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I formuła 

ZEBRANI NA REKOLEKCYJNYCH ĆWICZENIACH WOKÓŁ CHRYSTUSOWEGO 

OŁTARZA ZANIEŚMY Z UFNOŚCIĄ NASZE PROŚBY: 

1. Kościół jest wspólnotą pielgrzymującą z tego świata do domu Ojca – módlmy 

się, by Duch Święty umacniał go w trudnej misji nowej ewangelizacji. Ciebie 

prosimy…    

2. Ojciec Święty, biskupi i kapłani są naszymi duchowymi przewodnikami – 

módlmy się o moc ducha i gorliwość w ich posłudze Kościołowi. Ciebie 

prosimy… 

3. Wielu ludzi na świecie ulega kryzysom sensu swego istnienia – módlmy się, 

by w Chrystusie odnaleźli swą Drogę, Prawdę i Życie. Ciebie prosimy…  

4. Przewodnicy pełnią wobec turystów ważne zadanie wychowawcze – módlmy 

się, by coraz głębiej odkrywali, że ich praca jest powołaniem danym przez Boga. 

Ciebie prosimy ….  

5. Przeżywamy czas Wielkiego Postu i rekolekcji – módlmy się, by był on 

owocny dla nas samych i przyniósł prawdziwą odnowę ducha. Ciebie prosimy 

…. 

DZIĘKUJEMY CI BOŻE ZA TWOJE SŁOWO I WSZELKIE DOBRE NATCHNIENIA, 

KTÓRE DAJESZ NAM PODCZAS REKOLEKCJI. SPRAW, BYŚMY ODWAŻNIE SZLI 

ZA TWOIM SYNEM JEZUSEM CHRYSTUSEM. KTÓRY ŻYJE I KRÓLUJE NA WIEKI 

WIEKÓW. AMEN 



II formuła 

DO DOBREGO BOGA, PRZEZ CHRYSTUSA, KTÓRY JEST NASZĄ DROGĄ I 

PRAWDĄ, ZANIEŚMY UFNE MODLITWY:  

1. Kościół jest w świecie znakiem Chrystusowej prawdy. – Módlmy się, by jego 

nauka była przyjmowana z szacunkiem i otwartością. Ciebie prosimy...  

2. Turystyka zbliża ludzi do siebie. - Módlmy się, by wszyscy wędrujący po 

świecie budowali jedność międzyludzką i byli dla siebie wzajem świadkami 

najwyższej Prawdy i Dobra. Ciebie prosimy...  

3. Módlmy się za przewodników miejskich, górskich i nizinnych, by w swej 

służbie wobec turystów byli prawdziwymi ewangelizatorami oraz 

przewodnikami w drodze do Boga. Ciebie prosimy...  

4. Módlmy się za turystów, by potrafili odnajdywać znaki Boga w otaczającym 

ich świecie przyrody, pomnikach kultury chrześcijańskiej i ludziach spotkanych 

podczas ich wędrówek. Ciebie prosimy...  

5. Wielu z naszych bliskich zakończyło pielgrzymkę życia. - Módlmy się za  

zmarłych duszpasterzy, przewodników, przyjaciół z turystycznych wędrówek, by 

znaleźli wieczny spoczynek u Boga. Ciebie prosimy... 

6. Módlmy się za nas samych, by przeżywany czas rekolekcji i pielgrzymki do 

Chrystusowej Matki stał się dla wszystkich chwilą refleksji nad życiem oraz 

momentem odnowy chrześcijańskiej wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy…  

CHRYSTE, TY JESTEŚ NASZYM NAJLEPSZYM PRZEWODNIKIEM NA DRODZE DO 

OJCA - WYSŁUCHAJ NASZYCH PRÓŚB I PROWADŹ NAS ZAWSZE PO DROGACH 

ZBAWIENIA. KTÓRY ŻYJESZ I KRÓLUJESZ NA WIEKI WIEKÓW. AMEN. 



III Formuła  

ZGROMADZENI PRZY CHRYSTUSOWYM OŁTARZU PODCZAS KRAJOWEJ 

PIELGRZYMKI PRZEWODNIKÓW, ZA WSTAWIENNICTWEM JEGO MATKI 

CZCZONEJ W TYM SANKTUARIUM, Z UFNOŚCIĄ ZANIEŚMY NASZE PROŚBY:  

1. Módlmy się za Kościół Święty, by z gorliwością rozwijał w świecie dzieło 

nowej ewangelizacji. Ciebie prosimy…  

2. Módlmy się za przewodników miejskich, górskich i terenowych, by czas tej 

pielgrzymki stał się dla nich chwilą odnowy wiary i odkrywania swego życia jako 

powołania danego przez Boga. Ciebie prosimy…  

3. Módlmy się za wszystkich odprawiających wielkopostne rekolekcje i 

spowiedź, by czas ten stał się dla nich poznawaniem na nowo Chrystusa i jego 

Ewangelii. Ciebie prosimy… 

4. Módlmy się za turystów, by w poznawanym podczas wycieczek świecie 

natury i kultury odkrywali znaki prowadzące ich bliżej Boga. Ciebie prosimy …. 

5. Módlmy się za zmarłych duszpasterzy turystycznych, przewodników, 

przodowników turystyki i turystów, by po ziemskiej wędrówce znaleźli swe 

bezpieczne schronisko oraz odpoczynek w Domu Ojca. Ciebie prosimy… 

6. Módlmy się za nas samych, byśmy idąc za Chrystusem naszą Drogą i Maryją 

Przewodniczką Kościoła nie tracili z oczu ostatecznego celu ziemskiej 

pielgrzymki. Ciebie prosimy… 

PANIE TY JESTEŚ NASZĄ DROGĄ I PRAWDĄ, PROWADŹ NAS BEZPIECZNIE PO 

SZLAKACH ŻYCIA, ABYŚMY OSIĄGNĘLI OBIECANDE PRZEZ CIEBIE DOBRA. 

KTÓRY ŻYJESZ I KRÓLUJESZ NA WIEKI WIEKÓW. AMEN. 

 


