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Drodzy Czciciele
Najświętszego Serca Pana Jezusa,
Oddajemy do Waszych rąk podręcznik modlitwy wiernych. Pragniemy, aby był pomocą podczas Mszy św. sprawowanych ku czci Bożego
Serca oraz we wspólnotach Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przygotowane modlitwy są propozycją i wzorem – zachęcamy do pisania modlitw i wyrażania próśb swoim sercem
i słowami.
Zawsze należy pamiętać, że modlitwa wiernych jest ważną częścią Mszy św., gdyż zamyka liturgię słowa. Wprowadzenie do Mszału
Rzymskiego określa kilka zasad dotyczących jej układania i wykonywania.
Modlitwa wiernych inaczej zwana modlitwą powszechną ma swe
początki już w Starym Testamencie, gdzie podczas liturgii w świątyni
jerozolimskiej zanoszone były przez lud wspólne błagania. Zwyczaj
ten przejęli pierwsi chrześcijanie i zaczęli praktykować taką jej formę
(por. 1 Tym 2,1). Poprzez kolejne wieki modlitwę wiernych często zastępowano modlitwą litanijną lub innymi wyuczonymi modlitwami.
Reforma liturgii Soboru Watykańskiego II przywróciła należną jej
rangę (KL 53).
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Przybrała ona charakter uniwersalny i wspólnotowy, dlatego poszczególne wezwania powinny być krótkie, jasne, zwięzłe, logiczne,
ukazujące troskę o sprawy wspólne, w których jako dzieci Boże prosimy i oczekujemy spełnienia się woli Bożej.
W poszczególnych wezwaniach niedopuszczalne jest zatem pouczanie Pana Boga czy innych, moralizowanie, upominanie, karcenie,
wskazywanie przekonań politycznych czy prywatnych upodobań. Dobrze jest przygotowane wezwania dać do sprawdzenia księdzu opiekunowi wspólnoty.
Modlitwa wiernych powinna zawierać od czterech do sześciu wezwań – w wyjątkowych uroczystościach lub celebracjach przeżywanych
w zamkniętych wspólnotach wezwań może być więcej; nawet mogą być
wypowiadane spontanicznie.
Wskazane jest, aby zachować kolejność przedstawianych spraw
według zasady „od ogółu do szczegółu” tzn.:
• za Kościół powszechny, jego pasterzy i w potrzebach Kościoła;
• za państwa, narody, lokalne społeczności i w ich potrzebach;
• za ludzi doświadczanych różnymi trudnościami i w ich potrzebach;
• za wszystkich wiernych zmarłych i konkretnie polecanych
(wezwanie to zawsze jest przedostatnie);
• za nas samych, o nasze zbawienie
(wezwanie to zawsze jest ostatnie).
Słowa modlitwy wiernych, jak sama nazwa wskazuje, wypowiadać
powinien przedstawiciel ludu: diakon, lektor, kantor lub inny wierny świecki. Zawsze należy pamiętać, by odczytujący wezwania był do
tego dobrze przygotowany, jak do wystąpienia publicznego w ramach
liturgii.
Modlitwa wiernych w formie obecnej publikacji, czy ułożona osobiście, powinna przyczyniać się do głębszego przeżywania liturgii
w poczuciu powszechnego kapłaństwa, wspólnoty i odpowiedzialności za Kościół, świat i nasze zbawienie.
ks. Zygmunt Filip Badurski
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 WSTĘP
Umocnieni słowem Bożym prośmy pokornie Najświętsze Serce Jezusa
o łaskę naśladowania Go i wynagradzania Mu za grzechy nasze i całego
świata.
1. Przez Serce Jezusa, które jest domem Bożym i bramą niebios, módl-

my się za Kościół Święty, aby Trójjedyny Bóg obdarzył go pokojem
i jednością oraz strzegł na całej ziemi w wyznawaniu prawdziwej wiary.

L : Ciebie prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie.
2. Przez Serce Jezusa, w którym są wszelkie skarby mądrości i umie-

jętności, módlmy się za wszystkich sprawujących władzę, aby ich
umysłami i sercami kierował Duch Święty, dając narodom życie
w prawdziwej wolności i pokoju.
3. Przez Serce Jezusa, które jest hojne dla wszystkich, którzy Je wzywają, módlmy się za tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają
do Niego, aby wszyscy mogli się radować z wysłuchania próśb i doznanego Bożego Miłosierdzia.

4. Przez Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, módlmy się za mło-

dych, do których skierowane zostało zaproszenie: „Pójdź za Mną”,
aby nie zostali usidleni przez pokusy współczesnego świata, lecz
otwarli swoje serca na ten głos oraz dostrzegli wielkość i piękno
życia kapłańskiego i zakonnego.

5. Przez Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, módlmy się za

zmarłych, którzy za życia karmili się Ciałem Pańskim i w pokorze przyjmowali wszystkie cierpienia, aby zostali przyłączeni do grona świętych.

6. Przez Serce Jezusa, które jest pełne dobroci i miłości, módlmy się

za wszystkich uczestniczących w Eucharystii, abyśmy uświęceni
przez jeden chrzest, zjednoczyli się w prawdziwej wierze i bratniej
miłości.

 MODLITWA

Najświętsze Serce Jezusa, przyjmij modlitwy Twoich wiernych, pociesz swój lud i obdarz go łaską miłości, teraz i na wieki. Amen.
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Wołam do Ciebie, Panie

ŚW. FRANCISZEK Z ASYŻU

 WSTĘP

Wzywając orędownictwa św. Franciszka z Asyżu, patrona Straży
Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, módlmy się wspólnie do
Boga.

1. Módlmy się za Ojca Świętego […], aby głosząc prawdy ewangelicz-

ne na całym świecie, wiernie naśladował z franciszkańską prostotą
Jezusa Chrystusa.

L : Ciebie prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie.
2. Módlmy się za osoby pracujące nad pogłębieniem dialogu ekume-

nicznego i międzyreligijnego, aby dewiza franciszkańska: „Pokój
i Dobro” przyświecała ich przedsięwzięciom.

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby w sprawowaniu władzy

czerpali wzorce, naśladując świętych, takich jak św. Franciszek z Asyżu, który dla miłości Boga i bliźniego wyrzekł się dóbr materialnych.

4. Módlmy się za ubogich, których sytuacja materialna pozbawiła da-

chu nad głową, aby nigdy nie czuli się osamotnieni, a postać Biedaczyny z Asyżu przypominała im zawsze, że również są powołani do
świętości i wielkich dzieł.

5. Módlmy się za zmarłych członków Straży Honorowej, którzy swoje ży-

cie oddali Bożemu Sercu, aby cieszyli się radością nieba u boku św. Patrona Arcybractwa.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy za przykładem św. Franciszka

z Asyżu z pogodą ducha przyjmowali trudności i uznawali je za dar,
który prowadzi nas do Najświętszego Serca naszego Pana Jezusa
Chrystusa.

 MODLITWA

Panie Boże, Ty jesteś godzien najwyższej czci i uwielbienia, bo zawsze nas wysłuchujesz i przychodzisz nam z pomocą. Tobie śpiewamy
zatem pieśń chwały teraz i po wszystkie czasy. Amen.
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Patronowie Straży Honorowej NSPJ

ŚW. FRANCISZEK SALEZY

 WSTĘP

Wpatrzeni w przykład głębokiego zaufania Bożemu Sercu dany nam
przez św. Franciszka Salezego zanieśmy do Boga nasze modlitwy.

1. Módlmy się za Ojca Świętego, aby z niezłomną wiarą i apostolską gor-

liwością św. Franciszka Salezego głosił wiernym miłość Boga, płynącą
z Jego Serca.

L : Ciebie prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie.
2. Módlmy się za rządzących, aby nie budowali swojego autorytetu

na pieniądzach i władzy, ale na wartościach chrześcijańskich, które
wyniosły biskupa Salezego do chwały ołtarzy.

3. Módlmy się za pisarzy i dziennikarzy katolickich mediów, aby ich pa-

tron św. Franciszek Salezy, wypraszał im pomoc Bożą i odwagę do
głoszenia prawd opartych na przykazaniach Bożych.

4. Módlmy się za zgromadzenia i instytuty, które wyrosły na ducho-

wości salezjańskiej zwłaszcza za Zakon Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny, którego Założycielem jest św. Franciszek Salezy, aby
święty Doktor Kościoła wstawiał się za nimi u tronu Jezusowego
Serca i wypraszał łaskę dobrych i licznych powołań.

5. Módlmy się za Straż Honorową oraz wszystkich czcicieli Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa, aby byli Jego wiernymi apostołami w środowisku, w którym żyją.

6. Módlmy się za nas samych, uczestniczących w tej Najświętszej Ofie-

rze, abyśmy na wzór św. Franciszka Salezego z misyjnym zapałem
nieśli usłyszane słowo naszym bliskim i znajomym.

 MODLITWA

Ciebie, Boże, uwielbia całe stworzenie i wychwala za dobroć i miłość
Twego Serca. My również pragniemy włączyć się w ten hymn dziękczynienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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