
Poślij nam Panie świętych mnichów i mniszki, aby poprzez swoją ukrytą i 
wytrwałą modlitwę przybliŜali przyjście Twojego królestwa pokoju i pojednania. 
WSZYSCY: Poślij dobrych robotników na Ŝniwo Twoje. 

 Poślij nam Panie świętych misjonarzy i misjonarki, aby Twoja miłość 
mogła dotrzeć na krańce ziemi. 
WSZYSCY: Poślij dobrych robotników na Ŝniwo Twoje.  

 Poślij nam Panie święte rodziny, aby ich wierna miłość małŜeńska i 
rodzicielska była źródłem nadziei i czytelnym świadectwem dla wszystkich 
pragnących uczynić ze swojego Ŝycia dar dla dobra innych. 
WSZYSCY: Poślij dobrych robotników na Ŝniwo Twoje.  

 Poślij nam Panie świętych wychowawców, nauczycieli i katechetów, aby 
wszędzie mógł się rozwijać duch serdeczności, religijności i braterstwa, budzący 
w dzieciach i młodzieŜy tęsknotę za Bogiem i świętością Ŝycia. 
WSZYSCY: Poślij dobrych robotników na Ŝniwo Twoje. 

 Poślij Panie kaŜdego z nas, abyśmy odwaŜnie świadczyli o Tobie w 
naszych rodzinach, wspólnotach, szkołach, miejscach pracy i odpoczynku, radując 
się z uczestniczenia w Twojej zbawczej misji. 
WSZYSCY: Poślij dobrych robotników na Ŝniwo Twoje. 
 
MODLITWA KOŃCOWA : BoŜe, Ojcze nieskończonej Miłości, w Twoim Synu 
jesteś dawcą kapłaństwa, Ŝycia konsekrowanego i kaŜdego powołania, prosimy 
Cię niechaj Twój Duch prowadzi nas w pełnieniu Twojej woli. 
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„TAK” w Nazarecie„TAK” w Nazarecie„TAK” w Nazarecie„TAK” w Nazarecie    
Z Ewangelii wg św. Łukasza (1, 26-38) 
 
W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta 
galilejskiego, zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej z 
męŜczyzną o imieniu Józef, z rodu Dawida. Dziewicy było 
na imię Maryja. Anioł przyszedł do Niej i powiedział: 
„Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na 
te słowa i rozwaŜała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy 
anioł powiedział do Niej: „Nie bój się Maryjo, bo Bóg Cię 
obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu 
imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem 
NajwyŜszego, a Pan Bóg da Mu tron jego ojca Dawida. 
Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało 
końca”. Wtedy Maryja zapytała anioła: „Jak się to stanie, skoro nie znam poŜycia 
małŜeńskiego?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni 
Cię moc NajwyŜszego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem 
BoŜym. Oto Twoja krewna ElŜbieta pomimo starości poczęła syna i jest juŜ w 
szóstym miesiącu, chociaŜ uwaŜa się ją za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma 
nic niemoŜliwego”. A Maryja tak odpowiedziała: „Jestem słuŜebnicą Pana; niech 
mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł. 
 

Refleksja PowołaniowaRefleksja PowołaniowaRefleksja PowołaniowaRefleksja Powołaniowa    

 

„„„„TAKTAKTAKTAK”””” na Golgocie na Golgocie na Golgocie na Golgocie    
Z Ewangelii wg św. Jana (19, 25-27) 
 

Przy krzyŜu Jezusa stała zaś Jego matka, siostra jego matki, 
Maria, Ŝona Kleofasa oraz Maria Magdalena. Gdy Jezus 
zobaczył matkę i stojącego obok ucznia, którego miłował 
zwrócił się do Matki: „Kobieto, oto Twój syn”. Następnie rzekł 
do ucznia: „Oto twoja Matka”. I od tej godziny uczeń wziął Ją 
do siebie. 

ŚwiadectwaŚwiadectwaŚwiadectwaŚwiadectwa    

„„„„TAKTAKTAKTAK”””” w Wieczerniku w Wieczerniku w Wieczerniku w Wieczerniku    
 
Z Dziejów Apostolskich (1, 12-14)  
 
Potem [Apostołowie] wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która znajduje 
się blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. A gdy tam przybyli, weszli 
do Sali na piętrze, gdzie się zwykle zbierali. Byli tam: Piotr, Jan Jakub, Andrzej, 
Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub syn Alfeusza, Szymon Gorliwy i Juda 
syn Jakuba. Wszyscy oni modlili się wytrwale i jednomyślnie. Razem z nimi były 
takŜe kobiety, Maryja, Matka Jezusa i jego bracia. 
 
 

AdoracjaAdoracjaAdoracjaAdoracja    

„Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą” (Łk 1, 28) 

„Nie bój się Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską” (Łk 1, 30) 

„Jestem służebnicą Pana; niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1, 38) 

„Wielbi Pana moja dusza i mój duch rozradował się w Bogu, moim Zbawicielu” (Łk 1, 46-47) 

„Maryja zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19) 

„Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2, 5) 

„Oto twoja Matka” (J 19, 27) 

 
 

Modlitwa Wstawiennicza 

Jezu, który jesteś Dobrym Pasterzem, prosimy, abyś posłał dobrych 
robotników na swoje Ŝniwo! 

 Poślij nam Panie świętych kapłanów, aby z miłością głosili nam Twoje 
Słowo, leczyli słabości duszy i ciała przez sakramenty, i uczyli nas jak codzienne 
Ŝycie czynić miłością.  
WSZYSCY: Poślij dobrych robotników na Ŝniwo Twoje. 

 Poślij nam Panie święte siostry i braci zakonnych, aby poprzez ich 
posługę miłości, czynili ‘widocznym’ Twoje Oblicze pośród nas. 
WSZYSCY: Poślij dobrych robotników na Ŝniwo Twoje 


