
WPROWADZENIE 

Nowenna jest modlitwą o charakterze błagalnym, odmawianą zwyczajowo przed każdą większą 

uroczystością lub wspomnieniem świętego, do którego ma się szczególne nabożeństwo. Odmawia się ją 

indywidualnie lub wspólnotowo przez dziewięć kolejnych dni dla uproszenia jakiejś szczególnej łaski za 

przyczyną osoby, do której ową nowennę się odmawia. 

„Proście, a otrzymacie, kołaczcie, a otworzą wam, szukajcie, a znajdziecie” - powiedział Jezus do swoich 

uczniów. 

Nowenna jest nie tylko przygotowaniem do obchodu jakiegoś ważnego wydarzenia, ale jest także dobrą 

okazją do zintensyfikowania swoich próśb, dlatego też modlitwa odmawiana przez kolejnych dziewięć dni 

ma niezwykłą skuteczność. Warto przy okazji odprawiania nowenny podjąć jakieś dodatkowe drobne 

wyrzeczenia, umartwienia, dobre uczynki, przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, uczestniczyć w 

Eucharystii i przyjąć Komunię Świętą. 

Nowenna do św. Wincentego Pallottiego odprawiana przed jego liturgicznym wspomnieniem, to jest w 

dniach od 13 do 21 stycznia, ma szczególną wymowę. 

13 stycznia 1850 roku, w ostatnim dniu Oktawy Epifanii, ks. Wincenty Pallotti posługiwał w konfesjonale. 

W czasie jednej ze spowiedzi zauważa, że jego penitent jest zziębnięty i nie ma na sobie wierzchniego 

okrycia. Zdejmuje wtedy swój płaszcz i oddaje go człowiekowi w potrzebie, co staje się z kolei przyczyną 

jego własnego przeziębienia. Przez kolejnych 9 dni choroba rozwija się i przeradza w zapalenie opłucnej. 

Wincenty Pallotti odchodzi do Pana w dniu 22 stycznia. Nowenna ta jest zatem niejako „czuwaniem przy 

łóżku konającego ks. Wincentego”. 

Przez tych dziewięć kolejnych dni rozważać będziemy dziewięć „kroków św. Wincentego”, czyli tych 

wszystkich spraw, którymi on żył. Wspólnie z nim będziemy kontemplowali Nieskończoną Miłość i 

Miłosierdzie Boga, stworzenie człowieka, nasze powołanie do świętości, posłannictwo Jezusa Chrystusa 

jako Apostoła Ojca Przedwiecznego i nasze naśladowanie Chrystusa, szczególną obecność NMP Królowej 

Apostołów, misję ewangelizacyjną Kościoła, budowanie jedności chrześcijan oraz Zjednoczenie 

Apostolstwa Katolickiego - dzieło, któremu poświęcił swoje życie. 

Niech zatem ta modlitwa i te rozważania będą dla nieskończonej chwały Boga i przyczynią się ku naszemu 

uświęceniu, zbawieniu dusz naszych i naszych bliźnich oraz zniszczeniu grzechu. 

DZIEŃ I (13 stycznia) - Bóg jest Miłością Nieskończoną i Miłosierdziem 

FRAGMENT PISMA ŚW. 

Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (4,7-16) 

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy kto miłuje, narodził się z Boga i 

zna Boga, (...) bo Bóg jest miłością. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że to 

On sam nas pierwszy umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować (...). Bóg jest miłością, 

kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. 

Z PISM ŚW. WINCENTEGO 

Bóg w Istocie swej to Miłość odwieczna, nieskończona i miłosierna bez granic; ja zaś, choć nieskończenie 

niegodny, aby w sercu mym rozlana była miłość Boża, to jednak ufam mocno, że Bóg, który jest Miłością w 

swej Istocie, przepaja mnie miłosiernie odwieczną swą i nieskończoną miłością, i ufam, że niweczy we mnie 

przez to całą mą świecką i przyziemną miłość oraz wszelkie jej następstwa i wszelkie myśli, słowa i 

uczynki, jakie spełniałem wbrew miłości Boga i bliźniego. I żywię nadto nadzieję, że niweczy mnie przez to 

na duszy, jak w ciele i w czynach tak dalece, że jestem jakby mnie nigdy nie było i jakbym nigdy nie miał 

być na świecie i że we mnie i we wszystkim był i jest zawsze Bóg - Miłość z Istoty swej odwieczna, 

niezmierna, nieskończona, niepojęta i bezgranicznie miłosierna - sam Bóg, wszystkie Boskie Osoby, 



wszystkie nieskończone przymioty. 

(Wybór Pism, t. III, s. 249-250) 

Chwila refleksji w ciszy. 

MODLITWA DNIA 

P. Boże, nasz Ojcze, Ty jako jedyne źródło miłości pierwszy nas umiłowałeś, abyśmy napełnieni 

bogactwem Twojej łaski, mogli żyć jedynie dla Twej miłości. Ty w ciągu wieków zapewniałeś nas o Twojej 

dobroci względem nas, a w tych ostatecznych czasach zesłałeś nam Twojego Umiłowanego Syna, a naszego 

Pana Jezusa Chrystusa, który jest pełnym objawieniem Twojej miłości i wierności. On to, umiłowawszy nas 

do końca, wydał samego siebie na okup za nasze grzechy, a umierając na drzewie krzyża, przywrócił nam 

życie wieczne. Dziękując Tobie za tak wielkie dary i wierząc, że jako nasz Najlepszy Ojciec pragniesz 

jedynie naszego szczęścia, ośmielamy się Ciebie prosić (o oraz) o łaski, których nam potrzeba. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

DZIEŃ II (14 stycznia) - Stworzenie człowieka 

FRAGMENT PISMA ŚW. 

Z Księgi Rodzaju (1, 26-31) 

Bóg rzekł: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad 

ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!". 

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. 

Po czym Bóg im błogosławił (...). A Bóg widział, że wszystko, co uczynił było bardzo dobre. 

Z PISM ŚW. WINCENTEGO 

Człowiek jest, jak nas o tym poucza święta wiara, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, Bóg zaś ze 

samej swej istoty jest miłością. A zatem człowiek na mocy samego aktu stwórczego jest żywym obrazem 

miłości Bożej. Bóg zaś, który ze samej swej istoty jest miłością, w swojej zewnętrznej działalności zawsze 

się skłania do działania na korzyść człowieka i to tak bardzo, że Syna swego Jednorodzonego zesłał, aby 

Ten swoją śmiercią krzyżową odkupił rodzaj ludzki. Jak Chrystus „stał się dla nas posłuszny aż do śmierci i 

to śmierci krzyżowej”, tak też i człowiek winien, w miarę swoich możliwości, naśladować Boga, okazując 

przy pomocy swoich uczynków czynną miłość bliźniemu, którym jest każdy człowiek zdolny do poznania 

Boga, niezależnie od warstwy społecznej, strefy geograficznej, narodowości itd. Dlatego też człowiek, 

mając na uwadze samą istotę aktu stwórczego, nie może się uchylać od przykazania miłości. Przyjąwszy 

zaś, że przykazanie miłości bliźniego, nakazujące nam kochać bliźniego jak siebie samego, jest naszym 

obowiązkiem, każdy już łatwo może sobie uświadomić, że nikt nie kocha siebie samego, jeśli całym sercem, 

całą duszą i wszystkimi siłami nie stara się w sposób skuteczny o własne zbawienie wieczne; i to, że nikt nie 

kocha bliźniego swego jak siebie samego, jeżeli nie stara się o wieczne zbawienie bliźniego tak, jak o swoje. 

(Wybór Pism, t. I, s. 59-60) 

Chwila refleksji w ciszy. 

MODLITWA DNIA 

P. Ojcze święty, Ty jeden jesteś Bogiem żywym i prawdziwym, Ty jesteś przedwieczny i trwasz na wieki. 

Tylko Ty, Boże, jesteś dobry i jako jedyne źródło życia powołałeś wszystko do istnienia, aby napełnić swoje 

stworzenia dobrami i wiele z nich uszczęśliwić jasnością Twojej chwały. Wysławiamy Cię, Ojcze święty, bo 

jesteś wielki i wszystkie stworzenia głoszą Twoją mądrość i miłość. Ty stworzyłeś człowieka na swoje 

podobieństwo i powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy, rządził wszelkim 

stworzeniem. Dlatego też ośmielamy się wzywać Twego Świętego Imienia i z ufnością, że zostaniemy 

wysłuchani, ośmielamy Cię prosić (o… oraz) o łaski, których nam potrzeba. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

DZIEŃ III (15 stycznia) - Powołanie do świętości 

FRAGMENT PISMA ŚW. 

Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (3, 2-3) 



Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy, że gdy 

się to objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy, kto pokłada w Nim tę 

nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. 

Z PISM ŚW. WINCENTEGO 

Pomiędzy innymi łaskami, o które zwracam się z prośbą do mojego Ojca Niebieskiego, mojego nade 

wszystko najukochańszego oblubieńca Jezusa i mojej nade wszystko najukochańszej Matki Marii, aniołów i 

świętych, i błagam wszystkie inne stworzenia o wyjednanie tego za mnie, proszę, by Pan prowadził mnie 

drogą, że tak powiem, nieskończenie świętą, bezpieczną, doskonałą i ukrytą przed oczyma ludzi; proszę o 

dar świętej wytrwałości w dobrym i nieustające pomnażanie żarliwości w świętej służbie Bożej, a to ku 

nieskończonej chwale i czci Boga, oraz korzyści wszystkich dusz. Świętość jest konieczna. Ufam wielce 

dobroci Boga, że dla zasług świętych, aniołów, Marii i Jezusa wpoi ufność otrzymania tej łaski, która 

uświęca i sprawia, iż dla samej chwały Boga dokonujemy największych rzeczy i że zaszczepi we mnie 

najwyższe stopnie świętości i doskonałości. (Postanowienia i dążenia, 116, 211 i 81) 

Chwila refleksji w ciszy. 

MODLITWA DNIA 

P. Boże, źródło życia i świętości, tylko Ty jesteś święty i godzien wszelkiej chwały. Ty z miłości stworzyłeś 

człowieka i powołujesz go do świętości, aby mógł we wspólnocie z Tobą przebywać w Twojej chwale i 

radować się Twoją obecnością. Dlatego słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, 

Twojego Syna, staliśmy się Twoimi przybranymi dziećmi, a mocą Twojego Świętego Ducha ożywiasz nas i 

uświęcasz. Przez zasługi i wstawiennictwo wszystkich Świętych, wdzięczni za Twoje wielkie miłosierdzie 

względem nas, ośmielamy się Ciebie prosić (o… oraz) o łaski, których nam potrzeba. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. 

W. Amen. 

DZIEŃ IV (16 stycznia) - Apostoł Ojca Przedwiecznego 

FRAGMENT PISMA ŚW. 

Z Ewangelii według św. Jana (17, 1-5) 

Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swojego Syna chwałą, aby Syn 

Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie 

wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego 

prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi 

przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie 

chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał”. 

Z PISM ŚW. WINCENTEGO 

Przykazanie zaś miłości, które wszystkim nakazuje wielbić i ponad wszystko kochać Boga, a bliźniego 

swego miłować jak siebie samego, zobowiązuje nas również do starania się wszelkimi możliwymi 

sposobami o wieczne zbawienie tak swoje, jak i bliźniego. Staje się to jeszcze bardziej oczywiste, gdy 

przypomnimy sobie to, co mówi Duch Święty: „Każdemu z osobna dał Bóg rozkazanie o bliźnim jego”. 

Każdemu więc Bóg przykazał się troszczyć o wieczne zbawienie bliźniego. A ponieważ w wypełnianiu tego 

przykazania winniśmy naśladować Jezusa Chrystusa, który jest Apostołem Ojca Przedwiecznego, przeto 

życie Jezusa Chrystusa, będące Jego apostolstwem, ma być dla każdego wzorem apostolstwa. A że wszyscy 

są wezwani i, co więcej, zobowiązani do naśladowania Jezusa Chrystusa, przeto wszyscy powołani są do 

apostolstwa stosownie do swojego stanu i zawodu. Ale ponieważ nie wszyscy przestrzegają przykazania 

miłości Boga i bliźniego tak doskonale, jak to przykazał Jezus Chrystus, mówiąc: „Bądźcie doskonałymi, 

jak Ojciec wasz Niebieski jest doskonałym”, stąd też nie wszyscy zasługują na miano „apostoła”. Jednak 

miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa pobudza każdego człowieka do czynów apostolskich, aby każdy 

mógł zasłużyć na miano „apostoła” i zdobyć zasługę oraz cieszyć się chwałą, dzięki wstawiennictwu 

Królowej Apostołów, Najświętszej Maryi. (Wybór Pism, t. I, s. 39) 

Chwila refleksji w ciszy. 



MODLITWA DNIA 

P. Panie, nasz Boże, Ty objawiłeś nam Umiłowanego Syna Twojego Jezusa Chrystusa jako Apostoła 

posłanego przez Ciebie dla dokonania dzieła naszego zbawienia. On to za sprawą Ducha Świętego stał się 

człowiekiem, narodził się z Maryi Dziewicy i był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Ubogim 

głosił dobrą nowinę o zbawieniu, jeńcom wyzwolenie, a smutnym radość. Aby wypełnić Twoje 

postanowienie, wydał się na śmierć krzyżową, a zmartwychwstając, zwyciężył śmierć i odnowił życie, 

abyśmy żyli już nie dla siebie ale jedynie ku Twojej chwale. Wdzięczni za tak wspaniały dar Twojej 

miłości, z dziecięcą ufnością ośmielamy się Ciebie prosić (o… oraz) o łaski, których nam potrzeba. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

DZIEŃ V (17 stycznia) - Naśladowanie Chrystusa 

FRAGMENT PISMA ŚW. 

Z Ewangelii według św. Mateusza (16, 24-27) 

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 

weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swoje 

życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a 

na swojej duszy szkodę poniesie? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn 

Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego 

postępowania”. 

Z PISM ŚW. WINCENTEGO 

„Przeznaczył nas, abyśmy się stali na podobieństwo Syna Jego, żeby On był pierworodnym między wieloma 

braćmi” (por. Rz 8, 29). Święty Paweł Apostoł przestrzega nas, że Bóg chce, abyśmy dla osiągnięcia 

naszego jedynego, uszczęśliwiającego celu stali się podobni do Jego Jednorodzonego Syna, który dla nas 

stał się człowiekiem i który jest naszym pierworodnym Bratem. Naśladowanie zatem Pana naszego Jezusa 

Chrystusa jest tak niezbędne, jak niezbędne jest samo nasze zbawienie. Stąd też podstawową Regułą 

naszego najmniejszego Stowarzyszenia ma być życie Pana naszego Jezusa Chrystusa, po to, by naśladować 

Go w pokorze i z ufnością możliwie jak najdoskonalej we wszystkich Jego poczynaniach w życiu ukrytym i 

w publicznej posłudze ewangelicznej. Z tego powodu powinniśmy podejmować zawsze, najdoskonalej jak 

potrafimy, wysiłki zmierzające do tego, by nasze życie stawało się stale coraz bardziej podobne do życia 

pierworodnego naszego Brata Jezusa Chrystusa. (Wybór Pism, t. II, s. 314) 

Chwila refleksji w ciszy. 

MODLITWA DNIA 

P. Ojcze święty, wielbimy Ciebie, przez umiłowanego Syna Twojego Jezusa Chrystusa, za wspaniały plan 

Twojej miłości względem nas. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś 

jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z 

Dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby 

śmierć pokonać i objawić moc Zmartwychwstania. On swoim życiem wezwał nas do naśladowania, abyśmy 

upodobniwszy się do Niego, mogli osiągnąć życie wieczne w Twoim Królestwie. Za te znaki Twojej 

dobroci wychwalamy Cię i z ufnością Ciebie prosimy (o… oraz) o łaski, których nam potrzeba. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

DZIEŃ VI (18 stycznia) - Maryja, Królowa Apostołów 

FRAGMENT PISMA ŚW. 

Z Dziejów Apostolskich (1, 12-14; 2, 1-4) 

Wtedy wrócili do Jerozolimy. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, i 

Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat 

Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z 

braćmi Jego. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy na tym samym 

miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w 



którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął 

jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. 

Z PISM ŚW. WINCENTEGO 

Postanawiam przedstawiać sobie (często to w sobie odnawiać), że w jakimkolwiek będę się znajdował 

miejscu, będę wraz ze wszystkimi stworzeniami w jerozolimskim Wieczerniku, gdzie Apostołowie 

otrzymali Ducha Świętego; i jak Apostołowie pozostawali tam z Najświętszą Maryją, tak będę sobie też 

wyobrażał, iż jestem tam z moją nade wszystko najukochańszą Matką Maryją i z nade wszystko najbardziej 

umiłowanym Oblubieńcem Jezusem, którzy - uważam to za pewne - jako moi najosobliwsi Obrońcy 

sprawią, że spłynie na mnie i na innych obfitość Ducha Świętego. A jak pragnę, aby ta obfitość Pańskiego 

Ducha pomnażała się we mnie i we wszystkich stworzeniach, w każdym, tak ze wszystkimi stworzeniami 

zostawać pragnę zawsze w tymże Wieczerniku. Tak też częściej wedle możności przedstawiać sobie będę, 

że kiedy ja i inne stworzenia trwamy w Wieczerniku, zstępuje na nas obfitość i pełnia Ducha Świętego. 

Pragnę z niej odnosić owoce tak obfite, jakie odnosiliby z niej wszyscy Święci, Apostołowie i Maryja. 

(Wybór Pism, t. III, s. 46-47) Chwila refleksji w ciszy. 

MODLITWA DNIA 

P. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w cudowny sposób wybrałeś Maryję na Matkę Twojego 

Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje Słowo, poczęła Je w 

dziewiczym łonie i otaczała macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego Założyciela. Przyjmując 

pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć 

Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy Apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, 

łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona 

do niebieskiej chwały otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniach do 

wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański. Wysławiając tak wielkie dzieła Twojej miłości 

oraz pokładając ufność we wstawiennictwo i zasługi naszej Matki i Królowej, ośmielamy się Ciebie prosić 

(o… oraz) o łaski, których nam potrzeba. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

DZIEŃ VII (19 stycznia) - Misja ewangelizacyjna 

FRAGMENT PISMA ŚW. 

Z Ewangelii według św. Mateusza (28, 16-20) 

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu 

pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest 

wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię 

Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto Ja jestem z 

wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. 

 

Z PISM ŚW. WINCENTEGO 

Pobożne nasze Zjednoczenie, a jeszcze bardziej Stowarzyszenie Księży, stanowiące część wewnętrzną i 

dynamizującą tegoż Zjednoczenia, oddaje się od samego początku swego istnienia krzewieniu Królestwa 

Pana naszego Jezusa Chrystusa; poruszone zaś do żywego tkliwą miłością wyrażoną przez samego 

Odkupiciela w słowach: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby 

wysiał robotników na żniwo swoje” (Mt 9, 37-38), czuło się zawsze jak najbardziej zaangażowane do 

współdziałania, za pośrednictwem niezawodnego środka zalecanego przez Chrystusa w postaci modlitwy, w 

pozyskiwaniu ewangelicznych pracowników. (Wybór Pism,t. II, s. 187) Chwila refleksji w ciszy. 

MODLITWA DNIA 

P. Boże, nasz Ojcze, Ty chcesz, aby wszystkie ludy i narody Ciebie poznały i jedynie Ciebie wielbiły jako 

swojego Pana i Stwórcę. Ty posłałeś na świat swojego Umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, aby wszystkim 

ludziom przyniósł zbawienie. Przez Niego posyłasz nieustannie głosicieli Dobrej Nowiny, aby Twoje Imię 

było wysławiane po całej ziemi. Ty powołałeś Kościół, aby był dla narodów sakramentem zbawienia i aby z 

wszystkich narodów wzrastał jeden lud święty. Wysławiamy Ciebie Boże, za wielkie dzieła Twojej Miłości 



i z pokorą ośmielamy Cię prosić (o…  oraz) o łaski, których nam potrzeba. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

DZIEŃ VIII (20 stycznia) - Jedność chrześcijan 

FRAGMENT PISMA ŚW. 

Z Dziejów Apostolskich (2, 42-47) 

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała 

wszystkich, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali 

razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdawali je każdemu według potrzeby. 

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i 

prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś pomnażał im codziennie 

tych, którzy dostępowali zbawienia. 

Z PISM ŚW. WINCENTEGO 

Jezus Chrystus zapowiedział czas, kiedy cały świat zjednoczy się jako jedna Owczarnia pod jednym 

Pasterzem. Nasza modlitwa o nadejście Królestwa podoba się Panu. Nasze dobre czyny, żarliwe modlitwy 

sprawiedliwych i wstawiennictwo Błogosławionej Dziewicy Maryi sprawią, że dzień ten nadejdzie. Mamy 

nadzieję, że przez naszą żarliwą modlitwę Bóg pozwoli, by już wkrótce nadszedł ten dzień, kiedy ujrzymy 

świat jako jedną Owczarnię pod jednym Pasterzem. (Modlitewnik SAK, s. 70-71)  

Chwila refleksji w ciszy. 

MODLITWA DNIA 

P. Wszechmogący, wieczny Boże, nieustannie Ciebie wychwalamy i Tobie za wszystko składamy dzięki, 

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego bowiem doprowadziłeś nas do poznania Twojej prawdy, 

abyśmy złączeni węzłem jednej wiary i chrztu świętego, stali się członkami Jego Ciała. Przez Niego 

udzieliłeś wszystkim narodom Twojego Ducha Świętego, który działając przez rozmaite dary, jest Sprawcą 

jedności. Duch Święty zamieszkuje w Twoich przybranych dzieciach, napełnia cały Kościół i nim kieruje. 

Wierzymy, że przez nasze pokorne modlitwy przybliża się dzień, kiedy wszystkie ludy i narody zgromadzą 

się jako jedna Owczarnia pod jednym Pasterzem oraz ufamy, że wysłuchasz nasze prośby (o… oraz) o łaski, 

których nam potrzeba. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 

DZIEŃ IX (21 stycznia) - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego 

FRAGMENT PISMA ŚW. 

Z Ewangelii według św. Jana (17, 7-9a, 11b. 25-26) 

Jezus tak modlił się za swoich uczniów: „Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś pochodzi od 

Ciebie. Słowo bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od 

Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś. Ja za nich proszę. Ojcze święty, zachowaj ich w 

Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My, wszyscy oni stanowili jedno. Ojcze sprawiedliwy! Świat 

Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i 

nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich. 

Z PISM ŚW. WINCENTEGO 

Celem Stowarzyszenia jest większa chwała Boża, uświęcenie i zbawienie wieczne duszy własnej i dusz 

naszych bliźnich przez życie czynne i bogomyślne i przez uczynki miłosierdzia co do ciała i duszy. Chodzi 

też o to, by wiodąc życie w pokorze i w prawdziwej zawisłości, jednoczyć świętym węzłem 

współzawodniczącej miłości i gorliwości duchowieństwo świeckie i zakonne w pełnieniu dzieł świętego 

posługiwania, aby w ten sposób skuteczniej zapewnić zbawienie dusz, a także, by wszystkich wiernych bez 

różnicy płci wszelkiego stanu, godności, stanowiska, tak pojedynczo, jak zbiorowo, zapraszać do tego, by 

każdy, wypełniając rzetelnie przykazanie miłości Boga i bliźniego, przyczyniał się wedle swej możliwości 

do wspierania dzieł podejmowanych ku większej chwale Bożej i dla zbawienia dusz, bądź przez 

bezinteresowne prace osobiste, bądź przez składanie jałmużny czy ofiar wszelkiego rodzaju, bądź 

przynajmniej poprzez modlitwy. Dlatego to nasze Stowarzyszenie stara się samo o przyłączanie wszystkich 

wiernych bez różnicy płci oraz deleguje innych, aby się o to starali. Ci zaś przyłączeni do naszego 

Stowarzyszenia stanowią Pobożne Zjednoczenie, zwane też Apostolstwem Katolickim. (Wybór Pism, t. II, s. 



314-315) 

Chwila refleksji w ciszy. 

MODLITWA DNIA 

P. Wszechmogący i miłosierny Boże, Jedyne Źródło jedności i pokoju, Ty wszystkich ludzi, stworzonych 

dla chwały Twojego Imienia i odkupionych przez Krzyż Twojego Syna, zbierasz mocą Twojego Ducha w 

jedną rodzinę ludzką. Ty zgromadziłeś wszystkie narody i ludy ziemi w jedności Kościoła i dajesz 

wszystkim ludziom błogosławioną nadzieję swojego Królestwa. Ojcze święty, uwielbiamy Cię za to, że 

zechciałeś posłużyć się świętym Wincentym Pallottim dla budowania jedności w świecie i szerzenia Dobrej 

Nowiny. Pobudzeni przeto tak wspaniałym przykładem apostolskiej gorliwości, ośmielamy się Ciebie prosić 

(o… oraz) o łaski, których nam potrzeba. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

ZAKOŃCZENIE NOWENNY 

LITANIA DO ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO 

Kyrie, elejson! Kyrie, elejson!  

Chryste, elejson! Chryste, elejson! 

 

Kyrie, elejson! Kyrie, elejson!  

Chryste, usłysz nas! Chryste, usłysz nas! 

Chryste, wysłuchaj nas! Chryste, wysłuchaj nas! 

 

Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszechświata, zmiłuj się nad nami. 

Synu Jednorodzony, Boże Odkupicielu rodzaju ludzkiego, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, źródło doskonałej komunii, zmiłuj się nad nami. 

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. 

Królowo Apostołów, módl się za nami 

Matko Bożej Miłości, módl się za nami. 

 

Święty Wincenty Palllottti, módl się za nami. 

Święty Wincenty, kontemplujący tajemnicę Trójcy Świętej,.. 

 

... Święty Wincenty, heroldzie chwały Bożej, 

Święty Wincenty, wyśpiewujący nieskończoną Miłość Bożą, 

Święty Wincenty, głoszący miłosierdzie Boże, 

Święty Wincenty, adorujący Jezusa w Eucharystii, 

Święty Wincenty, miłośniku Meki Pańskiej, 

Święty Wincenty, słuchaczu uważny Słowa Bożego, 

Święty Wincenty, wierny uczniu Jezusa, 

Święty Wincenty, pokorny naśladowco Chrystusa przez całe Zycie, 

Święty Wincenty, gorliwie zwalczający wszelkie zło, 

Święty Wincenty, żarliwie zabiegający o zbawienie dusz, 

Święty Wincenty, przewodniku na drodze wiary, 

Święty Wincenty, kapłanie na wzór Serca Jezusowego, 

Święty Wincenty, chlubo duchowieństwa rzymskiego, 

Święty Wincenty, spowiedniku poszukiwany przez wiernych, 

Święty Wincenty, pasterzu Ludu Bożego, 

Święty Wincenty, niezmordowany apostole na ulicach Rzymu, 

Święty Wincenty, obrońco opuszczonych i biednych, 

Święty Wincenty, pocieszycielu chorych i więźniów. 

Święty Wincenty, opiekunie sierot, 

Święty Wincenty, mistrzu i przewodniku osób konsekrowanych, 

Święty Wincenty, troszczący się o formację kapłanów,  



Święty Wincenty, kierowniku duchowy seminarzystów, 

Święty Wincenty, mądry doradco młodzieży, 

Święty Wincenty, zachęcający wszystkich do świętości, 

Święty Wincenty, promotorze apostolskiego powołania świeckich. 

Święty Wincenty, rozpoznający znaki czasu, 

Święty Wincenty, wspierający działalność misyjną, 

Święty Wincenty, przyjacielu imigrantów, 

Święty Wincenty, rozpowszechniający modlitwę o jedność chrześcijan, 

Święty Wincenty, prekursorze współpracy apostolskiej, 

Święty Wincenty, założycielu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, 

Święty Wincenty, propagujący uroczystości Oktawy Epifanii, 

Święty Wincenty, Patronie Misyjnej Unii Kleru, 

Święty Wincenty, pocieszający i wspomagający umierających, 

Święty Wincenty, głosicielu obecności Boga zawsze i wszędzie, 

Święty Wincenty, nasz orędowniku u Boga, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie. 

 

Boże, Ty natchnąłeś świętego Wincentego Pallottiego do naśladowania Chrystusa i dałeś mu łaskę 

rozpoznania, że działalność apostolska we współpracy jest bardziej skuteczna od indywidualnych wysiłków. 

Dziękujemy Ci za to, że go wezwałeś do założenia Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Prosimy Cię, 

wspieraj nas, abyśmy ożywiani jego charyzmatem stali się gorliwymi apostołami, którzy poświęceniem 

głoszą Ewangelię i świadczą o niej w świecie. Przez Chrystusa, Pana na szego. Amen. 

 

Boże, nasz Ojcze, Ty w każdym czasie dajesz Kościołowi świadków Twojej miłości i wierności. Spraw 

łaskawie, abyśmy krocząc za przykładem Świętego Wincentego Pallottiego, kapłana, mogli dojść do 

pełnego poznania Ciebie i ukochania naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Boże, Ty pragniesz, aby Twój Kościół był dla ludzi znakiem zbawienia i podejmował Chrystusowe dzieło 

aż do końca czasów. Wlej w serca wszystkich wierzących głęboką troskę o zbawienie świata, tak aby 

wszyscy stali się jednym świętym ludem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Panie, obudź w każdym, kto należy do Twojego Kościoła, silny zapał misjonarski, by głosić Chrystusa tym, 

którzy Go jeszcze nie poznali i tym, którzy przestali wierzyć. Spraw, by było wiele powołań i podtrzymuj 

Twą łaską misjonarzy w dziele ewangelizacji. Pozwól, by każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za misje, a 

przede wszystkim zrozumiał, że naszym pierwszym obowiązkiem w szerzeniu wiary jest prawdziwie 

chrześcijańskie życie. Amen. 

ANTYFONA 

P. O chwalebny święty Wincenty Pallotti, pełni ufności w Twoje orędownictwo zwracamy się do Ciebie i 

wzywamy Twojej pomocy i Twojego pośrednictwa w naszych potrzebach. Ty, który otrzymałeś tyle łask od 

Boga, a kiedy o nie prosiłeś, już dziękowałeś, jakbyś je otrzymał, uproś i nam u Boga te łaski, o które Cię 

prosimy, jeśli są one zgodne ze świętą wolą Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen. 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 

BOGOSŁAWIEŃSTWO 

P. Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają 

Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 



— Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Przez nieskończone miłosierdzie 

Boże, przez zasługi naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, przez wstawiennictwo Błogosławionej Maryi 

Dziewicy, Królowej Apostołów, świętego naszego Ojca Wincentego, oraz wszystkich Aniołów i Świętych: 

błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech zstąpi na nas oraz na 

wszystkich naszych braci i siostry i pozostanie z nami na zawsze. 

W. Amen. 

 


