
NABO¯EÑSTWO DO B£OGOS£AWIONEGO
KS. BRONIS£AWA MARKIEWICZA

(w ka¿dy czwartek)

WYSTAWIENIE NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU O zbawcza Hostio

MODLITWA WSTÊPNA

Panie Jezu Chryste, wyznajemy wiarê w Twoj¹ obecnoœæ w Najœwiêt-
szym Sakramencie. Gdy nie umiemy siê modliæ tak jak trzeba, Twój Duch
wstawia siê za nami. Wierzymy, ¿e w tej chwili wstawiaj¹ siê za nami tak¿e
anio³owie, œwiêci i b³ogos³awieni, którzy ogl¹daj¹ Ciê ju¿ w niebie twarz¹
w twarz. Pragniemy duchowo z³¹czyæ siê z b³ogos³awionym Ojcem Broni-
s³awem i jego s³owami prosiæ Ciê o dar mi³oœci: „O Jezu, Zbawicielu mój,
chcia³bym otrzymaæ dziœ wielk¹ ³askê, a jest ni¹ dar mi³owania Ciebie. Przy-
chodzê wiêc do stóp Twoich i b³agam Ciê, abyœ raczy³ rozpaliæ mnie t¹
mi³oœci¹ i po³¹czy³ ze sob¹. Ja Ciê kocham, Panie, ale ma³o – chcê przeto
mi³owaæ Ciê bardziej. Spraw wiêc, abym to wykona³. Przynoszê Ci zatem
serce moje w darze. Niech ono pozostanie na zawsze w mocy Twojej”.

PIEŒÑ Ojcze Bronis³awie, Gwiazda Przewodnia lub inna

PROŒBY WIERNYCH

Wys³uchaj, Panie, próœb Twoich wiernych, jakie sk³adaj¹ za wstawien-
nictwem b³. Bronis³awa. Niech we wszystkim wype³ni siê Twoja wola.
(Odczytanie próœb)
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       Ky - ri - e  e - lej - son,   Chry - ste  e - lej - son,  Ky - ri - e  e - lej - son.

          Chry - ste    u - s³ysz   nas,        Chry - ste  wy - s³u - chaj     nas.

       Ojcze z nie - ba,  Bo - ¿e,              zmi - ³uj  siê   nad   na   -   mi.

Jezu, Ty jesteœ ten sam, wczoraj, dziœ i na wieki, uwielbiamy Ciê w histo-
rii naszej Ojczyzny, która narodzi³a siê w wodach chrztu œwiêtego.  B³ogo-
s³awimy Ciê w œwiêtych i b³ogos³awionych naszego narodu. Niech przez
ich wstawiennictwo „zst¹pi Twój Duch i odnawia oblicze naszej ziemi”.
Jezu w Przenajœwiêtszym Sakramencie...

Jezu, Ty jesteœ S³owem Prawdy, odblaskiem i chwa³¹ Ojca. Uwielbia-
my Ciê „Prawdo nieomylna”, odnaleziona w m³odym ¿yciu przez b³ogo-
s³awionego Bronis³awa i powierzamy Ci ludzi m³odych oraz wszystkich
poszukuj¹cych sensu ¿ycia.
Jezu w Przenajœwiêtszym Sakramencie...

Jezu, Ty przyszed³eœ na œwiat, aby ubogim nieœæ dobr¹ nowinê, uwiel-
biamy Ciê w sercach tych, których obdarzy³eœ charyzmatem mi³osierdzia.
B³ogos³awimy Ciê w trosce Ojca Bronis³awa o ubogie dzieci i m³odzie¿.
Daj nam ³askê „wyobraŸni mi³osierdzia” wobec wszystkich potrzebuj¹-
cych naszej pomocy.
Jezu w Przenajœwiêtszym Sakramencie...

Chryste, Manno zes³ana z nieba, Ty  ¿ywisz Twój Koœció³ Cia³em i Krwi¹
swoj¹, uwielbiamy Ciê, b³ogos³awimy i dziêki Ci sk³adamy wraz z b³ogo-
s³awionym Bronis³awem, który dziœ wraz z nami modli siê do Ciebie: „O
S³owo Wcielone, Odwieczny Ogniu, który zawsze gorejesz, oœwieæ mnie
i wypal! Tyœ pocz¹tkiem i ostatecznym celem moim. Moim ojcem, a ja
Twoim dzieckiem”.
Jezu w Przenajœwiêtszym Sakramencie...

MODLITWA O KANONIZACJÊ I CUD UZDROWIENIA ZA PRZYCZYN¥ B£.
BRONIS£AWA MARKIEWICZA

Wszechmog¹cy wieczny Bo¿e, który czynisz ludzi narzêdziem Twej nie-
wyczerpanej dobroci, pokornie Ciê prosimy o kanonizacjê Twojego s³ugi,
b³ogos³awionego Bronis³awa, kap³ana, za jego troskê o zbawienie bliŸ-
nich, a zw³aszcza dzieci opuszczonych. Udziel nam za jego wstawiennic-
twem ³aski (...), o któr¹ niegodni Ciê prosimy. Amen.

PIEŒÑ Przed tak wielkim Sakramentem I B£OGOS£AWIEÑSTWO NAJŒWIÊT-

SZYM SAKRAMENTEM

(Jeœli warunki za tym przemawiaj¹, na koniec mo¿e siê odbyæ uca³owanie relikwii B³ogos³a-
wionego przez wiernych zgromadzonych na nabo¿eñstwie)

Za zgod¹ Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 6 marca 2006 r., nr 315(K)2006 – do u¿ytku wewnêtrznego



Synu, Odkupicielu œwiata, Bo¿e, – zmi³uj siê nad nami
Duchu Œwiêty, Bo¿e,
Œwiêta Trójco, jedyny Bo¿e,

Œwiêty Michale Archaniele – módl siê za nami
Aniele Stró¿u Polski,
B³ogos³awiony Bronis³awie Markiewiczu,
Za³o¿ycielu Zgromadzeñ Michalickich,
Ufny czcicielu anio³ów i œwiêtych,
Wzorze gorliwoœci kap³añskiej,
Per³o pokory,
Mi³oœniku modlitwy,
Czcicielu Eucharystii,
Oddany Niepokalanej Matce,
Apostole dobroci,
Krzewicielu mi³osierdzia,
Przyk³adzie powœci¹gliwoœci i pracy,
Wzorze cierpliwoœci,
Wychowawco dzieci i m³odzie¿y,
Pocieszycielu odrzuconych,
Duszpasterzu opuszczonych,
Przyk³adzie pos³uszeñstwa,
Zatroskany o ojczyznê,

Abyœmy w bezkrwawym boju walczyli o zbawienie dusz,
Abyœmy umieli sk³adaæ siebie w ofierze,
Abyœmy zwalczali wady i na³ogi osobiste, narodowe i spo³eczne,
Abyœmy realizowali zasady powœci¹gliwoœci i pracy,
Abyœmy doskonalili siê w cnocie pokory i pos³uszeñstwa,
Abyœmy odznaczali siê wra¿liwoœci¹ serca,
Abyœmy bronili to¿samoœci narodu naszego,
Abyœmy byli wierni Bogu i Koœcio³owi,

P.    B³ogos³awiony Bronis³aw ca³e ¿ycie poœwiêci³ s³u¿bie dzieciom.
W.  Zas³u¿y³ na wieniec chwa³y i wy¿yny nieba.

Módlmy siê. Wszechmog¹cy wieczny Bo¿e, który pozwalasz ludziom byæ
narzêdziem Twej niewyczerpanej dobroci, spraw, abyœmy na wzór b³ogo-
s³awionego Bronis³awa wiernie Tobie s³u¿yli i ca³ym sercem byli oddani
sprawie zbawienia dusz ludzkich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

UWIELBIENIE BOGA WRAZ Z B£OGOS£AWIONYM

Chryste, Kap³anie Nowego i Wiecznego Przymierza, Ty na o³tarzu krzy¿a
z³o¿y³eœ Ojcu doskona³¹ ofiarê, wraz z b³ogos³awionym Bronis³awem, ka-
p³anem, uwielbiamy Ciê na wszystkich o³tarzach œwiata. Daj  ³askê œwiê-
toœci pasterzom Twego Koœcio³a.

       Œwiêta Maryjo,  bez grze - chu   po-czê-ta,       módl  siê  za  na - mi.

         Abyœmy wzrastali w wierze, nadzie-i  i  mi-³o-œci,   módl siê za nami.

          Ba-ran-ku   Bo - ¿y,       któ  -  ry   g³a - dzisz  grze - chy  œwia - ta,
          Ba-ran-ku   Bo - ¿y,       któ  -  ry   g³a - dzisz  grze - chy  œwia - ta,
          Ba-ran-ku   Bo - ¿y,       któ  -  ry   g³a - dzisz  grze - chy  œwia - ta,

           prze   -   puœæ  nam,  Pa    -    nie.
           wy - s³u - chaj  nas,   Pa    -    nie.
           zmi - ³uj  siê    nad    na    -    mi.

               Je   -  zu           w Prze - naj-œwiêt-szym   Sa - kra - men - cie,

              Przy - by    -     tku      mój               i  Skar    -    bie   je - dy    -

           ny,      z  To  -  b¹      wie  -  cznie    pra   -   gnê       byæ.

s³. B³. Bronis³aw Markiewicz

muz. Rafa³ Szwajca CSMA


