
NOWENNA DO ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
13÷21 stycznia 2013r

DZIEŃ I ( niedziela 13 stycznia ) 
Pieśń

O Zbawcza Hostio 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu

P. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
P. Mądrość i moc nasza w Panu.
W. Który umarł i zmartwychwstał.

P. Rozważamy dzisiaj prawdę, że Bóg jest Miłością Nieskończoną i Miłosierdziem
 Módlmy się: Wszechmogący Boże, oświeć światłem wiary i rozpal żarem miłości nasze serca, abyśmy jako
wspólnota zgromadzona wokół św. Wincentego Pallottiego, mogli godnie uczcić Twój majestat i przyczynić
się do budowania Królestwa Bożego i zjednoczenia wszystkich ludzi wokół Twojego Syna, a naszego Pana
Jezusa Chrystusa.  Który z  Tobą żyje  i  króluje w jedności  Ducha Świętego,  Bóg przez wszystkie  wieki
wieków.  W. Amen.

WPROWADZENIE
Dzisiaj  w  święto,  w  którym  wspominamy  chrzest  Pana  Jezusa,  rozpoczynamy  nowennę  przed

uroczystością  zakończenia  Roku  Pallottiańskiego,  w  czasie  którego  świętujemy  pięćdziesiątą  rocznicę
Kanonizacji  Świętego  Wincentego  Pallottiego,  założyciela  Zjednoczenia  Apostolstwa  Katolickiego,  w
ramach  którego  działa  nasz  Wieczernik  Miłosierdzia  Bożego,  a  którego  główną  patronką  jest  Maryja
Królowa Apostołów. Jest to dla nas tym bardziej doniosłe wydarzenie, że niedawno  nawiedził on naszą
parafię  pod postacią  relikwii,  a  już zostało  zatwierdzone,  że część  tych  relikwii  zostanie  naszej  parafii
ofiarowane na stałe.  Módlmy się za wstawiennictwem Świętego Wincentego Pallottiego,  by Bóg Ojciec
wylał potoki Miłosierdzia Swego na nas i na cały świat.

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   (Wybór Pism, t. III, s. 249-250)

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.     

P.  Boże, Ty w Tajemnicy Krzyża objawiłeś Świętemu Wincentemu Pallottiemu swoją nieskończoną
miłość i miłosierdzie, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jak on naśladowali Pana naszego, Jezusa
Chrystusa Ukrzyżowanego i razem z naszymi braćmi i siostrami dążyli do doskonałej miłości.

W. Amen.
Pieśń:

Wielki Rzymu Apostole  ( str. 28 )
ROZWAŻANIE

16 maja 1818 roku spełniło się najgorętsze marzenie Wincentego. W końcu nadeszła upragniona
chwila jego święceń kapłańskich. Wśród diakonów, leżących w tym dniu krzyżem na posadzce Bazyliki
Świętych Janów na Lateranie, znajdował się także diakon Wincenty Pallotti. Święcenia otrzymał on z rąk
wiceregenta  Rzymu,  arcybiskupa Frattiniego.  W tym dniu zanotował  on w swoim pamiętniku takie  oto
niezwykłe słowa o godności kapłańskiej: „Jestem przekonany, ze gdyby mi było danym całować ziemię, po
której stąpał kapłan, (…) to byłbym to otrzymał jako nagrodę za wszystkie dobre uczynki. (…) A cóż bym
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winien powiedzieć, gdyby mi dane było ucałować jego świętą rękę?! Cóż dopiero powiem na samą myśl, że
nieskończona dobroć naszego więcej niż najdroższego Boga Ojca raczyła w sposób podziwu godny wynieść
mię  do  najszczytniejszego  kapłaństwa!  O  Boże  nic  nie  pojmuję!  O  Boże  milczenie,  pokora,  nicość,
wszystko! Ponieważ niewysłowiony Bóg raczył wynieść mię do najwyższej godności stanu kapłańskiego,
(…) chcę więc o Boże, odprawiać Najświętszą Ofiarę, udzielać świętych Sakramentów, głosić Słowo Boże i
modlić się”

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.  AMEN.

Litania do św. Wincentego Pallottiego 
Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, Stworzycielu wszechświata,             zmiłuj się nad nami.
Synu Jednorodzony Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, 
Duchu Święty, Boże, Ożywicielu i Uświęcicielu,
Święta Trójco, Jedyny Boże, źródło doskonałej komunii,

Święta Maryjo, Matko Boża,                módl się za nami.
Królowo Apostołów, 
Matko Bożej Miłości,

Św. Wincenty Pallotti,                   módl się za nami.
Św. Wincenty, kontemplujący tajemnicę Trójcy Świętej,
Św. Wincenty, heroldzie chwały Bożej,
Św. Wincenty, wyśpiewujący nieskończoną Miłość Bożą,
Św. Wincenty, głoszący miłosierdzie Boże,
Św. Wincenty, adorujący Jezusa w Eucharystii,
Św. Wincenty, miłośniku Męki Pańskiej,
Św. Wincenty, słuchaczu uważny Słowa Bożego,
Św. Wincenty, wierny uczniu Jezusa,
Św. Wincenty, pokorny naśladowco Chrystusa przez całe życie,
Św. Wincenty, gorliwie zwalczający wszelkie zło,
Św. Wincenty, żarliwie zabiegający o zbawienie dusz,
Św. Wincenty, przewodniku na drodze wiary,
Św. Wincenty, kapłanie na wzór Serca Jezusowego,
Św. Wincenty, chlubo duchowieństwa rzymskiego,
Św. Wincenty, niestrudzony spowiedniku poszukiwany przez wiernych,
Św. Wincenty, pasterzu Ludu Bożego,
Św. Wincenty, niezmordowany apostole na ulicach Rzymu,
Św. Wincenty, obrońco opuszczonych i biednych,
Św. Wincenty, pocieszycielu chorych i więźniów,
Św. Wincenty, opiekunie sierot,
Św. Wincenty, mistrzu i spowiedniku osób konsekrowanych,
Św. Wincenty, troszczący się o formację kapłanów,
Św. Wincenty, kierowniku duchowy seminarzystów,
Św. Wincenty, mądry doradco młodzieży,
Św. Wincenty, zachęcający wszystkich do świętości,
Św. Wincenty, promotorze apostolskiego powołania świeckich,
Św. Wincenty, rozpoznający znaki czasu,
Św. Wincenty, wspierający działalność misyjną,
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Św. Wincenty, przyjacielu imigrantów,
Św. Wincenty, nieustannie dążący do jedności chrześcijan,
Św. Wincenty, prekursorze współpracy apostolskiej,
Św. Wincenty, założycielu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
Św. Wincenty, propagujący uroczystości Oktawy Epifanii,
Św. Wincenty, patronie Papieskiej Unii Misyjnej Kleru,
Św. Wincenty, pocieszający i wspomagający umierających,
Św. Wincenty, głosicielu obecności Boga zawsze i wszędzie,
Św. Wincenty, nasz orędowniku u Boga,

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 Panie.

P. Módl się za nami św. Wincenty Pallotti.
W. Aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.
   Módlmy się: Boże, Ty natchnąłeś św. 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 z
poświęceniem głoszą Ewangelię i świadczą o niej w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. AMEN

MOTTO  ŻYCIA  ŚWIĘTEGO  WINCENTEGO ( wszyscy razem )
Zachwyca mnie Bóg!
Nie rozum, lecz Bóg.
Nie wola, lecz Bóg.
Nie dusza moja, lecz Bóg.
Nie wzrok mój, lecz Bóg.
Nie słuch mój, lecz Bóg.
Nie smak i mowa, lecz Bóg.
Nie tchnienie, lecz Bóg.
Nie czucie, lecz Bóg.
Nie serce moje, lecz Bóg.
Nie powietrze, lecz Bóg.
Nie pokarm i napój, lecz Bóg.
Nie szaty, lecz Bóg.
Nie spoczynek, lecz Bóg.
I nie rzeczy tej ziemi, lecz Bóg.
Nie bogactwa, lecz Bóg.
Nie honory, lecz Bóg.
Nie wyróżnienia, lecz Bóg.
Nie godności, lecz Bóg.
Bóg zawsze
i we wszystkim Bóg! ( Św. Wincenty Pallotti )

MODLITWA ZAK-u ( wszyscy razem )
Święty Wincenty Pallotti, składamy dziękczynienie Trójcy Przenajświętszej, że wybrała Cię do tak

wielkiej  świętości  i  apostolskiej  działalności.  Powołany  przez  Boga  do  założenia  Dzieła  Apostolstwa
Katolickiego, wskazałeś nam Osobę Jezusa Chrystusa, Pana naszego, którego mamy naśladować. W Nim
jako apostołowie pragniemy całym życiem służyć Bogu i każdemu człowiekowi we wspólnocie Kościoła.
Prosimy  Cię,  błogosław  Zjednoczeniu  Apostolstwa  Katolickiego  i  wszystkim  członkom  wspólnoty
kościelnej,  realizującym  zadania  apostolskie.  Uczyń  nas  w  jedności  z  Maryją,  Królową  Apostołów,
naśladowcami Jezusa, Apostoła Ojca Niebieskiego, w wypełnianiu naszego apostolskiego powołania. Amen.

Pieśń
Przed tak Wielkim Sakramentem...

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM
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DZIEŃ II ( poniedziałek 14 stycznia ) 
Pieśń

Przed tak Wielkim Sakramentem...
Wystawienie Najświętszego Sakramentu

P. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
P. Mądrość i moc nasza w Panu.
W. Który umarł i zmartwychwstał.

P. Rozważamy dzisiaj prawdę o Stworzeniu człowieka
Módlmy się. Wszechmogący Boże, oświeć światłem wiary i rozpal żarem miłości nasze serca, abyśmy jako
wspólnota zgromadzona wokół św. Wincentego Pallottiego, mogli godnie uczcić Twój majestat i przyczynić
się do budowania Królestwa Bożego i zjednoczenia wszystkich ludzi wokół Twojego Syna, a naszego Pana
Jezusa Chrystusa.  Który z  Tobą żyje  i  króluje w jedności  Ducha Świętego,  Bóg przez wszystkie  wieki
wieków. W. Amen.

WPROWADZENIE
Wczoraj rozpoczęliśmy nowennę przed uroczystością zakończenia Roku Pallottiańskiego, w czasie

którego  świętujemy  pięćdziesiątą  rocznicę  Kanonizacji  Świętego  Wincentego  Pallottiego,  założyciela
Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, w ramach którego działa nasz Wieczernik Miłosierdzia Bożego.
Jest to dla nas tym bardziej doniosłe wydarzenie, że niedawno  nawiedził on naszą parafię pod postacią
relikwii,  a  już zostało  zatwierdzone,  że  część  tych  relikwii  zostanie  naszej  parafii  ofiarowane na stałe.
Módlmy  się  za  wstawiennictwem  Świętego  Wincentego  Pallottiego,  by  Bóg  Ojciec  wylał  potoki
Miłosierdzia Swego na nas i na cały świat.

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   (Wybór Pism, t. I, s. 59-60)

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.

P.  Boże, Ty w Tajemnicy Krzyża objawiłeś Świętemu Wincentemu Pallottiemu swoją nieskończoną
miłość i miłosierdzie, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jak on naśladowali Pana naszego, Jezusa
Chrystusa Ukrzyżowanego i razem z naszymi braćmi i siostrami dążyli do doskonałej miłości.

W. Amen.
Pieśń:

Wielki Rzymu Apostole  ( str. 28 )
ROZWAŻANIE

Święty  Wincenty  Pallotti  bardzo  troszczył  się  o  wszystkich  ubogich  i  z  wielkim poświęceniem
zbierał  dla  nich  środki  potrzebne  do  życia,  a  że  zupełnie  nie  dbał  o  swoje  potrzeby  Miłosierny  Bóg
błogosławił mu w tych przedsięwzięciach. A oto przykład: Pewnego razu Pallotti poprosił księżnę Fiano o
datek  na  rzecz  ubogiej  rodziny,  księżna  jednak  odmówiła  jego  prośbie.  Na  usilne  nalegania  wyznała
właściwy powód odmowy  – „Don Vincenzo,  jestem dzisiaj  w takim położeniu,  że naprawdę nie  mogę
udzielić  żadnej ofiary.  Proszę mi przyrzec,  że przyjdzie  ksiądz innym razem, a wówczas dam tę sumę.
Dzisiaj po prostu nie mam tylu pieniędzy. – Dobrze, przyjdę – odpowiedział – Czy można wiedzieć kiedy? –
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W dzień Świętego Homobona. – A kiedyż przypada jego uroczystość? – Właśnie dzisiaj 13 listopada. –
Niestety,  nie mam pieniędzy – zapewniała księżna. A na to Święty Wincenty – Rodzina, o którą chodzi
znajduje się w ostatecznej nędzy i z pomocą nie można zwlekać. Proszę zaufać Bogu i z posłuszeństwem
poszukać pieniędzy. Posłuszeństwo czyni cuda.  Księżna poszła szukać, lecz znalazła w kasie tylko jedną
drobną monetę. Naprawdę wstydziła się dać ja upartemu w swych prośbach Pallottiemu. Moneta nie mogła
bowiem wystarczyć na zaspokojenie potrzeb, czy choćby ulżyć im w trudnym położeniu. Posłusznie jednak
wróciła  do księdza  i  wręczyła  mu to,  co znalazła.  Jak bardzo się  zdumiała,  gdy na  jej  oczach w ręku
Pallottiego miedziak zamienił się w złote monety, a on poprosił, by o tym wydarzeniu nikomu nie mówiła. 

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.
AMEN

Litania do św. Wincentego Pallottiego 
Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, Stworzycielu wszechświata,             zmiłuj się nad nami.
Synu Jednorodzony Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, 
Duchu Święty, Boże, Ożywicielu i Uświęcicielu,
Święta Trójco, Jedyny Boże, źródło doskonałej komunii,

Święta Maryjo, Matko Boża,                módl się za nami.
Królowo Apostołów, 
Matko Bożej Miłości,

Św. Wincenty Pallotti,                   módl się za nami.
Św. Wincenty, kontemplujący tajemnicę Trójcy Świętej,
Św. Wincenty, heroldzie chwały Bożej,
Św. Wincenty, wyśpiewujący nieskończoną Miłość Bożą,
Św. Wincenty, głoszący miłosierdzie Boże,
Św. Wincenty, adorujący Jezusa w Eucharystii,
Św. Wincenty, miłośniku Męki Pańskiej,
Św. Wincenty, słuchaczu uważny Słowa Bożego,
Św. Wincenty, wierny uczniu Jezusa,
Św. Wincenty, pokorny naśladowco Chrystusa przez całe życie,
Św. Wincenty, gorliwie zwalczający wszelkie zło,
Św. Wincenty, żarliwie zabiegający o zbawienie dusz,
Św. Wincenty, przewodniku na drodze wiary,
Św. Wincenty, kapłanie na wzór Serca Jezusowego,
Św. Wincenty, chlubo duchowieństwa rzymskiego,
Św. Wincenty, niestrudzony spowiedniku poszukiwany przez wiernych,
Św. Wincenty, pasterzu Ludu Bożego,
Św. Wincenty, niezmordowany apostole na ulicach Rzymu,
Św. Wincenty, obrońco opuszczonych i biednych,
Św. Wincenty, pocieszycielu chorych i więźniów,
Św. Wincenty, opiekunie sierot,
Św. Wincenty, mistrzu i spowiedniku osób konsekrowanych,
Św. Wincenty, troszczący się o formację kapłanów,
Św. Wincenty, kierowniku duchowy seminarzystów,
Św. Wincenty, mądry doradco młodzieży,
Św. Wincenty, zachęcający wszystkich do świętości,
Św. Wincenty, promotorze apostolskiego powołania świeckich,
Św. Wincenty, rozpoznający znaki czasu,

5



Św. Wincenty, wspierający działalność misyjną,                módl się za nami.
Św. Wincenty, przyjacielu imigrantów,
Św. Wincenty, nieustannie dążący do jedności chrześcijan,
Św. Wincenty, prekursorze współpracy apostolskiej,
Św. Wincenty, założycielu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
Św. Wincenty, propagujący uroczystości Oktawy Epifanii,
Św. Wincenty, patronie Papieskiej Unii Misyjnej Kleru,
Św. Wincenty, pocieszający i wspomagający umierających,
Św. Wincenty, głosicielu obecności Boga zawsze i wszędzie,
Św. Wincenty, nasz orędowniku u Boga,

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 Panie.

P. Módl się za nami św. Wincenty Pallotti.
W. Aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.
   Módlmy się: Boże, Ty natchnąłeś św. 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 z
poświęceniem głoszą Ewangelię i świadczą o niej w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. AMEN

MOTTO  ŻYCIA  ŚWIĘTEGO  WINCENTEGO ( wszyscy razem )
Zachwyca mnie Bóg!
Nie rozum, lecz Bóg.
Nie wola, lecz Bóg.
Nie dusza moja, lecz Bóg.
Nie wzrok mój, lecz Bóg.
Nie słuch mój, lecz Bóg.
Nie smak i mowa, lecz Bóg.
Nie tchnienie, lecz Bóg.
Nie czucie, lecz Bóg.
Nie serce moje, lecz Bóg.
Nie powietrze, lecz Bóg.
Nie pokarm i napój, lecz Bóg.
Nie szaty, lecz Bóg.
Nie spoczynek, lecz Bóg.
I nie rzeczy tej ziemi, lecz Bóg.
Nie bogactwa, lecz Bóg.
Nie honory, lecz Bóg.
Nie wyróżnienia, lecz Bóg.
Nie godności, lecz Bóg.
Bóg zawsze
i we wszystkim Bóg! ( Św. Wincenty Pallotti )

MODLITWA ZAK-u ( wszyscy razem )
Święty Wincenty Pallotti, składamy dziękczynienie Trójcy Przenajświętszej, że wybrała Cię do tak

wielkiej  świętości  i  apostolskiej  działalności.  Powołany  przez  Boga  do  założenia  Dzieła  Apostolstwa
Katolickiego, wskazałeś nam Osobę Jezusa Chrystusa, Pana naszego, którego mamy naśladować. W Nim
jako apostołowie pragniemy całym życiem służyć Bogu i każdemu człowiekowi we wspólnocie Kościoła.
Prosimy  Cię,  błogosław  Zjednoczeniu  Apostolstwa  Katolickiego  i  wszystkim  członkom  wspólnoty
kościelnej,  realizującym  zadania  apostolskie.  Uczyń  nas  w  jedności  z  Maryją,  Królową  Apostołów,
naśladowcami Jezusa, Apostoła Ojca Niebieskiego, w wypełnianiu naszego apostolskiego powołania. Amen.

Pieśń
Przed tak Wielkim Sakramentem...

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM
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DZIEŃ III ( wtorek 15 stycznia ) 
Pieśń

Przed tak Wielkim Sakramentem...
Wystawienie Najświętszego Sakramentu

P. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
P. Mądrość i moc nasza w Panu.
W. Który umarł i zmartwychwstał.

P. Rozważamy dzisiaj prawdę o Powołaniu do świętości 
 Módlmy się. Wszechmogący Boże, oświeć światłem wiary i rozpal żarem miłości nasze serca, abyśmy jako
wspólnota zgromadzona wokół św. Wincentego Pallottiego, mogli godnie uczcić Twój majestat i przyczynić
się do budowania Królestwa Bożego i zjednoczenia wszystkich ludzi wokół Twojego Syna, a naszego Pana
Jezusa Chrystusa.  Który z  Tobą żyje  i  króluje w jedności  Ducha Świętego,  Bóg przez wszystkie  wieki
wieków. W. Amen.

WPROWADZENIE
Dzisiaj  jest  już trzeci  dzień  nowenny przed uroczystością  zakończenia  Roku Pallottiańskiego,  w

czasie którego świętujemy pięćdziesiątą rocznicę Kanonizacji Świętego Wincentego Pallottiego, założyciela
Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, w ramach którego działa nasz Wieczernik Miłosierdzia Bożego.
Jest to dla nas tym bardziej doniosłe wydarzenie, że niedawno  nawiedził on naszą parafię pod postacią
relikwii,  a  już zostało  zatwierdzone,  że  część  tych  relikwii  zostanie  naszej  parafii  ofiarowane na stałe.
Módlmy  się  za  wstawiennictwem  Świętego  Wincentego  Pallottiego,  by  Bóg  Ojciec  wylał  potoki
Miłosierdzia Swego na nas i na cały świat.

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   (Postanowienia i dążenia, 116, 211 i 81)

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. 

P.  Boże, Ty w Tajemnicy Krzyża objawiłeś Świętemu Wincentemu Pallottiemu swoją nieskończoną
miłość i miłosierdzie, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jak on naśladowali Pana naszego, Jezusa
Chrystusa Ukrzyżowanego i razem z naszymi braćmi i siostrami dążyli do doskonałej miłości.

W. Amen.
Pieśń:

Wielki Rzymu Apostole  ( str. 28 )
ROZWAŻANIE

Święty Wincenty Pallotti oprócz wielu innych obowiązków, jakie brał na siebie był także kapelanem
więziennym  słynącym  z  umiejętności  pojednywania  z  Bogiem  nawet  najbardziej  zatwardziałych
grzeszników przed ich śmiercią. Pewnego razu wezwano go do zatwardziałego mordercy. Pallotti wszedł do
jego celi i poprosił o wybaczenie, że do niego wchodzi, zapewniając zarazem, że w niczym się nie będzie
mu narzucał.  Prosił  tylko,  żeby pozwolił  mu się modlić  w jego celi.  Po czy padł na kolana i  odmówił
nabożnie jedno Zdrowaś Maryjo. Gdy powstał z klęczek upór skazańca był przełamany.

Innym znów razem odezwał się do winowajcy i do obecnych: „Módlmy się, módlmy się, aby Pan
Bóg zaraz udzielił łaski temu biednemu człowiekowi”. I w tejże chwili nieszczęsny skazaniec zalał się łzami
żalu i skruchy.

Pallotti  niezmiernie  cieszył  się  gdy  mógł  pozyskać  duszę  dla  nieba.  Widać  to  było,  gdy  pełen
szczęścia opowiadał o tych nawróceniach, o niezwykłym cudzie miłosierdzia Bożego.
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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. AMEN.

Litania do św. Wincentego Pallottiego 
Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, Stworzycielu wszechświata,             zmiłuj się nad nami.
Synu Jednorodzony Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, 
Duchu Święty, Boże, Ożywicielu i Uświęcicielu,
Święta Trójco, Jedyny Boże, źródło doskonałej komunii,

Święta Maryjo, Matko Boża,                módl się za nami.
Królowo Apostołów, 
Matko Bożej Miłości,

Św. Wincenty Pallotti,                   módl się za nami.
Św. Wincenty, kontemplujący tajemnicę Trójcy Świętej,
Św. Wincenty, heroldzie chwały Bożej,
Św. Wincenty, wyśpiewujący nieskończoną Miłość Bożą,
Św. Wincenty, głoszący miłosierdzie Boże,               módl się za nami.
Św. Wincenty, adorujący Jezusa w Eucharystii,
Św. Wincenty, miłośniku Męki Pańskiej,
Św. Wincenty, słuchaczu uważny Słowa Bożego,
Św. Wincenty, wierny uczniu Jezusa,
Św. Wincenty, pokorny naśladowco Chrystusa przez całe życie,
Św. Wincenty, gorliwie zwalczający wszelkie zło,
Św. Wincenty, żarliwie zabiegający o zbawienie dusz,
Św. Wincenty, przewodniku na drodze wiary,
Św. Wincenty, kapłanie na wzór Serca Jezusowego,
Św. Wincenty, chlubo duchowieństwa rzymskiego,
Św. Wincenty, niestrudzony spowiedniku poszukiwany przez wiernych,
Św. Wincenty, pasterzu Ludu Bożego,
Św. Wincenty, niezmordowany apostole na ulicach Rzymu,
Św. Wincenty, obrońco opuszczonych i biednych,
Św. Wincenty, pocieszycielu chorych i więźniów,
Św. Wincenty, opiekunie sierot,
Św. Wincenty, mistrzu i spowiedniku osób konsekrowanych,
Św. Wincenty, troszczący się o formację kapłanów,
Św. Wincenty, kierowniku duchowy seminarzystów,
Św. Wincenty, mądry doradco młodzieży,
Św. Wincenty, zachęcający wszystkich do świętości,
Św. Wincenty, promotorze apostolskiego powołania świeckich,
Św. Wincenty, rozpoznający znaki czasu,
Św. Wincenty, wspierający działalność misyjną,
Św. Wincenty, przyjacielu imigrantów,
Św. Wincenty, nieustannie dążący do jedności chrześcijan,
Św. Wincenty, prekursorze współpracy apostolskiej,
Św. Wincenty, założycielu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
Św. Wincenty, propagujący uroczystości Oktawy Epifanii,
Św. Wincenty, patronie Papieskiej Unii Misyjnej Kleru,
Św. Wincenty, pocieszający i wspomagający umierających,
Św. Wincenty, głosicielu obecności Boga zawsze i wszędzie,
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Św. Wincenty, nasz orędowniku u Boga,                módl się za nami.
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 Panie.

P. Módl się za nami św. Wincenty Pallotti.
W. Aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.
   Módlmy się: Boże, Ty natchnąłeś św. 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 z
poświęceniem głoszą Ewangelię i świadczą o niej w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. AMEN

MOTTO  ŻYCIA  ŚWIĘTEGO  WINCENTEGO ( wszyscy razem )
Zachwyca mnie Bóg!
Nie rozum, lecz Bóg.
Nie wola, lecz Bóg.
Nie dusza moja, lecz Bóg.
Nie wzrok mój, lecz Bóg.
Nie słuch mój, lecz Bóg.
Nie smak i mowa, lecz Bóg.
Nie tchnienie, lecz Bóg.
Nie czucie, lecz Bóg.
Nie serce moje, lecz Bóg.
Nie powietrze, lecz Bóg.
Nie pokarm i napój, lecz Bóg.
Nie szaty, lecz Bóg.
Nie spoczynek, lecz Bóg.
I nie rzeczy tej ziemi, lecz Bóg.
Nie bogactwa, lecz Bóg.
Nie honory, lecz Bóg.
Nie wyróżnienia, lecz Bóg.
Nie godności, lecz Bóg.
Bóg zawsze
i we wszystkim Bóg! ( Św. Wincenty Pallotti )

MODLITWA ZAK-u ( wszyscy razem )
Święty Wincenty Pallotti, składamy dziękczynienie Trójcy Przenajświętszej, że wybrała Cię do tak

wielkiej  świętości  i  apostolskiej  działalności.  Powołany  przez  Boga  do  założenia  Dzieła  Apostolstwa
Katolickiego, wskazałeś nam Osobę Jezusa Chrystusa, Pana naszego, którego mamy naśladować. W Nim
jako apostołowie pragniemy całym życiem służyć Bogu i każdemu człowiekowi we wspólnocie Kościoła.
Prosimy  Cię,  błogosław  Zjednoczeniu  Apostolstwa  Katolickiego  i  wszystkim  członkom  wspólnoty
kościelnej,  realizującym  zadania  apostolskie.  Uczyń  nas  w  jedności  z  Maryją,  Królową  Apostołów,
naśladowcami Jezusa, Apostoła Ojca Niebieskiego, w wypełnianiu naszego apostolskiego powołania. Amen.

Pieśń
Przed tak Wielkim Sakramentem...

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

DZIEŃ IV  ( środa 16 stycznia ) 
Pieśń

Przed tak Wielkim Sakramentem...
Wystawienie Najświętszego Sakramentu

P. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
P. Mądrość i moc nasza w Panu.
W. Który umarł i zmartwychwstał.
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P. Rozważamy dzisiaj prawdę o Jezusie, Apostole Ojca Przedwiecznego
  Módlmy się. Wszechmogący Boże, oświeć światłem wiary i rozpal żarem miłości nasze serca, abyśmy
jako wspólnota  zgromadzona  wokół  św.  Wincentego  Pallottiego,  mogli  godnie  uczcić  Twój  majestat  i
przyczynić się do budowania Królestwa Bożego i zjednoczenia wszystkich ludzi wokół Twojego Syna, a
naszego  Pana  Jezusa  Chrystusa.  Który  z  Tobą  żyje  i  króluje  w  jedności  Ducha  Świętego,  Bóg  przez
wszystkie wieki wieków. W. Amen.

WPROWADZENIE
Dzisiaj sobota,  czwarty dzień nowenny przed uroczystością zakończenia Roku Pallottiańskiego, w

czasie którego świętujemy pięćdziesiątą rocznicę Kanonizacji Świętego Wincentego Pallottiego, założyciela
Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, w ramach którego działa nasz Wieczernik Miłosierdzia Bożego.
Jest to dla nas tym bardziej doniosłe wydarzenie, że niedawno  nawiedził on naszą parafię pod postacią
relikwii,  a  już zostało  zatwierdzone,  że  część  tych  relikwii  zostanie  naszej  parafii  ofiarowane na stałe.
Módlmy  się  za  wstawiennictwem  Świętego  Wincentego  Pallottiego,  by  Bóg  Ojciec  wylał  potoki
Miłosierdzia Swego na nas i na cały świat.

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   (Wybór Pism, t. I, s. 39)

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. 

P.  Boże, Ty w Tajemnicy Krzyża objawiłeś Świętemu Wincentemu Pallottiemu swoją nieskończoną
miłość i miłosierdzie, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jak on naśladowali Pana naszego, Jezusa
Chrystusa Ukrzyżowanego i razem z naszymi braćmi i siostrami dążyli do doskonałej miłości.

W. Amen.
Pieśń:

Wielki Rzymu Apostole  ( str. 28 )
ROZWAŻANIE

Jeszcze jako chłopiec Wincenty przy boku swej dobrej matki nauczył się odwiedzać chorych, nieść
im pociechę i ulgę. Starania o chorych zajmowały również wiele czasu w jego kapłańskim życiu. „Już sama
myśl, że Jezus Chrystus przyjmuje każdy czyn spełniony dla chorych tak, jakby był wykonany dla Niego
Samego powinna żywo pobudzić nasze serca, abyśmy dbali o chorych i wszelkimi środkami, jakie są dla nas
dostępne starali się im dopomóc i ulżyć w cierpieniach”. Napisał Pallotti w swym dziele o „Apostolstwie
Katolickim”. I chociaż na innych odcinkach pracy duszpasterskiej obarczony był wieloma obowiązkami, to
ilekroć poproszono go do chorego, zawsze okazywał natychmiastową gotowość. Nawet kiedy wzywano go
w nocy, pozbawiając tym samym i tak bardzo ograniczonego odpoczynku, wstawał natychmiast i szedł z
posługą.  Współbracia  często  byli  świadkami,  że  zostawiał  na stole  nie  ruszony posiłek,  bo brat  furtian
przekazał  mu  wiadomość  o potrzebującym.  A gdy zwracano mu uwagę,  że powinien  bardziej  o  siebie
zadbać,  odpowiadał  wezwaniami  ze  swego  motta  życiowego  „Nie  ja,  lecz  Bóg”.  Niejednokrotnie  po

10



modlitwie i błogosławieństwie obrazkiem Madonny, który stale nosił przy sobie Pallotti okazywało się, że
śmiertelna choroba całkowicie ustępowała, a lekarze nie mogli się nadziwić takiemu wyzdrowieniu.

MODLITWA DNIA
  K. 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. AMEN

Litania do św. Wincentego Pallottiego 
Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, Stworzycielu wszechświata,             zmiłuj się nad nami.
Synu Jednorodzony Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, 
Duchu Święty, Boże, Ożywicielu i Uświęcicielu,
Święta Trójco, Jedyny Boże, źródło doskonałej komunii,

Święta Maryjo, Matko Boża,                módl się za nami.
Królowo Apostołów, 
Matko Bożej Miłości,

Św. Wincenty Pallotti,                   módl się za nami.
Św. Wincenty, kontemplujący tajemnicę Trójcy Świętej,
Św. Wincenty, heroldzie chwały Bożej,
Św. Wincenty, wyśpiewujący nieskończoną Miłość Bożą,
Św. Wincenty, głoszący miłosierdzie Boże,
Św. Wincenty, adorujący Jezusa w Eucharystii,
Św. Wincenty, miłośniku Męki Pańskiej,
Św. Wincenty, słuchaczu uważny Słowa Bożego,
Św. Wincenty, wierny uczniu Jezusa,
Św. Wincenty, pokorny naśladowco Chrystusa przez całe życie,
Św. Wincenty, gorliwie zwalczający wszelkie zło,
Św. Wincenty, żarliwie zabiegający o zbawienie dusz,
Św. Wincenty, przewodniku na drodze wiary,
Św. Wincenty, kapłanie na wzór Serca Jezusowego,
Św. Wincenty, chlubo duchowieństwa rzymskiego,
Św. Wincenty, niestrudzony spowiedniku poszukiwany przez wiernych,
Św. Wincenty, pasterzu Ludu Bożego,
Św. Wincenty, niezmordowany apostole na ulicach Rzymu,
Św. Wincenty, obrońco opuszczonych i biednych,
Św. Wincenty, pocieszycielu chorych i więźniów,
Św. Wincenty, opiekunie sierot,
Św. Wincenty, mistrzu i spowiedniku osób konsekrowanych,
Św. Wincenty, troszczący się o formację kapłanów,
Św. Wincenty, kierowniku duchowy seminarzystów,
Św. Wincenty, mądry doradco młodzieży,
Św. Wincenty, zachęcający wszystkich do świętości,
Św. Wincenty, promotorze apostolskiego powołania świeckich,
Św. Wincenty, rozpoznający znaki czasu,
Św. Wincenty, wspierający działalność misyjną,
Św. Wincenty, przyjacielu imigrantów,
Św. Wincenty, nieustannie dążący do jedności chrześcijan,
Św. Wincenty, prekursorze współpracy apostolskiej,
Św. Wincenty, założycielu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
Św. Wincenty, propagujący uroczystości Oktawy Epifanii,
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Św. Wincenty, patronie Papieskiej Unii Misyjnej Kleru,                módl się za nami.
Św. Wincenty, pocieszający i wspomagający umierających,
Św. Wincenty, głosicielu obecności Boga zawsze i wszędzie,
Św. Wincenty, nasz orędowniku u Boga,

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 Panie.

P. Módl się za nami św. Wincenty Pallotti.
W. Aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.
   Módlmy się: Boże, Ty natchnąłeś św. 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 z
poświęceniem głoszą Ewangelię i świadczą o niej w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. AMEN

MOTTO  ŻYCIA  ŚWIĘTEGO  WINCENTEGO ( wszyscy razem )
Zachwyca mnie Bóg!
Nie rozum, lecz Bóg.
Nie wola, lecz Bóg.
Nie dusza moja, lecz Bóg.
Nie wzrok mój, lecz Bóg.
Nie słuch mój, lecz Bóg.
Nie smak i mowa, lecz Bóg.
Nie tchnienie, lecz Bóg.
Nie czucie, lecz Bóg.
Nie serce moje, lecz Bóg.
Nie powietrze, lecz Bóg.
Nie pokarm i napój, lecz Bóg.
Nie szaty, lecz Bóg.
Nie spoczynek, lecz Bóg.
I nie rzeczy tej ziemi, lecz Bóg.
Nie bogactwa, lecz Bóg.
Nie honory, lecz Bóg.
Nie wyróżnienia, lecz Bóg.
Nie godności, lecz Bóg.
Bóg zawsze
i we wszystkim Bóg! ( Św. Wincenty Pallotti )

MODLITWA ZAK-u ( wszyscy razem )
Święty Wincenty Pallotti, składamy dziękczynienie Trójcy Przenajświętszej, że wybrała Cię do tak

wielkiej  świętości  i  apostolskiej  działalności.  Powołany  przez  Boga  do  założenia  Dzieła  Apostolstwa
Katolickiego, wskazałeś nam Osobę Jezusa Chrystusa, Pana naszego, którego mamy naśladować. W Nim
jako apostołowie pragniemy całym życiem służyć Bogu i każdemu człowiekowi we wspólnocie Kościoła.
Prosimy  Cię,  błogosław  Zjednoczeniu  Apostolstwa  Katolickiego  i  wszystkim  członkom  wspólnoty
kościelnej,  realizującym  zadania  apostolskie.  Uczyń  nas  w  jedności  z  Maryją,  Królową  Apostołów,
naśladowcami Jezusa, Apostoła Ojca Niebieskiego, w wypełnianiu naszego apostolskiego powołania. Amen.

Pieśń
Przed tak Wielkim Sakramentem...

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM
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DZIEŃ V  ( czwartek17 stycznia ) 
Pieśń

Przed tak Wielkim Sakramentem...
Wystawienie Najświętszego Sakramentu

P. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
P. Mądrość i moc nasza w Panu.
W. Który umarł i zmartwychwstał.

P. Rozważamy dzisiaj jak Naśladować Chrystusa
 Módlmy się. Wszechmogący Boże, oświeć światłem wiary i rozpal żarem miłości nasze serca, abyśmy jako
wspólnota zgromadzona wokół św. Wincentego Pallottiego, mogli godnie uczcić Twój majestat i przyczynić
się do budowania Królestwa Bożego i zjednoczenia wszystkich ludzi wokół Twojego Syna, a naszego Pana
Jezusa Chrystusa.  Który z  Tobą żyje  i  króluje w jedności  Ducha Świętego,  Bóg przez wszystkie  wieki
wieków. W. Amen.

WPROWADZENIE
Dzisiaj  już  po  raz  piąty  spotykamy  się  na  nowennie  przed  uroczystością  zakończenia  Roku

Pallottiańskiego,  w czasie  którego świętujemy pięćdziesiątą  rocznicę  Kanonizacji  Świętego Wincentego
Pallottiego, założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, w ramach którego działa nasz Wieczernik
Miłosierdzia Bożego.  Jest to dla nas tym bardziej doniosłe wydarzenie, że niedawno  nawiedził on naszą
parafię  pod postacią  relikwii,  a  już zostało  zatwierdzone,  że część  tych  relikwii  zostanie  naszej  parafii
ofiarowane na stałe.  Módlmy się za wstawiennictwem Świętego Wincentego Pallottiego,  by Bóg Ojciec
wylał potoki Miłosierdzia Swego na nas i na cały świat.

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  (Wybór Pism, t. II, s. 314)

„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. 

P.  Boże, Ty w Tajemnicy Krzyża objawiłeś Świętemu Wincentemu Pallottiemu swoją nieskończoną
miłość i miłosierdzie, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jak on naśladowali Pana naszego, Jezusa
Chrystusa Ukrzyżowanego i razem z naszymi braćmi i siostrami dążyli do doskonałej miłości.

W. Amen.
Pieśń:

Wielki Rzymu Apostole  ( str. 28 )
ROZWAŻANIE

Jeden z towarzyszy Pallottiego tak opisuje jego zwykły, normalny porządek dzienny: „Tryb życia
Pallottiego  był  następujący:  wstawał  wraz  z  innymi  o  czwartej  rano;  odprawiał  wspólne  godzinne
rozmyślanie,  następnie  Mszę Świętą;  po dziękczynieniu  szedł  słuchać  spowiedzi.  Praca  w konfesjonale
trwała tak długo, dopóki nie wysłuchał ostatniego penitenta. Potem wychodził zwykle na miasto odwiedzać
chorych lub z pomocą duszpasterską, lub też w celu wykonania innego dzieła ku większej chwale Bożej.
Dopiero  w  parę  godzin  po  południu  wracał  do  domu.  Przyjmował  skromny  posiłek,  podczas  którego
załatwiał  sprawy bieżące,  lub  kazał  sobie  czytać  jakąś  książkę  pobożną.  Następnie  odpoczywał  chwilę
odprawiając brewiarz i znów zasiadał do konfesjonału słuchając spowiedzi, niekiedy do późnego wieczora.
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Potem spożywał kolację i szedł do kościoła odmawiać brewiarz przed Najświętszym Sakramentem albo
przed figurą Matki Bożej Bolesnej. Następnie odmawiał modlitwy prywatne, czytał książki ascetyczne, pisał
listy, a dopiero potem udawał się na krótki odpoczynek, często przerywany wezwaniami do chorych, którym
nigdy nie odmawiał posługi, nawet za cenę własnego zdrowia. Zresztą zapłacił życiem oddanie swojego
płaszcza biednemu w czasie spowiedzi nie patrzą c na własne potrzeby, gdy zauważył, że penitent trzęsie się
z zimna.

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. AMEN

Litania do św. Wincentego Pallottiego 
Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, Stworzycielu wszechświata,             zmiłuj się nad nami.
Synu Jednorodzony Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, 
Duchu Święty, Boże, Ożywicielu i Uświęcicielu,
Święta Trójco, Jedyny Boże, źródło doskonałej komunii,

Święta Maryjo, Matko Boża,                módl się za nami.
Królowo Apostołów, 
Matko Bożej Miłości,

Św. Wincenty Pallotti,                   módl się za nami.
Św. Wincenty, kontemplujący tajemnicę Trójcy Świętej,
Św. Wincenty, heroldzie chwały Bożej,
Św. Wincenty, wyśpiewujący nieskończoną Miłość Bożą,
Św. Wincenty, głoszący miłosierdzie Boże,
Św. Wincenty, adorujący Jezusa w Eucharystii,
Św. Wincenty, miłośniku Męki Pańskiej,
Św. Wincenty, słuchaczu uważny Słowa Bożego,
Św. Wincenty, wierny uczniu Jezusa,
Św. Wincenty, pokorny naśladowco Chrystusa przez całe życie,
Św. Wincenty, gorliwie zwalczający wszelkie zło,
Św. Wincenty, żarliwie zabiegający o zbawienie dusz,
Św. Wincenty, przewodniku na drodze wiary,
Św. Wincenty, kapłanie na wzór Serca Jezusowego,
Św. Wincenty, chlubo duchowieństwa rzymskiego,
Św. Wincenty, niestrudzony spowiedniku poszukiwany przez wiernych,
Św. Wincenty, pasterzu Ludu Bożego,
Św. Wincenty, niezmordowany apostole na ulicach Rzymu,
Św. Wincenty, obrońco opuszczonych i biednych,
Św. Wincenty, pocieszycielu chorych i więźniów,
Św. Wincenty, opiekunie sierot,
Św. Wincenty, mistrzu i spowiedniku osób konsekrowanych,
Św. Wincenty, troszczący się o formację kapłanów,
Św. Wincenty, kierowniku duchowy seminarzystów,
Św. Wincenty, mądry doradco młodzieży,
Św. Wincenty, zachęcający wszystkich do świętości,
Św. Wincenty, promotorze apostolskiego powołania świeckich,
Św. Wincenty, rozpoznający znaki czasu,
Św. Wincenty, wspierający działalność misyjną,
Św. Wincenty, przyjacielu imigrantów,
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Św. Wincenty, nieustannie dążący do jedności chrześcijan,                módl się za nami.
Św. Wincenty, prekursorze współpracy apostolskiej,
Św. Wincenty, założycielu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
Św. Wincenty, propagujący uroczystości Oktawy Epifanii,
Św. Wincenty, patronie Papieskiej Unii Misyjnej Kleru,
Św. Wincenty, pocieszający i wspomagający umierających,
Św. Wincenty, głosicielu obecności Boga zawsze i wszędzie,
Św. Wincenty, nasz orędowniku u Boga,

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 Panie.

P. Módl się za nami św. Wincenty Pallotti.
W. Aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.
   Módlmy się: Boże, Ty natchnąłeś św. 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 z
poświęceniem głoszą Ewangelię i świadczą o niej w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. AMEN

MOTTO  ŻYCIA  ŚWIĘTEGO  WINCENTEGO ( wszyscy razem )
Zachwyca mnie Bóg!
Nie rozum, lecz Bóg.
Nie wola, lecz Bóg.
Nie dusza moja, lecz Bóg.
Nie wzrok mój, lecz Bóg.
Nie słuch mój, lecz Bóg.
Nie smak i mowa, lecz Bóg.
Nie tchnienie, lecz Bóg.
Nie czucie, lecz Bóg.
Nie serce moje, lecz Bóg.
Nie powietrze, lecz Bóg.
Nie pokarm i napój, lecz Bóg.
Nie szaty, lecz Bóg.
Nie spoczynek, lecz Bóg.
I nie rzeczy tej ziemi, lecz Bóg.
Nie bogactwa, lecz Bóg.
Nie honory, lecz Bóg.
Nie wyróżnienia, lecz Bóg.
Nie godności, lecz Bóg.
Bóg zawsze
i we wszystkim Bóg! ( Św. Wincenty Pallotti )

MODLITWA ZAK-u ( wszyscy razem )
Święty Wincenty Pallotti, składamy dziękczynienie Trójcy Przenajświętszej, że wybrała Cię do tak

wielkiej  świętości  i  apostolskiej  działalności.  Powołany  przez  Boga  do  założenia  Dzieła  Apostolstwa
Katolickiego, wskazałeś nam Osobę Jezusa Chrystusa, Pana naszego, którego mamy naśladować. W Nim
jako apostołowie pragniemy całym życiem służyć Bogu i każdemu człowiekowi we wspólnocie Kościoła.
Prosimy  Cię,  błogosław  Zjednoczeniu  Apostolstwa  Katolickiego  i  wszystkim  członkom  wspólnoty
kościelnej,  realizującym  zadania  apostolskie.  Uczyń  nas  w  jedności  z  Maryją,  Królową  Apostołów,
naśladowcami Jezusa, Apostoła Ojca Niebieskiego, w wypełnianiu naszego apostolskiego powołania. Amen.

Pieśń
Przed tak Wielkim Sakramentem...

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM
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DZIEŃ VI  ( piątek 18 stycznia ) 
Pieśń

Przed tak Wielkim Sakramentem...
Wystawienie Najświętszego Sakramentu

P. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
P. Mądrość i moc nasza w Panu.
W. Który umarł i zmartwychwstał.

P. Rozważamy dzisiaj prawdę o Maryi, Królowej Apostołów
 Módlmy się. Wszechmogący Boże, oświeć światłem wiary i rozpal żarem miłości nasze serca, abyśmy jako
wspólnota zgromadzona wokół św. Wincentego Pallottiego, mogli godnie uczcić Twój majestat i przyczynić
się do budowania Królestwa Bożego i zjednoczenia wszystkich ludzi wokół Twojego Syna, a naszego Pana
Jezusa Chrystusa.  Który z  Tobą żyje  i  króluje w jedności  Ducha Świętego,  Bóg przez wszystkie  wieki
wieków. W. Amen.

WPROWADZENIE
Dziś jest kolejny dzień nowenny przed uroczystością zakończenia Roku Pallottiańskiego, w czasie

którego  świętujemy  pięćdziesiątą  rocznicę  Kanonizacji  Świętego  Wincentego  Pallottiego,  założyciela
Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, w ramach którego działa nasz Wieczernik Miłosierdzia Bożego.
Jest to dla nas tym bardziej doniosłe wydarzenie, że niedawno  nawiedził on naszą parafię pod postacią
relikwii,  a  już zostało  zatwierdzone,  że  część  tych  relikwii  zostanie  naszej  parafii  ofiarowane na stałe.
Módlmy  się  za  wstawiennictwem  Świętego  Wincentego  Pallottiego,  by  Bóg  Ojciec  wylał  potoki
Miłosierdzia Swego na nas i na cały świat.

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  (Wybór Pism, t. III, s. 46-47)

        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.

P.  Boże, Ty w Tajemnicy Krzyża objawiłeś Świętemu Wincentemu Pallottiemu swoją nieskończoną
miłość i miłosierdzie, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jak on naśladowali Pana naszego, Jezusa
Chrystusa Ukrzyżowanego i razem z naszymi braćmi i siostrami dążyli do doskonałej miłości.

W. Amen.
Pieśń:

Wielki Rzymu Apostole  ( str. 28 )
ROZWAŻANIE

Święty Wincenty Pallotti  miał dar jasnowidzenia.  W roku 1829 napisał do swego starszego brata
Salwatora  z  prośbą,  aby  przygotowywał  się  na  śmierć,  bo  będzie  żył  jeszcze  trzy  lata  i  umrze  bez
sakramentów świętych.  I  rzeczywiście  trzy lata  później  brat  zmarł  na apopleksję nie zaopatrzony przez
kapłana. Również młodszemu bratu przepowiedział śmierć na trzy lata naprzód.

Na  blisko  trzydzieści  lat  naprzód  Pallotti  przepowiedział  przyszłemu  papieżowi  Piusowi  IX
wyniesienie  na  stolicę  Piotrową.  Przewidział  zarówno wybór,  jak i  okoliczności  śmierci  poprzednika  –
papieża Grzegorza XVI.
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W czasie konklawe 2 lutego 1831r. gdy wybierano papieża Grzegorza XVI ksiądz Pallotti cały ranek
spędził  w konfesjonale,  spowiadając  jak zwykle  ubogich,  kapłanów, bogaczy,  jak i  kardynałów,  którzy
cierpliwie czekali na swoją kolej. Nie zwracając uwagi na godność swojego stanu, czy zawodu. Podczas
spowiedzi stolarz Józef Marcozzi zauważył, że jego ojciec duchowny wpadł nagle jakby w stan omdlenia.
Trwało to cztery do pięciu minut. Wreszcie wydał głębokie tchnienie i rzekł  – „Dziękujmy Bogu, mamy
papieża, wybrano kardynała Cappellari”. W godzinę później rozległ się huk armatni i wszyscy pytali co się
stało, a gdy stolarz odpowiedział, że wybrano papieża i kto nim został wszyscy byli ogromnie zaskoczeni,
nikt bowiem nie wiedział, że wybór został dokonany.

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. AMEN

Litania do św. Wincentego Pallottiego 
Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, Stworzycielu wszechświata,             zmiłuj się nad nami.
Synu Jednorodzony Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, 
Duchu Święty, Boże, Ożywicielu i Uświęcicielu,
Święta Trójco, Jedyny Boże, źródło doskonałej komunii,

Święta Maryjo, Matko Boża,                módl się za nami.
Królowo Apostołów, 
Matko Bożej Miłości,

Św. Wincenty Pallotti,                   módl się za nami.
Św. Wincenty, kontemplujący tajemnicę Trójcy Świętej,
Św. Wincenty, heroldzie chwały Bożej,
Św. Wincenty, wyśpiewujący nieskończoną Miłość Bożą,
Św. Wincenty, głoszący miłosierdzie Boże,
Św. Wincenty, adorujący Jezusa w Eucharystii,
Św. Wincenty, miłośniku Męki Pańskiej,
Św. Wincenty, słuchaczu uważny Słowa Bożego,
Św. Wincenty, wierny uczniu Jezusa,
Św. Wincenty, pokorny naśladowco Chrystusa przez całe życie,
Św. Wincenty, gorliwie zwalczający wszelkie zło,
Św. Wincenty, żarliwie zabiegający o zbawienie dusz,
Św. Wincenty, przewodniku na drodze wiary,
Św. Wincenty, kapłanie na wzór Serca Jezusowego,
Św. Wincenty, chlubo duchowieństwa rzymskiego,
Św. Wincenty, niestrudzony spowiedniku poszukiwany przez wiernych,
Św. Wincenty, pasterzu Ludu Bożego,
Św. Wincenty, niezmordowany apostole na ulicach Rzymu,
Św. Wincenty, obrońco opuszczonych i biednych,
Św. Wincenty, pocieszycielu chorych i więźniów,
Św. Wincenty, opiekunie sierot,
Św. Wincenty, mistrzu i spowiedniku osób konsekrowanych,
Św. Wincenty, troszczący się o formację kapłanów,
Św. Wincenty, kierowniku duchowy seminarzystów,
Św. Wincenty, mądry doradco młodzieży,
Św. Wincenty, zachęcający wszystkich do świętości,
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Św. Wincenty, promotorze apostolskiego powołania świeckich,                módl się za nami.
Św. Wincenty, rozpoznający znaki czasu,
Św. Wincenty, wspierający działalność misyjną,
Św. Wincenty, przyjacielu imigrantów,
Św. Wincenty, nieustannie dążący do jedności chrześcijan,
Św. Wincenty, prekursorze współpracy apostolskiej,
Św. Wincenty, założycielu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
Św. Wincenty, propagujący uroczystości Oktawy Epifanii,
Św. Wincenty, patronie Papieskiej Unii Misyjnej Kleru,
Św. Wincenty, pocieszający i wspomagający umierających,
Św. Wincenty, głosicielu obecności Boga zawsze i wszędzie,
Św. Wincenty, nasz orędowniku u Boga,

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 Panie.

P. Módl się za nami św. Wincenty Pallotti.
W. Aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.
   Módlmy się: Boże, Ty natchnąłeś św. 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 z
poświęceniem głoszą Ewangelię i świadczą o niej w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. AMEN

MOTTO  ŻYCIA  ŚWIĘTEGO  WINCENTEGO ( wszyscy razem )
Zachwyca mnie Bóg!
Nie rozum, lecz Bóg.
Nie wola, lecz Bóg.
Nie dusza moja, lecz Bóg.
Nie wzrok mój, lecz Bóg.
Nie słuch mój, lecz Bóg.
Nie smak i mowa, lecz Bóg.
Nie tchnienie, lecz Bóg.
Nie czucie, lecz Bóg.
Nie serce moje, lecz Bóg.
Nie powietrze, lecz Bóg.
Nie pokarm i napój, lecz Bóg.
Nie szaty, lecz Bóg.
Nie spoczynek, lecz Bóg.
I nie rzeczy tej ziemi, lecz Bóg.
Nie bogactwa, lecz Bóg.
Nie honory, lecz Bóg.
Nie wyróżnienia, lecz Bóg.
Nie godności, lecz Bóg.
Bóg zawsze
i we wszystkim Bóg! ( Św. Wincenty Pallotti )

MODLITWA ZAK-u ( wszyscy razem )
Święty Wincenty Pallotti, składamy dziękczynienie Trójcy Przenajświętszej, że wybrała Cię do tak

wielkiej  świętości  i  apostolskiej  działalności.  Powołany  przez  Boga  do  założenia  Dzieła  Apostolstwa
Katolickiego, wskazałeś nam Osobę Jezusa Chrystusa, Pana naszego, którego mamy naśladować. W Nim
jako apostołowie pragniemy całym życiem służyć Bogu i każdemu człowiekowi we wspólnocie Kościoła.
Prosimy  Cię,  błogosław  Zjednoczeniu  Apostolstwa  Katolickiego  i  wszystkim  członkom  wspólnoty
kościelnej,  realizującym  zadania  apostolskie.  Uczyń  nas  w  jedności  z  Maryją,  Królową  Apostołów,
naśladowcami Jezusa, Apostoła Ojca Niebieskiego, w wypełnianiu naszego apostolskiego powołania. Amen.

Pieśń
Przed tak Wielkim Sakramentem...

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM
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DZIEŃ VII  ( sobota 19 stycznia ) 
Pieśń

Przed tak Wielkim Sakramentem...
Wystawienie Najświętszego Sakramentu

P. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
P. Mądrość i moc nasza w Panu.
W. Który umarł i zmartwychwstał.

P. Rozważamy dzisiaj o Misji ewangelizacyjnej
 Módlmy się. Wszechmogący Boże, oświeć światłem wiary i rozpal żarem miłości nasze serca, abyśmy jako
wspólnota zgromadzona wokół św. Wincentego Pallottiego, mogli godnie uczcić Twój majestat i przyczynić
się do budowania Królestwa Bożego i zjednoczenia wszystkich ludzi wokół Twojego Syna, a naszego Pana
Jezusa Chrystusa.  Który z  Tobą żyje  i  króluje w jedności  Ducha Świętego,  Bóg przez wszystkie  wieki
wieków. W. Amen.

WPROWADZENIE
Dzisiaj, już  po raz siódmy spotykamy się odprawiając nowennę przed uroczystością zakończenia

Roku  Pallottiańskiego,  w  czasie  którego  świętujemy  pięćdziesiątą  rocznicę  Kanonizacji  Świętego
Wincentego Pallottiego, założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, w ramach którego działa nasz
Wieczernik Miłosierdzia Bożego.  Jest to dla nas tym bardziej doniosłe wydarzenie, że niedawno  nawiedził
on naszą parafię pod postacią relikwii, a już zostało zatwierdzone, że część tych relikwii zostanie naszej
parafii  ofiarowane na stałe.  Módlmy się za wstawiennictwem Świętego Wincentego Pallottiego,  by Bóg
Ojciec wylał potoki Miłosierdzia Swego na nas i na cały świat.

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  (Wybór Pism, t. II, s. 187)

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. 

P.  Boże, Ty w Tajemnicy Krzyża objawiłeś Świętemu Wincentemu Pallottiemu swoją nieskończoną
miłość i miłosierdzie, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jak on naśladowali Pana naszego, Jezusa
Chrystusa Ukrzyżowanego i razem z naszymi braćmi i siostrami dążyli do doskonałej miłości.

W. Amen.
Pieśń:

Wielki Rzymu Apostole  ( str. 28 )
ROZWAŻANIE

Działalność  ludzi  świętych  nie  kończy się  bynajmniej  z  chwilą  ich  śmierci.  Bóg zezwala  swym
wiernym sługom w dalszym ciągu dobrze czynić z drugiego świata braciom i siostrom żyjącym tu na ziemi.
Dopiero w wieczności okaże się ile pomocy od świętych otrzymujemy.

W lecie 1850r niejaka Anna White, żona irlandzkiego szewca, na skutek połogu była umierająca.
Trzech lekarzy orzekło że nie ma dla niej ratunku. Mąż wezwał księdza Melię, bliskiego współpracownika i
wiernego ucznia Świętego Wincentego Pallottiego, który udzielił chorej sakramentu namaszczenia chorych,
radząc by podać jej trzy łyżki wody z relikwiami Świętego Wincentego, co też uczyniono, modląc się z
ufnością. Następnego dnia, kiedy ksiądz Melia przyszedł odwiedzić chorą, okazało się, że ta jest zupełnie
zdrowa i już wstała z łóżka. 

Dziewięcioletni chłopiec, Aleksander Lutri bawił się z kolegami zjeżdżając po poręczy schodów. Za
którymś razem zachwiał się i spadł uderzając o posadzkę. W szpitalu stwierdzono wstrząśnienie mózgu i
złamanie podstawy czaszki. Lekarze orzekli, że zostało mu tylko kilka godzin życia i to bez możliwości

19



powrotu świadomości. Jednak matka chłopca widząc, iż ziemscy lekarze nie mogą nic poradzić, postanowiła
wezwać Boga na pomoc. Pod poduszkę syna wsunęła obrazek Wincentego Pallottiego i wraz z przyjaciółmi
zaczęła się z ufnością modlić. Wczesnym rankiem dwa dni później pełna obaw, czy zobaczy jeszcze synka
żyjącego, weszła do Sali w której leżał. Jakże była szczęśliwa, kiedy ujrzała syna siedzącego na łóżku i z
wielką radością opowiadającego, że jakiś starszy, łysy ksiądz, cały w jasności chodził dokoła jego posłania i
dotykał go ręką. Gdy matka wyjęła obrazek Wincentego spod poduszki z radością zawołał--To ten! To ten!”

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.
AMEN

Litania do św. Wincentego Pallottiego 
Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, Stworzycielu wszechświata,             zmiłuj się nad nami.
Synu Jednorodzony Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, 
Duchu Święty, Boże, Ożywicielu i Uświęcicielu,
Święta Trójco, Jedyny Boże, źródło doskonałej komunii,

Święta Maryjo, Matko Boża,                módl się za nami.
Królowo Apostołów, 
Matko Bożej Miłości,

Św. Wincenty Pallotti,                   módl się za nami.
Św. Wincenty, kontemplujący tajemnicę Trójcy Świętej,
Św. Wincenty, heroldzie chwały Bożej,
Św. Wincenty, wyśpiewujący nieskończoną Miłość Bożą,
Św. Wincenty, głoszący miłosierdzie Boże,
Św. Wincenty, adorujący Jezusa w Eucharystii,
Św. Wincenty, miłośniku Męki Pańskiej,
Św. Wincenty, słuchaczu uważny Słowa Bożego,
Św. Wincenty, wierny uczniu Jezusa,
Św. Wincenty, pokorny naśladowco Chrystusa przez całe życie,
Św. Wincenty, gorliwie zwalczający wszelkie zło,
Św. Wincenty, żarliwie zabiegający o zbawienie dusz,
Św. Wincenty, przewodniku na drodze wiary,
Św. Wincenty, kapłanie na wzór Serca Jezusowego,
Św. Wincenty, chlubo duchowieństwa rzymskiego,
Św. Wincenty, niestrudzony spowiedniku poszukiwany przez wiernych,
Św. Wincenty, pasterzu Ludu Bożego,
Św. Wincenty, niezmordowany apostole na ulicach Rzymu,
Św. Wincenty, obrońco opuszczonych i biednych,
Św. Wincenty, pocieszycielu chorych i więźniów,
Św. Wincenty, opiekunie sierot,
Św. Wincenty, mistrzu i spowiedniku osób konsekrowanych,
Św. Wincenty, troszczący się o formację kapłanów,
Św. Wincenty, kierowniku duchowy seminarzystów,
Św. Wincenty, mądry doradco młodzieży,
Św. Wincenty, zachęcający wszystkich do świętości,
Św. Wincenty, promotorze apostolskiego powołania świeckich,
Św. Wincenty, rozpoznający znaki czasu,
Św. Wincenty, wspierający działalność misyjną,
Św. Wincenty, przyjacielu imigrantów,
Św. Wincenty, nieustannie dążący do jedności chrześcijan,
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Św. Wincenty, prekursorze współpracy apostolskiej,                módl się za nami.
Św. Wincenty, założycielu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
Św. Wincenty, propagujący uroczystości Oktawy Epifanii,
Św. Wincenty, patronie Papieskiej Unii Misyjnej Kleru,
Św. Wincenty, pocieszający i wspomagający umierających,
Św. Wincenty, głosicielu obecności Boga zawsze i wszędzie,
Św. Wincenty, nasz orędowniku u Boga,

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 Panie.

P. Módl się za nami św. Wincenty Pallotti.
W. Aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.
   Módlmy się: Boże, Ty natchnąłeś św. 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 z
poświęceniem głoszą Ewangelię i świadczą o niej w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. AMEN

MOTTO  ŻYCIA  ŚWIĘTEGO  WINCENTEGO ( wszyscy razem )
Zachwyca mnie Bóg!
Nie rozum, lecz Bóg.
Nie wola, lecz Bóg.
Nie dusza moja, lecz Bóg.
Nie wzrok mój, lecz Bóg.
Nie słuch mój, lecz Bóg.
Nie smak i mowa, lecz Bóg.
Nie tchnienie, lecz Bóg.
Nie czucie, lecz Bóg.
Nie serce moje, lecz Bóg.
Nie powietrze, lecz Bóg.
Nie pokarm i napój, lecz Bóg.
Nie szaty, lecz Bóg.
Nie spoczynek, lecz Bóg.
I nie rzeczy tej ziemi, lecz Bóg.
Nie bogactwa, lecz Bóg.
Nie honory, lecz Bóg.
Nie wyróżnienia, lecz Bóg.
Nie godności, lecz Bóg.
Bóg zawsze
i we wszystkim Bóg! ( Św. Wincenty Pallotti )

MODLITWA ZAK-u ( wszyscy razem )
Święty Wincenty Pallotti, składamy dziękczynienie Trójcy Przenajświętszej, że wybrała Cię do tak

wielkiej  świętości  i  apostolskiej  działalności.  Powołany  przez  Boga  do  założenia  Dzieła  Apostolstwa
Katolickiego, wskazałeś nam Osobę Jezusa Chrystusa, Pana naszego, którego mamy naśladować. W Nim
jako apostołowie pragniemy całym życiem służyć Bogu i każdemu człowiekowi we wspólnocie Kościoła.
Prosimy  Cię,  błogosław  Zjednoczeniu  Apostolstwa  Katolickiego  i  wszystkim  członkom  wspólnoty
kościelnej,  realizującym  zadania  apostolskie.  Uczyń  nas  w  jedności  z  Maryją,  Królową  Apostołów,
naśladowcami Jezusa, Apostoła Ojca Niebieskiego, w wypełnianiu naszego apostolskiego powołania. Amen.

Pieśń
Przed tak Wielkim Sakramentem...

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM
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DZIEŃ VIII  ( niedziela 20 stycznia ) 
Pieśń

Przed tak Wielkim Sakramentem...
Wystawienie Najświętszego Sakramentu

P. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
P. Mądrość i moc nasza w Panu.
W. Który umarł i zmartwychwstał.

P. Rozważamy dzisiaj o Jedności chrześcijan.
  Módlmy się. Wszechmogący Boże, oświeć światłem wiary i rozpal żarem miłości nasze serca, abyśmy
jako wspólnota  zgromadzona  wokół  św.  Wincentego  Pallottiego,  mogli  godnie  uczcić  Twój  majestat  i
przyczynić się do budowania Królestwa Bożego i zjednoczenia wszystkich ludzi wokół Twojego Syna, a
naszego  Pana  Jezusa  Chrystusa.  Który  z  Tobą  żyje  i  króluje  w  jedności  Ducha  Świętego,  Bóg  przez
wszystkie wieki wieków. W. Amen.

WPROWADZENIE
Kolejny dzień trwamy na nowennie przed uroczystością zakończenia Roku Pallottiańskiego, w czasie

którego  świętujemy  pięćdziesiątą  rocznicę  Kanonizacji  Świętego  Wincentego  Pallottiego,  założyciela
Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, w ramach którego działa nasz Wieczernik Miłosierdzia Bożego.
Jest to dla nas tym bardziej doniosłe wydarzenie, że niedawno  nawiedził on naszą parafię pod postacią
relikwii,  a  już zostało  zatwierdzone,  że  część  tych  relikwii  zostanie  naszej  parafii  ofiarowane na stałe.
Módlmy  się  za  wstawiennictwem  Świętego  Wincentego  Pallottiego,  by  Bóg  Ojciec  wylał  potoki
Miłosierdzia Swego na nas i na cały świat.

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  (Modlitewnik SAK, s. 70-71)

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. 

P.  Boże, Ty w Tajemnicy Krzyża objawiłeś Świętemu Wincentemu Pallottiemu swoją nieskończoną
miłość i miłosierdzie, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jak on naśladowali Pana naszego, Jezusa
Chrystusa Ukrzyżowanego i razem z naszymi braćmi i siostrami dążyli do doskonałej miłości.

W. Amen.
Pieśń:

Wielki Rzymu Apostole  ( str. 28 )
ROZWAŻANIE

Pallotti w swoich jasnowidzeniach przewidywał nie tylko datę, czy okoliczności czyjejś śmierci, czy
też innych ważnych wydarzeń, jak na przykład wybór kolejnego papieża na Stolicę Piotrową, ale też wielkie
trudności, które Apostolstwo Katolickie napotka po jego zgonie. Dlatego w swoim duchowym testamencie
tak prosi współbraci:

„Proszę waszej miłości i waszej gorliwości, księża i współbracia najdrożsi w Panu naszym Jezusie
Ukrzyżowanym,  abyście  się  tak  poświęcali  pracy  około  założenia  i  jak  najszybszego  a  skutecznego
rozkrzewiania Stowarzyszenia, jak byście wy sami byli wybrani przez pana Naszego Jezusa Chrystusa na
jego założycieli, krzewicieli i opiekunów na tej ziemi oraz potężnych pośredników, gdy przez miłosierdzie
Boże znajdziecie się w królestwie Chwały.  Róbcie co w waszej mocy,  i zajmujcie się nim, jak wszyscy
święci  założyciele  zajmowali  się  zakładaniem,  szerzeniem i  utrwalaniem swoich instytutów. Co więcej,
chciejcie  się  nawet  tak  nim  interesować,  jak  Pan  nasz  Jezus  Chrystus  i  Jego  Najświętsza  Matka  oraz
Apostołowie interesowali się założeniem i rozszerzeniem Kościoła Świętego”.
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Jako kapłan Pallotti  działał  tylko trzydzieści lat,  ale mało kto może ogarnąć wielkość i ogromną
liczbę dzieł,  których zdołał  dokonać.  Zapalony świętą żarliwością  pragnął wyniszczyć  się całkowicie  w
służbie dla Chrystusa. „Nigdy nie być bezczynnym”; „mało mówić, a dużo działać”; „czynić tyle dobrego,
ile to możliwe”; „a co dobrego się czyni – czynić dobrze” – takie były jego myśli przewodnie, które często
powtarzał sobie i innym. Pragnął, by każda minuta jego życia była właściwie i do końca wykorzystana, a
gdy proszono by odpoczął – odpowiadał: „Odpoczniemy w niebie ciesząc się Bożą Chwałą”

MODLITWA DNIA
   K. 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. AMEN

Litania do św. Wincentego Pallottiego 
Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, Stworzycielu wszechświata,             zmiłuj się nad nami.
Synu Jednorodzony Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, 
Duchu Święty, Boże, Ożywicielu i Uświęcicielu,
Święta Trójco, Jedyny Boże, źródło doskonałej komunii,

Święta Maryjo, Matko Boża,                módl się za nami.
Królowo Apostołów, 
Matko Bożej Miłości,

Św. Wincenty Pallotti,                   módl się za nami.
Św. Wincenty, kontemplujący tajemnicę Trójcy Świętej,
Św. Wincenty, heroldzie chwały Bożej,
Św. Wincenty, wyśpiewujący nieskończoną Miłość Bożą,
Św. Wincenty, głoszący miłosierdzie Boże,
Św. Wincenty, adorujący Jezusa w Eucharystii,
Św. Wincenty, miłośniku Męki Pańskiej,
Św. Wincenty, słuchaczu uważny Słowa Bożego,
Św. Wincenty, wierny uczniu Jezusa,
Św. Wincenty, pokorny naśladowco Chrystusa przez całe życie,
Św. Wincenty, gorliwie zwalczający wszelkie zło,
Św. Wincenty, żarliwie zabiegający o zbawienie dusz,
Św. Wincenty, przewodniku na drodze wiary,
Św. Wincenty, kapłanie na wzór Serca Jezusowego,
Św. Wincenty, chlubo duchowieństwa rzymskiego,
Św. Wincenty, niestrudzony spowiedniku poszukiwany przez wiernych,
Św. Wincenty, pasterzu Ludu Bożego,
Św. Wincenty, niezmordowany apostole na ulicach Rzymu,
Św. Wincenty, obrońco opuszczonych i biednych,
Św. Wincenty, pocieszycielu chorych i więźniów,
Św. Wincenty, opiekunie sierot,
Św. Wincenty, mistrzu i spowiedniku osób konsekrowanych,
Św. Wincenty, troszczący się o formację kapłanów,
Św. Wincenty, kierowniku duchowy seminarzystów,
Św. Wincenty, mądry doradco młodzieży,
Św. Wincenty, zachęcający wszystkich do świętości,
Św. Wincenty, promotorze apostolskiego powołania świeckich,
Św. Wincenty, rozpoznający znaki czasu,
Św. Wincenty, wspierający działalność misyjną,
Św. Wincenty, przyjacielu imigrantów,
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Św. Wincenty, nieustannie dążący do jedności chrześcijan,                módl się za nami.
Św. Wincenty, prekursorze współpracy apostolskiej,
Św. Wincenty, założycielu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
Św. Wincenty, propagujący uroczystości Oktawy Epifanii,
Św. Wincenty, patronie Papieskiej Unii Misyjnej Kleru,
Św. Wincenty, pocieszający i wspomagający umierających,
Św. Wincenty, głosicielu obecności Boga zawsze i wszędzie,
Św. Wincenty, nasz orędowniku u Boga,

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 Panie.

P. Módl się za nami św. Wincenty Pallotti.
W. Aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.
   Módlmy się: Boże, Ty natchnąłeś św. 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 z
poświęceniem głoszą Ewangelię i świadczą o niej w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. AMEN

MOTTO  ŻYCIA  ŚWIĘTEGO  WINCENTEGO ( wszyscy razem )
Zachwyca mnie Bóg!
Nie rozum, lecz Bóg.
Nie wola, lecz Bóg.
Nie dusza moja, lecz Bóg.
Nie wzrok mój, lecz Bóg.
Nie słuch mój, lecz Bóg.
Nie smak i mowa, lecz Bóg.
Nie tchnienie, lecz Bóg.
Nie czucie, lecz Bóg.
Nie serce moje, lecz Bóg.
Nie powietrze, lecz Bóg.
Nie pokarm i napój, lecz Bóg.
Nie szaty, lecz Bóg.
Nie spoczynek, lecz Bóg.
I nie rzeczy tej ziemi, lecz Bóg.
Nie bogactwa, lecz Bóg.
Nie honory, lecz Bóg.
Nie wyróżnienia, lecz Bóg.
Nie godności, lecz Bóg.
Bóg zawsze
i we wszystkim Bóg! ( Św. Wincenty Pallotti )

MODLITWA ZAK-u ( wszyscy razem )
Święty Wincenty Pallotti, składamy dziękczynienie Trójcy Przenajświętszej, że wybrała Cię do tak

wielkiej  świętości  i  apostolskiej  działalności.  Powołany  przez  Boga  do  założenia  Dzieła  Apostolstwa
Katolickiego, wskazałeś nam Osobę Jezusa Chrystusa, Pana naszego, którego mamy naśladować. W Nim
jako apostołowie pragniemy całym życiem służyć Bogu i każdemu człowiekowi we wspólnocie Kościoła.
Prosimy  Cię,  błogosław  Zjednoczeniu  Apostolstwa  Katolickiego  i  wszystkim  członkom  wspólnoty
kościelnej,  realizującym  zadania  apostolskie.  Uczyń  nas  w  jedności  z  Maryją,  Królową  Apostołów,
naśladowcami Jezusa, Apostoła Ojca Niebieskiego, w wypełnianiu naszego apostolskiego powołania. Amen.

Pieśń
Przed tak Wielkim Sakramentem...

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

24



DZIEŃ IX  ( poniedziałek 21 stycznia ) 
Pieśń

Przed tak Wielkim Sakramentem...
Wystawienie Najświętszego Sakramentu

P. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
P. Mądrość i moc nasza w Panu.
W. Który umarł i zmartwychwstał.

P. Rozważamy co to jest Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
 
 Módlmy się. Wszechmogący Boże, oświeć światłem wiary i rozpal żarem miłości nasze serca, abyśmy jako
wspólnota zgromadzona wokół św. Wincentego Pallottiego, mogli godnie uczcić Twój majestat i przyczynić
się do budowania Królestwa Bożego i zjednoczenia wszystkich ludzi wokół Twojego Syna, a naszego Pana
Jezusa Chrystusa.  Który z  Tobą żyje  i  króluje w jedności  Ducha Świętego,  Bóg przez wszystkie  wieki
wieków. W. Amen.

WPROWADZENIE
To już ostatni, dziewiąty dzień nowenny kiedy przychodzimy tu, aby przygotować się do jutrzejszej

uroczystości  zakończenia  Roku  Pallottiańskiego,  w  czasie  którego  świętujemy  pięćdziesiątą  rocznicę
Kanonizacji  Świętego  Wincentego  Pallottiego,  założyciela  Zjednoczenia  Apostolstwa  Katolickiego,  w
ramach  którego  działa  nasz  Wieczernik  Miłosierdzia  Bożego.   Jest  to  dla  nas  tym  bardziej  doniosłe
wydarzenie, że niedawno  nawiedził on naszą parafię pod postacią relikwii, a już zostało zatwierdzone, że
część tych relikwii zostanie naszej parafii ofiarowane na stałe. Módlmy się za wstawiennictwem Świętego
Wincentego Pallottiego, by Bóg Ojciec wylał potoki Miłosierdzia Swego na nas i na cały świat.

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   (Wybór Pism, t. II, s. 314-315)

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. 

P.  Boże, Ty w Tajemnicy Krzyża objawiłeś Świętemu Wincentemu Pallottiemu swoją nieskończoną
miłość i miłosierdzie, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jak on naśladowali Pana naszego, Jezusa
Chrystusa Ukrzyżowanego i razem z naszymi braćmi i siostrami dążyli do doskonałej miłości.

W. Amen.
Pieśń:

Wielki Rzymu Apostole  ( str. 28 )
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ROZWAŻANIE
Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego ( ZAK ), założone przez świętego Wincentego Pallottiego

składa się z trzech pionów, a są nimi: 1.Stowarzyszenie Księży i Braci Pallotynów; 2. Siostry Pallotynki; 3.
Świeccy  członkowie  ZAK-u,  stanowiący  największą  i  co  ważne  równoprawną  z  poprzednimi  grupę.
Współpraca tych grup jest ustalana i kierunkowana przez Rady Koordynacyjne, w których skład wchodzą
członkowie wszystkich pionów, w wielu przypadkach przewodniczącymi tych Rad zostają wybrani właśnie
ludzie świeccy. 

Święty Wincenty uważał, że na Niwie Pańskiej znajdzie się dla każdego jakaś część pracy,  którą
może i powinien każdy wykonać. Głównym bowiem zadaniem Zjednoczenia jest „OŻYWIAĆ  WIARĘ  I
ROZPALAĆ  MIŁOŚĆ” dlatego współpracownikami ZAK-u może zostać również człowiek wyznający
inną wiarę, czy nawet niewierzący, byleby tylko chciał w swoim życiu czynić wiele dobrego dla bliźnich.
Padre Vincenzo, jak go nazywano na ulicach Rzymu nikogo nie odrzucał, ani nie odwracał się od nikogo z
powodu jego poglądów, a próbował pozyskiwać jak najwięcej dusz dla Bożej Sprawy.

Kiedyś,  idąc  ulicą  usłyszał  Święty  Wincenty  jak  jakiś  mężczyzna,  chcąc  poniżyć  i  wyszydzić
Katolików  i  w  ogóle  Chrześcijan  głośno  wyklinał  na  wszystkich  wierzących,  w  ohydnych  słowach
przeklinając Jezusa, oskarżając wszystkich wokół za niepowodzenia, jakie go w życiu spotykają. Zatrzymał
się, dotknął ramienia przeklinającego i cichym głosem zapytał: „Przyjacielu, cóż takiego złego zrobił tobie
osobiście Jezus, że Go przeklinasz?” – przeklinający zaniemówił z wrażenia i nic nie potrafił odpowiedzieć,
a ksiądz Pallotti poszedł dalej swoją drogą.

MODLITWA DNIA
   K. 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. AMEN

Litania do św. Wincentego Pallottiego 
Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, Stworzycielu wszechświata,             zmiłuj się nad nami.
Synu Jednorodzony Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, 
Duchu Święty, Boże, Ożywicielu i Uświęcicielu,
Święta Trójco, Jedyny Boże, źródło doskonałej komunii,

Święta Maryjo, Matko Boża,                módl się za nami.
Królowo Apostołów, 
Matko Bożej Miłości,

Św. Wincenty Pallotti,                   módl się za nami.
Św. Wincenty, kontemplujący tajemnicę Trójcy Świętej,
Św. Wincenty, heroldzie chwały Bożej,
Św. Wincenty, wyśpiewujący nieskończoną Miłość Bożą,
Św. Wincenty, głoszący miłosierdzie Boże,
Św. Wincenty, adorujący Jezusa w Eucharystii,
Św. Wincenty, miłośniku Męki Pańskiej,
Św. Wincenty, słuchaczu uważny Słowa Bożego,
Św. Wincenty, wierny uczniu Jezusa,
Św. Wincenty, pokorny naśladowco Chrystusa przez całe życie,
Św. Wincenty, gorliwie zwalczający wszelkie zło,
Św. Wincenty, żarliwie zabiegający o zbawienie dusz,
Św. Wincenty, przewodniku na drodze wiary,
Św. Wincenty, kapłanie na wzór Serca Jezusowego,
Św. Wincenty, chlubo duchowieństwa rzymskiego,
Św. Wincenty, niestrudzony spowiedniku poszukiwany przez wiernych,
Św. Wincenty, pasterzu Ludu Bożego,
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Św. Wincenty, niezmordowany apostole na ulicach Rzymu,                módl się za nami.
Św. Wincenty, obrońco opuszczonych i biednych,
Św. Wincenty, pocieszycielu chorych i więźniów,
Św. Wincenty, opiekunie sierot,
Św. Wincenty, mistrzu i spowiedniku osób konsekrowanych,
Św. Wincenty, troszczący się o formację kapłanów,
Św. Wincenty, kierowniku duchowy seminarzystów,
Św. Wincenty, mądry doradco młodzieży,
Św. Wincenty, zachęcający wszystkich do świętości,
Św. Wincenty, promotorze apostolskiego powołania świeckich,
Św. Wincenty, rozpoznający znaki czasu,
Św. Wincenty, wspierający działalność misyjną,
Św. Wincenty, przyjacielu imigrantów,
Św. Wincenty, nieustannie dążący do jedności chrześcijan,
Św. Wincenty, prekursorze współpracy apostolskiej,
Św. Wincenty, założycielu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
Św. Wincenty, propagujący uroczystości Oktawy Epifanii,
Św. Wincenty, patronie Papieskiej Unii Misyjnej Kleru,
Św. Wincenty, pocieszający i wspomagający umierających,
Św. Wincenty, głosicielu obecności Boga zawsze i wszędzie,
Św. Wincenty, nasz orędowniku u Boga,

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 Panie.

P. Módl się za nami św. Wincenty Pallotti.
W. Aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.
   Módlmy się: Boże, Ty natchnąłeś św. 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 z
poświęceniem głoszą Ewangelię i świadczą o niej w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. AMEN

MOTTO  ŻYCIA  ŚWIĘTEGO  WINCENTEGO ( wszyscy razem )
Zachwyca mnie Bóg!
Nie rozum, lecz Bóg.
Nie wola, lecz Bóg.
Nie dusza moja, lecz Bóg.
Nie wzrok mój, lecz Bóg.
Nie słuch mój, lecz Bóg.
Nie smak i mowa, lecz Bóg.
Nie tchnienie, lecz Bóg.
Nie czucie, lecz Bóg.
Nie serce moje, lecz Bóg.
Nie powietrze, lecz Bóg.
Nie pokarm i napój, lecz Bóg.
Nie szaty, lecz Bóg.
Nie spoczynek, lecz Bóg.
I nie rzeczy tej ziemi, lecz Bóg.
Nie bogactwa, lecz Bóg.
Nie honory, lecz Bóg.
Nie wyróżnienia, lecz Bóg.
Nie godności, lecz Bóg.
Bóg zawsze
i we wszystkim Bóg! ( Św. Wincenty Pallotti )
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MODLITWA ZAK-u ( wszyscy razem )
Święty Wincenty Pallotti, składamy dziękczynienie Trójcy Przenajświętszej, że wybrała Cię do tak

wielkiej  świętości  i  apostolskiej  działalności.  Powołany  przez  Boga  do  założenia  Dzieła  Apostolstwa
Katolickiego, wskazałeś nam Osobę Jezusa Chrystusa, Pana naszego, którego mamy naśladować. W Nim
jako apostołowie pragniemy całym życiem służyć Bogu i każdemu człowiekowi we wspólnocie Kościoła.
Prosimy  Cię,  błogosław  Zjednoczeniu  Apostolstwa  Katolickiego  i  wszystkim  członkom  wspólnoty
kościelnej,  realizującym  zadania  apostolskie.  Uczyń  nas  w  jedności  z  Maryją,  Królową  Apostołów,
naśladowcami Jezusa, Apostoła Ojca Niebieskiego, w wypełnianiu naszego apostolskiego powołania. Amen.

Pieśń
Przed tak Wielkim Sakramentem...

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

Pieśń 
Wielki Rzymu Apostole

1.  Wielki Rzymu Apostole
      O, Wincenty Ojcze nasz!
      Apostolstwa zacny wzorze
      Oto dzieci, które znasz.

2. Dzisiaj Tobie cześć składamy:
    Usty, sercem, duszą swą,
    Pomóż kornie Cię błagamy
    Wiernie zdążać drogą Twą.

3. Żniwo wielkie – żeńców mało
    Wiarę, miłość trzeba nieść
    Spraw, by grono Twe wzrastało,
    Apostołów nowych wznieć.

4. Patrz, idziemy razem z Tobą, 
    Z Apostolskim czynem w świat.
    Ty błogosław nas z Królową,
    I wypraszaj zdroje łask.

5. Miłość, wiarę nieśmy wspólnie,
    By jedności stał się cud.
    Północ, Zachód, Wschód, Południe,
    Skłoni się do Bożych stóp.

Bóg zapłać za wspólną modlitwę Grażyna i Czesław Dul
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