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Dzień modlitw o beatyfikację o. Bernarda Łubieńskiego 

 
 

ANTYFONA NA WEJŚCIE  
Panie, jesteś sprawiedliwy * i wyrok Twój jest słuszny, * postąp ze swoim sługą według Twej 

dobroci. 
 

WPROWADZENIE 

Wielu przychodziło do Jezusa nie tylko po uzdrowienie, ale także z 

nurtującym serce pytaniem: jak mam żyć? I my często znajdujemy się w 

sytuacji, gdy potrzebujemy rady, wskazówki, światła rozeznania. Dobrze 

czynimy, gdy przychodzimy z naszą niepewnością i wątpliwościami do 

Jezusa, który w sposób szczególny przez liturgię, a zwłaszcza gdy głoszona 

jest Ewangelia, osobiście udziela nam mądrości i światła swej nauki. 

Z ufnością powierzajmy Chrystusowi nasze dzisiejsze intencje, prośby i 

dziękczynienia. Módlmy się też o beatyfikację sługi Bożego o. Bernarda 

Łubieńskiego, redemptorysty, ponieważ dzisiaj przypada 82. rocznica jego 

śmierci. 

 

Aby przyjąć Bożą naukę szczerym i otwartym sercem, oczyśćmy je teraz z 

grzechów: 

Panie Jezu, który jesteś źródłem mądrości, zmiłuj się nad nami. 

Chryste, który pouczasz pokornych i otwartego serca, zmiłuj się nad nami. 

Panie Jezu, który oświecasz dusze światłem swego Ducha, zmiłuj się nad 

nami. 

 
KOLEKTA 
 

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi 

dziećmi, + wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa * i obdarz ich 

prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana 

Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w 

jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
 

MODLITWA NAD DARAMI 
 

Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, + spraw, abyśmy tą Ofiarą godnie uczcili 

Twój majestat * i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. 



MODLITWA POWSZECHNA 
 

Oświeceni nauką Ewangelii w pokorze zwróćmy się do Chrystusa z naszymi 

prośbami, wołając: 

 

1. O mądrość dla pasterzy Kościoła, aby przepełnieni Duchem Świętym głosili 

Ewangelię i swoim życiem pociągali innych do naśladowania. Ciebie prosimy... 

2. O umiejętność miłowania nieprzyjaciół dla wszystkich, którzy znoszą 

prześladowanie. 

3. O nowe powołanie do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. 

4. O rychłą beatyfikację sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego, którego kolejną 

rocznicę śmierci dziś obchodzimy. 

5. O szczęście wieczne dla naszych zmarłych, a zwłaszcza dla …. . 

6. O umiejętność patrzenia z miłością na bliźnich pomimo krzywdy, którą nam 

wyrządzili. 

 

Zrozumieliśmy Twoją naukę, Panie Jezu, i prosiliśmy Cię o to, co z niej 

wynika. Wysłuchaj naszej modlitwy. Który żyjesz i królujesz na wieki 

wieków. 
 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ 
Jak łania pragnie wody ze strumieni, * tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. * Dusza moja 

Boga pragnie, * Boga żywego. 
 

MODLITWA PO KOMUNII 
 

Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz Twoim słowem i 

Najświętszym Sakramentem, + spraw, niech tak korzystamy z wielkich 

darów Twojego Syna, * abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu. 

Który żyje i króluje na wieki wieków. 

 
ROZESŁANIE 

Wielu, którzy słuchali nauczającego Chrystusa, odchodziło kręcąc głowami, że ta 

nauka nie jest możliwa do przyjęcia i wypełnienia. Odwagi! Wszystko możemy w 

Tym, który nas umacnia. Przed przyjęciem Bożego błogosławieństwa pomódlmy 

się jeszcze o beatyfikację sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego. 
 

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEGO O. BERNARDA 

ŁUBIEŃSKIEGO (przed błogosławieństwem) 

Boże, który Sługę Twego, Bernarda, obdarzyłeś apostolskim zapałem i mocą ducha 

w niesieniu krzyża, spraw prosimy, aby ten, który dla prowadzenia ludzi do 

Królestwa Prawdy i Miłości oddał całe swoje życie, doznawał czci świętych wśród 

wiernych Twojego Kościoła i był naszym orędownikiem u Ciebie. Przez Chrystusa 

Pana naszego. Amen.  


