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24 grudnia – Wigilia Narodzenia Pańskiego 
 
Rozważanie pierwsze 
Oto idzie Twój Bóg 
 
„Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym  
i zaczął prorokować, mówiąc: 
«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, 
bo lud swój nawiedził i wyzwolił, 
i wzbudził dla nas moc zbawczą 
w domu swego sługi, Dawida: 
Jak zapowiedział od dawna 
przez usta swych świętych proroków, 
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół 
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; 
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie 
i wspomni na swe święte przymierze – 
na przysięgę, którą złożył 
ojcu naszemu, Abrahamowi. 
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, 
służyć Mu będziemy bez trwogi, 
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim 
po wszystkie dni nasze. 
A ty, dziecię, zwać się będziesz 
prorokiem Najwyższego, 
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi; 
Jego ludowi dasz poznać zbawienie 
przez odpuszczenie grzechów, 
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, 
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, 
by oświecić tych, 
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, 
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju»”. 

Łk 1,67-79 

 
 
 
 
 
Bóg lituje się nad swoim ludem i przychodzi,  
by wyzwolić Go z mroku i cienia śmierci.  
 
Bóg lituje się nad Tobą i przychodzi,  
by wyzwolić Ciebie z mroku i cienia śmierci.  
 
Chce wejść ze swoim światłem w Twoje życie,  
chce rozproszyć ciemności,  
chce wyprowadzić Cię ze śmierci do życia. 
 
Twój Pan i Król zbliża się do Ciebie. 
Chce przyjść ze swoją miłością i miłosierdziem, 
chce skierować Twoje kroki na drogę pokoju. 
 
Przyjmiesz Go pod dach swego serca? 
 
Niezależnie od tego, w jakich ciemnościach dziś siedzisz,  
ile niepokoju jest w Tobie lub wokół Ciebie,  
i jakie jest Twoje pragnienie Boga, 
wołaj dziś całym sercem: 
 
Marana tha! Przyjdź, Panie Jezu! 
 
------------------------------------------ 
„Raduj się wielce, Córo Syjonu, 
wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! 
Oto Król twój idzie do ciebie, 
sprawiedliwy i zwycięski”. 

Za 9,9a 
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25 grudnia – Uroczystość Narodzenia Pańskiego 
 
Rozważanie drugie 
Bóg zbawia 
 

„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. 
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim 

zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha 
Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie 
chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. 

Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie 
i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do Siebie Maryi, twej 
Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. 
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud 
od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo 
Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto dziewica pocznie i porodzi 
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg z nami. 

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł 
Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż 
porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus”. 

Mt 1,18-25 
 
Imię Jezus znaczy: Bóg zbawia.  
W tym imieniu zawarty jest Boży plan na Twoje życie. 
Z miłości do Ciebie Bóg posyła na świat swojego Syna – Jezusa 
Chrystusa.  
 
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”. 

 J 3,16 
 
Adoruj dzisiaj swojego Zbawiciela. 
Wypowiadaj z miłością Jego święte imię: 
 
Jezus, Jezus, Jezus…  
 
------------------------------------------  
„Wielbi dusza moja Pana 
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy”. 

Łk 1,46-47 

26 grudnia – Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika 
 
Rozważanie trzecie 
Ja jestem 
 

„Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom 
i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników 
i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im 
i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie 
mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie 
mówić. 

Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie 
mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci 
powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie 
w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa 
do końca, ten będzie zbawiony”. 

Mt 10,17-22 
 

Jedno z imion Boga brzmi: JA JESTEM. To imię objawia też w swoim 
Synu, Jezusie Chrystusie. Emmanuel znaczy: Bóg z nami. 
 
Bóg jest z Tobą. W każdym czasie, w każdej sytuacji.  
Jego MIŁOŚĆ jest zawsze przy Tobie.  
Dzisiaj w szczególny sposób chce Ci o tym przypomnieć. 
 
Nawet jeżeli przeżywasz trudności – Bóg jest z Tobą. 
Nawet jeśli wszyscy stają przeciwko Tobie z powodu Jego imienia  – 
Bóg jest z Tobą. 
Nawet jeśli Twoi bliscy wydają Cię na „śmierć” – Bóg jest z Tobą. 
 
Bóg był, jest i będzie przy Tobie w godzinie próby – wierzysz w to? 
 
Módl się dzisiaj: 
Panie, daj mi siłę, abym wytrwał do końca, bym nie odszedł od Ciebie 
w obliczu przeciwności, bym zaufał Twojej miłości, która wyzwala 
z lęku i uwierzył całym sercem Twojemu Słowu – JA JESTEM. 
------------------------------------------  
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. 

Mt 28,20b   
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27 grudnia – Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty 
 
Rozważanie czwarte 
W Bogu jest życie 
 

„Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła 
i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus 
kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go 
położono». 

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni 
obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył 
pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, 
jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, 
idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz 
chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale 
oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. 

Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył 
pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył”. 

J 20,2-8 
 

Jan, umiłowany uczeń Jezusa, który miał z Nim szczególną relację. 
A jednak w godzinie próby w nim też, jak w pozostałych uczniach, 
podupada wiara.  
 
Wydawało się, że krzyż zakończył wszystko. 
Ale to Bóg ma ostatnie słowo. Jezus zmartwychwstał! 
 
Czy wierzysz, że Bóg ma moc ożywić to, co w Tobie umarło? 
Czy wierzysz, że ma moc wprowadzić życie tam, gdzie panuje śmierć? 
 
Przypomnij sobie „małe” i „wielkie” cuda, których byłeś świadkiem.  
I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. 
 
Wyznaj z wiarą, że: W Bogu jest życie. 
------------------------------------------  
[Niech da] wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, 
do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród 
świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na 
podstawie działania Jego potęgi i siły. 

Ef 1,18-19 

28 grudnia – Święto świętych Młodzianków Męczenników 
 
Rozważanie piąte 
Zasłuchanie 
 

„Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we 
śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; 
pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je 
zgładzić”. 

On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; 
tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które 
Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego». 

Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny 
gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać 
wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, 
o którym się dowiedział od Mędrców. 

Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: „Krzyk usłyszano 
w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić 
się w żalu, bo ich już nie ma”. 

Mt 2,13-18 
 
Józef był zasłuchany w Boże Słowo. Dlatego potrafił rozpoznać głos 
Pana i odpowiedzieć na Jego wezwanie, gdy Ten przez swojego 
posłańca jasno wskazał mu, co powinien zrobić.  
 
Bez słuchania Boga nie jesteśmy w stanie podejmować trafnych 
decyzji. Bez otwartości na to, że Bóg może też zmienić nasze plany, 
nasze pomysły na życie, możemy się pogubić i nie trafić do celu. 
 
W jaki sposób podejmujesz decyzje? Czy robisz to wspólnie z Bogiem? 
 
Zaproś dziś Boga do trudnych decyzji, które są przed Tobą. Opowiedz 
Mu o swoich rozterkach, trudnościach, problemach, o tym, czego się 
boisz. A gdy to zrobisz, wycisz swoje serce i słuchaj. Bo kto kocha, ten 
potrafi słuchać. Bóg zawsze Cię wysłuchuje. A czy Ty słuchasz Boga? 
 
------------------------------------------  
Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, 
Samuelu!». Samuel odpowiedział: «Mów, bo sługa Twój słucha».  

1 Sm 3,10  
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29 grudnia – Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego 
 
Rozważanie szóste 
Radość spotkania 
 

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, 
Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak 
bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko 
płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze 
parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa 
Pańskiego. 

A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek 
sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty 
spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż 
zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do 
świątyni. a gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim 
według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga 
i mówił: 

«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, 
według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które 
przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie 
pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». 

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. 
Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten 

przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, 
któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby 
na jaw wyszły zamysły serc wielu». 

Łk 2,22-35 
 

Jak wielka radość musiała wypełniać serce Symeona, gdy wziął 
w objęcia Boże Dziecię. Gdy spotkał się z Tym, za którym tęskniło Jego 
serce, z Tym, którego całe życie wyczekiwał ufny Bożej obietnicy. 
 
Każdego dnia Jezus daje nam siebie w Eucharystii. Mamy możliwość 
przyjąć Go do swojego serca i ucieszyć się Jego obecnością. 
Czy jest w Tobie „radość spotkania” ze swoim Zbawicielem? 
 
Powiedz Mu dziś o swojej miłości do Niego. Miłość chce być kochana… 
------------------------------------------  
Miłości pragnę… Oz 6,6a 

30 grudnia – Niedziela Świętej Rodziny 
 
Rozważanie siódme 
Być w tym, co należy do Ojca 
 

„Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. 
Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy 
wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus 
w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że 
jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi 
i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. 

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział 
między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. 
Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu 
i odpowiedziami. 

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: 
«Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca 
szukaliśmy Ciebie». Lecz on im odpowiedział: «Czemu Mnie 
szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy 
do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. 

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. 
A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. 
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga 
i u ludzi”. 

Łk 2,41-52 
 
„Pierwszym i ostatnim słowem Jezusa jest słowo «Ojciec». O ojcostwie 
Boga mówi się w całej Ewangelii. Jezus przyszedł, aby wyzwolić w nas 
słowo «Abba», aby doprowadzić nas, w posłuszeństwie i miłości, do 
poznania prawdy, która zbawia. On «musi» zajmować się tym, co jest 
Ojca, ponieważ jest Synem, który słucha i odpowiada na to, co mówi 
Ojciec. «To, co jest Ojca», oznacza Jego wolę, w której posłuszny 
Syn mieszka niczym w domu, stając się samemu Słowem Ojca”. 

S. Fausti, Wspólnota czyta Ewangelię wg św. Łukasza 
 
Pomódl się dzisiaj w skupieniu modlitwą „Ojcze nasz”, prosząc, by 
w Twoim życiu oraz w życiu Twojej rodziny i Twoich bliskich 
wypełniała się Boża wola – by we wszystkim Bóg był uwielbiony. 
------------------------------------------  
Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę… Ps 40,9a  
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31 grudnia – Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego 
 
Rozważanie ósme 
Zrodzeni z Boga 
 
„Na początku było Słowo,  
a Słowo było u Boga,  
i Bogiem było Słowo.  
Ono było na początku u Boga.  
Wszystko przez Nie się stało,  
a bez Niego nic się nie stało,  
[z tego], co się stało. 
W Nim było życie,  
a życie było światłością ludzi,  
a światłość w ciemności świeci  
i ciemność jej nie ogarnęła. 
Pojawił się człowiek posłany przez Boga –  
Jan mu było na imię.  
Przyszedł on na świadectwo,  
aby zaświadczyć o światłości,  
by wszyscy uwierzyli przez niego.  
Nie był on światłością,  
lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. 
Była światłość prawdziwa,  
która oświeca każdego człowieka,  
gdy na świat przychodzi.  
Na świecie było [Słowo],  
a świat stał się przez Nie,  
lecz świat Go nie poznał.  
Przyszło do swojej własności,  
a swoi Go nie przyjęli.  
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,  
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,  
tym, którzy wierzą w imię Jego –  
którzy ani z krwi,  
ani z żądzy ciała,  
ani z woli męża,  
ale z Boga się narodzili. 
A Słowo stało się ciałem  
i zamieszkało wśród nas.  

 
 
 
 
 
I oglądaliśmy Jego chwałę,  
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,  
pełen łaski i prawdy. 

 
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, 

o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie 
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscy 
otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za 
pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa 
Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który 
jest w łonie ojca, o Nim pouczył”. 

J 1,1-18 
 
„(…) kto wierzy w Jezusa, ten przez wiarę wchodzi w osobiste i nowe 
pochodzenie Jezusa, otrzymuje to pochodzenie jako swoje własne. 
Sami z siebie wszyscy ci wierzący są najpierw «zrodzeni z krwi i z woli 
męża». Wiara daje im jednak nowe narodzenie: zostają włączeni 
w pochodzenie Jezusa, które staje się teraz ich własnym 
pochodzeniem. Za sprawą Chrystusa, przez wiarę w Niego, są teraz 
zrodzonymi z Boga”.  

Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo 
 
Z Boga jesteś i do Boga wracasz. On przygotował już dla Ciebie 
miejsce w swoim królestwie i oczekuje Ciebie z wytęsknieniem. Od 
Ciebie jednak zależy, czy przyjmiesz Jego dar, czy odpowiesz na Jego 
zaproszenie. Każdego dnia Bóg przypomina Ci o tym, że jesteś Jego 
umiłowanym dzieckiem i dziedzicem królestwa. 
 
W jaki sposób ta prawda wpływa na Twoje życie? Pamiętasz o niej?  
Czy żyjesz na co dzień jak Boże dziecko i dziedzic Jego królestwa? 
------------------------------------------  
„Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: 
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, 
i rzeczywiście nimi jesteśmy. 

1 J 3,1a   
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1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
 
Rozważanie dziewiąte 
Maryja – Matka Stworzyciela 
 

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa 
oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im 
zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, 
zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. 

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je 
w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za 
wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem 
powiedziane. 

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu 
imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. 

Łk 2,16-21 
 

„Matka Stworzyciela. Przedziwnym Bożym paradoksem Maryja 
wydała na świat swego własnego Stwórcę. Z Jego Boskiego Serca 
wyszło bowiem wszystko, co istnieje, wszechświat i każde ludzkie 
istnienie. Człowiek jest jedynym stworzeniem na tej ziemi, którego 
odwieczna Miłość chce dla niego samego. Nosi też w duszy 
niezniszczalne znamię tego pochodzenia. «Idę przez życie wśród tęcz i 
burz, ale z czołem dumnie wzniesionym, bo jestem dzieckiem 
królewskim» – cieszyła się święta Faustyna. Godności stąd wynikającej 
nie może zniszczyć inny człowiek, zabijając, poniżając, czy zadając 
cierpienia. Posiadają ją ludzkie płody na każdym etapie swego 
istnienia, osoby zdeformowane przez wiek, choroby i wypadki, 
wszyscy odrzuceni na margines życia jako nieużyteczni. Żadne 
ziemskie dobra nie mają większej wartości od daru królewskiego 
pochodzenia człowieka. 

Boża Mądrość oświadcza: «Ja rzekłem, bogami jesteście. Jesteście 
wszyscy synami Najwyższego» (Ps 82,6). Dusza ludzka jest z Bożego 
rodu. Odkrywanie tej godności stanowi najważniejsze życiowe 
zadanie człowieka. Jest ono pod szczególnym patronatem Matki 
Stworzyciela, która pragnie, by każdy poznał wielkość swego 
pochodzenia i wszedł, tak jak Ona, w wieczność Boga”. 

J. Zieliński, Prawa duchowego wzrastania 
dla serc szukających dojrzałości 

 

Pomódl się dziś aktem zawierzenia, oddając na nowo swoje życie oraz 
całą naszą wspólnotę w opiekę Maryi, prosząc o to, byśmy nie ustali 

w drodze do Boga i z oddaniem realizowali Boże pragnienia. 
 

Niepokalana Dziewico Maryjo, Matko Boga, Królowo świata! 
 

Wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmocny,  
gdy wejrzał na Twoje uniżenie. 

Stałaś się Niewiastą Niosącą Chrystusa dla naszego zbawienia. 
Odczytując nasze powołanie w Kościele jako Przyjaciele Oblubieńca, 

pragniemy przyłączyć się do Twojego hymnu uwielbienia. 
Wpatrując się w Twoje przeczyste życie, 

obieramy sobie Ciebie za szczególną patronkę naszej Wspólnoty. 
Pragniemy naśladować Ciebie,  

aby poprzez życie zawierzone woli Bożej, 
tak jak Ty, kroczyć pewną drogą do zbawienia. 

Pragniemy oddać się pod Twoją przemożną opiekę,  
by zło nas nie zwyciężało, 

a w naszym życiu zajaśniał blask świętości. 
Jako Przyjaciele Oblubieńca, obdarzeni miłością Boga,  

zdobyci przez Jezusa, 
chcemy kochać Go ponad wszystko, 
a ze względu na Niego także Ciebie,  
Matko naszego Pana i Oblubieńca. 

Zawierzamy Twojej matczynej opiece naszą Wspólnotę i prosimy, 
byś nas nieustannie prowadziła do Twojego Syna. 

Wypraszaj nam dar Ducha Świętego dla ożywienia naszej wiary, 
rozpalenia miłości 

i jednoczenia wspólnych wysiłków apostolskich. 
Prowadź nas drogą pokory, ufności i służby. 

Prowadź ku zjednoczeniu z wolą Boga, tak aby w nas i przez nas 
wypełniały się Jego pragnienia. 

Prowadź naszą Wspólnotę tak, aby przez jej modlitwę i świadectwo 
chrześcijańskiego życia 

świat uwierzył Twojemu Synowi. 
Prowadź drogami nowej ewangelizacji, aby wracali do Boga ci, 

którzy Go odrzucili. 
Prowadź, Matko, drogą rozkochiwania świata w jedynym Oblubieńcu, 

którym jest Twój Syn, a nasz Pan, Jezus Chrystus. 


