwy apostole i męczenniku, czuwaj nad tymi, którzy wstępują w Twoje ślady
i wspieraj swych braci w zdobywaniu nieskazitelnego wieńca chwały. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
UWAGA: w miesiącu październiku zamiast Litanii odmawiamy Różaniec ze św. A. Bobolą.
Litania do św. A. Boboli
Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli
Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej
Święty Andrzeju, apostole Polesia
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do złączenia rozdzielonych braci
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole
Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze
Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili
Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie, z łaską Bożą współpracowali
Abyśmy Bogu wiernie służyli
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali
Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali
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.
K. Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci, spraw abyśmy gorliwie
współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Prywatna adoracja
Można w tym czasie zaprosić do indywidualnej adoracji Najśw. Sakramentu – ok.10 min
Modlitwa dziękczynna
Święty Andrzeju, stajemy przed Najświętszym Sakramentem i twoimi relikwiami, żeby razem z Tobą
uwielbiać Boga i dziękować Mu za Twoje życie, za Twoją śmierć i Twoje pośmiertne dzieje:
Będziemy powtarzać: Dzięki składamy Panu Bogu.



Za Twoje powołanie zakonne i kapłańskie
Za to, że przezwyciężyłeś porywczość i wiele innych słabości natury












Za wszystkie Msze Święte, które sprawowałeś
Za Twoją posługę jako kaznodziei i spowiednika.
Za Twoją pracę wśród młodzieży i czcicieli Matki Bożej
Za to, że heroicznie ratowałeś ludzi podczas epidemii w Wilnie
Za Twój ofiarny trud wśród biednych ludzi Polesia
Za to, że dochowałeś wierności Panu w chwilach męczeństwa
Za cudowne odnalezienie twego ciała w podziemiach pińskiego kościoła
Za to, że każdorazowe miejsce pobytu twoich relikwii stawało się ośrodkiem twojego kultu i
szczególnego Bożego działania
Za Twoją beatyfikację i kanonizację
Za obecność twoich relikwii w Warszawie, Strachocinie, w naszej parafii i wielu innych parafiach
Święty Andrzeju, długo czekałeś w Pińsku na wydobycie Twojego ciała z ziemi, a później na
chwałę błogosławionych i świętych; długo czekałeś w Warszawie na świątynię, która miała
być Twoim sanktuarium; długo czekałeś na twój kult w Strachocinie. Módl się razem z nami
do Pana, żeby w naszej Ojczyźnie działy się wielkie sprawy za Twoim wstawiennictwem;
bądź naszym Patronem: wskazuj nam drogę właściwą do Boga, któremu niech będzie cześć
i chwała po wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę za przyczyną św. A. Boboli:
Boże, za przyczyną sługi Twojego Św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną
i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci
i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą
i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice
pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości
obyczajów. Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo,
pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz chciwość tuczącą
się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież,
zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch
poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości
i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.
Uwielbienie Najświętszego Sakramentu
Pieśń np. „Przed tak wielkim Sakramentem...” lub „Kłaniam się Tobie...”
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Pieśń na Uwielbienie, np. „Wielbię Ciebie...”
Możliwość ucałowania relikwii św. A. Boboli
Na zakończenie można odśpiewać Apel Maryjny
Opracowanie IPAK HAMMERSMITH
Autor: M. Krysiak

Przypisy:
1. Ks. J. Niżnik. Modlitewnik św. Andrzeja Boboli. Wyd. La Salette,2017, Kraków

