
NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. ANIELI – 2019 

INTENCJA: O przyjęcie daru NOWEGO ŻYCIA w naszych sercach i wspólnotach,  

        w naszej Prowincji i w całej Unii Rzymskiej Zakonu Św. Urszuli 
 

MODLITWA CODZIENNA 
Bp Vigilio Mario Olmi z Brescii 

Chwalimy Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, 

ponieważ wybrałeś Anielę Merici  

na prawdziwą i nieskalaną oblubienicę  

Twojego Syna, Jezusa.  

Prowadzona przez Ducha Świętego, 

doświadczyła oblubieńczej relacji, naśladując 

czystego, ubogiego i posłusznego Chrystusa  

w milczeniu i modlitwie,  

z sercem otwartym na potrzeby braci.  

Również dzisiaj prosimy z ufnością, abyśmy tak, jak Ona, mogły naśladować  

Jezusa łagodnego i pokornego sercem, wypełniając dzień po dniu wolę Pana. Amen 

Św. Anielo, Matko nasza – módl się za nami 

DZIEŃ I – 18 stycznia 

Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY,  
wskaż nam drogę wiodącą ku naszej przyszłości. 
 
Niech złożą swą nadzieję i miłość jedynie w Bogu, a nie w człowieku. (…) I przekażcie im 
tę dobrą nowinę, którą im zwiastuję od Jezusa Chrystusa i Jego Matki, że mają się 
weselić i radować, albowiem dla wszystkich razem i każdej z osobna przygotowany jest w 
niebie nowy wieniec chwały i radości, jeśli tylko będą trwać mocno i niezachwianie w 
swoim postanowieniu. – [Rada V, 22. 24-26] 

 
Jeżeli wiernie będziecie wypełniać te i podobne wskazania, jakie Duch Święty zależnie od 
czasów i okoliczności wam podyktuje, cieszcie się i bądźcie dobrej myśli. – [Legat ostatni, 14] 
 
Same, tylko w swoim gronie, podejmijcie decyzję, wedle tego, jak miłość i Duch Święty 
oświecą was i natchną. – [Legat IX, 6-7] 
 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 
 

DZIEŃ II – 19 stycznia 

Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY… 

To Ty przyniosłeś zbawienie Kościołowi Jezusa Chrystusa. 

Dlatego każda z was zechce przede wszystkim słuchać przykazań Boga, o czym mówi 
Pismo: (…) „Przeklęty, kto nie zachowuje przykazań Twoich” [Ps 119,21]. Następnie 
słuchać tego, co poleca święta matka Kościół, o czym mówi Prawda: (…) „Kto was 
słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi” [Łk 10,16]. – [Reguła VIII, 7-8] 
 
(…) módlcie się, a także pobudzajcie innych do modlitwy, aby Bóg nie opuścił swojego 
Kościoła, lecz zechciał go zreformować według swego upodobania i wedle tego, co uzna 
za najlepsze dla nas oraz dla większej czci i chwały swojej. Albowiem w tych 
niebezpiecznych czasach, nawiedzonych zarazą, nie znajdziecie innego schronienia poza 
ucieczką do stóp Jezusa Chrystusa. – [Rada VII, 24-27] 
 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 

 
 

DZIEŃ III – 20 stycznia 

Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY… 

Otwórz nasze uszy, byśmy mogły usłyszeć Słowo i rady Twoje pojąć. 

A przede wszystkim trzeba słuchać rad i natchnień, które Duch Święty nieustannie 
wzbudza w sercach naszych. Głos zaś Jego usłyszymy tym wyraźniej, im bardziej 
oczyszczone  
i jasne będzie nasze sumienie. 
Duch Święty bowiem, według słów Jezusa, jest Tym, który (…) „naucza nas wszelkiej 
prawdy” [J 16,13]. – [Reguła VIII, 14-16] 
 
Bo jeśli On wami kieruje i poucza was, będziecie pouczone właściwie, jak mówi prorok 
(…) „Błogosławiony ten, któregoś Ty, o Panie, pouczył” [Ps 94,12]. – [Rada VII, 28] 
 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie).  
 
 
 
 
 
 



 

DZIEŃ IV – 21 stycznia 

 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY… 
Natchnij nas i daj zrozumienie, czego oczekujesz od nas w tej chwili. 
 

Moc i prawdziwa pociecha Ducha Świętego niech będzie w was wszystkich, abyście 
mogły mężnie podjąć i wiernie wypełnić powierzone wam zadanie (…).  
Jakże więc powinnyście prosić Boga, by was oświecał, kierował wami i pouczał, co należy 
czynić z miłości ku Niemu, w pełnieniu zadania, nad które nie ma nic godniejszego (…).  
– [Wstęp do Rad, 3-4, 7-8] 

 
Co do was, spełniajcie swój obowiązek (…). A potem pozwólcie działać Bogu, który 
uczyni rzeczy cudowne w swoim czasie i kiedy się Jemu spodoba. – [Rada VIII, 7. 9] 
 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 

 
 

DZIEŃ V – 22 stycznia 
 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY… 
Prowadź nas (…) i uczyń gotowymi do podążania za Tobą,  
nawet jeśli drogi Twoje nie są zgodne z naszymi pragnieniami i myślami. 
 
(…) posłuszeństwo jest w człowieku jakby wielkim światłem, które sprawia, że każdy czyn 
staje się dobry i godny przyjęcia. Dlatego czytamy: (…) „Lepsze jest posłuszeństwo niż 
składanie ofiar” [I Sm 15,22]. – [Reguła VIII, 4-5] 
 

Bądźcie posłuszne matkom, które pozostawiam na moim miejscu, tak bowiem jest 
słusznie, i cokolwiek czynicie, czyńcie zgodnie z ich wolą, a nie tak, by postępować 
według własnego rozumienia. Słuchając bowiem ich, mnie samej słuchać będziecie, a 
słuchając mnie, posłuszne będziecie Jezusowi Chrystusowi, który w swojej bezmiernej 
dobroci wybrał mnie na matkę tak szlachetnego Towarzystwa, czy to w życiu czy po 
śmierci, chociaż ze swojej strony byłam tego bardzo niegodna. Ale wybrawszy mnie, dał 
mi także łaskę rządzenia według Jego woli. – [Rada III, 1-5] 
 
Trzeba zatem, byście uczyniły niezłomne i trwałe postanowienie całkowitego poddania się 
Jego woli i przyjmowania od Niego z żywą i niewzruszoną wiarą tego, co macie wykonać 
dla Jego miłości, i wytrwania w tym aż do końca, żeby nie wiem co się działo. – [Wstęp do 

Testamentu, 22-24] 

 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 

MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 

DZIEŃ VI – 23 stycznia 
 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY… 
Otwórz nasze oczy na dzisiejsze potrzeby,  
abyśmy mogły kontynuować dzieło świętej Anieli. 
 

Nie traćcie ducha, gdy nie wiecie i nie umiecie należycie wypełnić tak szczególnego 
zadania. Miejcie nadzieję i mocną wiarę, że Bóg pomoże wam we wszystkim. Proście Go, 
uniżajcie się wobec Jego niezmierzonej potęgi, skoro bowiem powierzył wam takie 
zadanie, bez wątpienia udzieli wam również sił do jego wypełnienia, jeśli tylko z waszej 
strony nie zabraknie niczego. Działajcie, nie traćcie czasu, wierzcie, wysilajcie się, ufajcie, 
głośno wołajcie w swym sercu do Niego, a bez wątpienia ujrzycie rzeczy cudowne, jeśli 
wszystko będziecie skierowywały ku czci i chwale Jego Majestatu i dla dobra dusz. – 

[Wstęp do Rad,  
14-18] 
 
(…) usiłujcie z pomocą Bożą zdobyć i utrzymać w sobie tę dobrą postawę umysłu i serca, 
by jedyną pobudką waszych trosk i rozporządzeń była miłość Boga i gorliwość o 
zbawienie dusz. Wszystkie bowiem czyny i zarządzenia wasze zakorzenione w tej 
podwójnej miłości wydawać będą jedynie dobre i zbawienne owoce. – [Legat I, 2-4] 
 
(…) i wszystkiemu zaradzić wedle tego, jak was natchnie Duch Święty. – [Legat VII, 6] 
 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 

 
 

DZIEŃ VII – 24 stycznia 
 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY… 
Uwolnij nas od tego wszystkiego, co przeszkadza iść tą drogą. 
 

Niech każda usiłuje ogołocić się ze wszystkiego i złożyć całe swoje dobro, miłość  
i szczęście nie w szatach, pokarmie i napoju, nie w krewnych i przyjaciołach, nie w sobie 
samej ani we własnej przezorności czy wiedzy, lecz jedynie w Bogu i jedynie w Jego 
łaskawej i niewypowiedzianej Opatrzności. Ewangelia bowiem mówi: (…) „Szukajcie 
najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne zostanie przed wami położone” [Mt 6,33].  
– [Reguła X, 8-14] 
 
Niech Jezus Chrystus będzie ich skarbem jedynym, Miłością, której należy szukać nie na 
tym świecie, ale na wysokości nieba, po prawicy Ojca (…). – [Rada V, 43-44] 
 



Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 

DZIEŃ VIII – 25 stycznia 
 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY…  
Pozostań z nami, abyśmy mogły odkryć naszą jedność w służbie Ciału Chrystusa.  
 

Ostatnim słowem, które do was kieruję i przez które za cenę krwi mojej was błagam, jest 
wezwanie, abyście były zgodne i wzajemnie zjednoczone, wszystkie jednego serca i 
jednej woli. Niech was wiąże węzeł miłości, szanujcie się wzajemnie, wspomagajcie i 
znoście  
w Jezusie Chrystusie. Jeśli będziecie starały się do tego dążyć, bez wątpienia Pan Bóg 
będzie pośród was. Sprzyjać wam będzie Matka Najświętsza, Apostołowie, wszyscy 
święci i święte, aniołowie, wreszcie niebo całe i wszechświat. 
Albowiem Bóg postanowił od wieków, aby ci, którzy dla Jego chwały jednoczą się  
w dobrym, zaznali wszelkiej pomyślności, a wszystko to, co czynią, obracało się na dobre, 
gdyż sam Bóg i wszelkie stworzenie są po ich stronie. 
Zobaczcie zatem, jak ważne jest zjednoczenie i zgoda. Pragnijcie więc tego, szukajcie, 
obejmijcie i wszystkimi siłami utrzymujcie. Mówię wam bowiem, że trwając tak wszystkie 
razem w jedności serca, staniecie się jakby twierdzą zbudowaną na skale lub wieżą nie 
do zdobycia wobec wszystkich przeciwności, prześladowań i zasadzek szatańskich. – 

[Rada ostatnia, 1-18]  

 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 

 

DZIEŃ IX – 26 stycznia 
 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY, daj nam ŻYCIE NOWE. 
 

Uważajcie za rzecz pewną, że ta Reguła zaszczepiona została wprost Jego świętą ręką  
i że Chrystus nigdy nie opuści tego Towarzystwa, jak długo świat istnieć będzie. Skoro 
bowiem na początku On głównie je zasadził, któż mógłby je wyrwać? Wierzcie temu, nie 
powątpiewajcie, miejcie mocną wiarę, że się tak stanie. Wiem, co mówię. Błogosławieni 
ci, którzy przejmą się tym naprawdę. – [Legat ostatni, 6-13] 
 

Trzymajcie się dawnej drogi i zwyczajów Kościoła ustanowionych i potwierdzonych przez 

tylu świętych za natchnieniem Ducha Świętego. I żyjcie życiem nowym. – [Rada VII, 22] 

Zapewniam was ponadto, że wszelka łaska, o którą prosić będziecie Boga, niewątpliwie 
udzielona wam zostanie. A ja zawsze będę wśród was, wspierając modlitwy wasze. 
Zachęcajcie zatem wasze córki, aby odważnie trwały w tym rozpoczętym dziele. I radujcie 
się wspólnie, albowiem to, co mówię, spełni się bez wątpienia. [Rada ostatnia, 19-22] 

 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 
 
 
 

Opracowała s. Aleksandra Stachnik OSU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. ANIELI – 2019 

INTENCJA: O przyjęcie daru NOWEGO ŻYCIA w naszych sercach i wspólnotach,  

        w naszej Prowincji i w całej Unii Rzymskiej Zakonu Św. Urszuli 
 

MODLITWA CODZIENNA 
Bp Vigilio Mario Olmi z Brescii 

Chwalimy Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, 

ponieważ wybrałeś Anielę Merici  

na prawdziwą i nieskalaną oblubienicę  

Twojego Syna, Jezusa.  

Prowadzona przez Ducha Świętego, 

doświadczyła oblubieńczej relacji, naśladując 

czystego, ubogiego i posłusznego Chrystusa  

w milczeniu i modlitwie,  

z sercem otwartym na potrzeby braci.  

Również dzisiaj prosimy z ufnością, abyśmy tak, jak Ona, mogły naśladować  

Jezusa łagodnego i pokornego sercem, wypełniając dzień po dniu wolę Pana. Amen 

Św. Anielo, Matko nasza – módl się za nami 

DZIEŃ I – 18 stycznia 

Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY,  
wskaż nam drogę wiodącą ku naszej przyszłości. 
 
Niech złożą swą nadzieję i miłość jedynie w Bogu, a nie w człowieku. (…) I przekażcie im 
tę dobrą nowinę, którą im zwiastuję od Jezusa Chrystusa i Jego Matki, że mają się 
weselić i radować, albowiem dla wszystkich razem i każdej z osobna przygotowany jest w 
niebie nowy wieniec chwały i radości, jeśli tylko będą trwać mocno i niezachwianie w 
swoim postanowieniu. – [Rada V, 22. 24-26] 

 
Jeżeli wiernie będziecie wypełniać te i podobne wskazania, jakie Duch Święty zależnie od 
czasów i okoliczności wam podyktuje, cieszcie się i bądźcie dobrej myśli. – [Legat ostatni, 14] 
 
Same, tylko w swoim gronie, podejmijcie decyzję, wedle tego, jak miłość i Duch Święty 
oświecą was i natchną. – [Legat IX, 6-7] 
 

Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 
 

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. ANIELI – 2019 

INTENCJA: O przyjęcie daru NOWEGO ŻYCIA w naszych sercach i wspólnotach,  

        w naszej Prowincji i w całej Unii Rzymskiej Zakonu Św. Urszuli 
 

MODLITWA CODZIENNA 
Bp Vigilio Mario Olmi z Brescii 

Chwalimy Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, 

ponieważ wybrałeś Anielę Merici  

na prawdziwą i nieskalaną oblubienicę  

Twojego Syna, Jezusa.  

Prowadzona przez Ducha Świętego, 

doświadczyła oblubieńczej relacji, naśladując 

czystego, ubogiego i posłusznego Chrystusa  

w milczeniu i modlitwie,  

z sercem otwartym na potrzeby braci.  

Również dzisiaj prosimy z ufnością, abyśmy tak, jak Ona, mogły naśladować  

Jezusa łagodnego i pokornego sercem, wypełniając dzień po dniu wolę Pana. Amen 

Św. Anielo, Matko nasza – módl się za nami 

DZIEŃ I – 18 stycznia 

Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY,  
wskaż nam drogę wiodącą ku naszej przyszłości. 
 
Niech złożą swą nadzieję i miłość jedynie w Bogu, a nie w człowieku. (…) I przekażcie im 
tę dobrą nowinę, którą im zwiastuję od Jezusa Chrystusa i Jego Matki, że mają się 
weselić i radować, albowiem dla wszystkich razem i każdej z osobna przygotowany jest w 
niebie nowy wieniec chwały i radości, jeśli tylko będą trwać mocno i niezachwianie w 
swoim postanowieniu. – [Rada V, 22. 24-26] 

 
Jeżeli wiernie będziecie wypełniać te i podobne wskazania, jakie Duch Święty zależnie od 
czasów i okoliczności wam podyktuje, cieszcie się i bądźcie dobrej myśli. – [Legat ostatni, 14] 
 
Same, tylko w swoim gronie, podejmijcie decyzję, wedle tego, jak miłość i Duch Święty 
oświecą was i natchną. – [Legat IX, 6-7] 
 



Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 
 

DZIEŃ II – 19 stycznia 

Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY… 

To Ty przyniosłeś zbawienie Kościołowi Jezusa Chrystusa. 

Dlatego każda z was zechce przede wszystkim słuchać przykazań Boga, o czym mówi 
Pismo: (…) „Przeklęty, kto nie zachowuje przykazań Twoich” [Ps 119,21]. Następnie 
słuchać tego, co poleca święta matka Kościół, o czym mówi Prawda: (…) „Kto was 
słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi” [Łk 10,16]. – [Reguła VIII, 7-8] 
 
(…) módlcie się, a także pobudzajcie innych do modlitwy, aby Bóg nie opuścił swojego 
Kościoła, lecz zechciał go zreformować według swego upodobania i wedle tego, co uzna 
za najlepsze dla nas oraz dla większej czci i chwały swojej. Albowiem w tych 
niebezpiecznych czasach, nawiedzonych zarazą, nie znajdziecie innego schronienia poza 
ucieczką do stóp Jezusa Chrystusa. – [Rada VII, 24-27] 
 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 

 
 

DZIEŃ III – 20 stycznia 

Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY… 

Otwórz nasze uszy, byśmy mogły usłyszeć Słowo i rady Twoje pojąć. 

A przede wszystkim trzeba słuchać rad i natchnień, które Duch Święty nieustannie 
wzbudza w sercach naszych. Głos zaś Jego usłyszymy tym wyraźniej, im bardziej 
oczyszczone  
i jasne będzie nasze sumienie. 
Duch Święty bowiem, według słów Jezusa, jest Tym, który (…) „naucza nas wszelkiej 
prawdy” [J 16,13]. – [Reguła VIII, 14-16] 
 
Bo jeśli On wami kieruje i poucza was, będziecie pouczone właściwie, jak mówi prorok 
(…) „Błogosławiony ten, któregoś Ty, o Panie, pouczył” [Ps 94,12]. – [Rada VII, 28] 
 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie).  
 
 
 

 
 
 
 

DZIEŃ II – 19 stycznia 

Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY… 

To Ty przyniosłeś zbawienie Kościołowi Jezusa Chrystusa. 

Dlatego każda z was zechce przede wszystkim słuchać przykazań Boga, o czym mówi 
Pismo: (…) „Przeklęty, kto nie zachowuje przykazań Twoich” [Ps 119,21]. Następnie 
słuchać tego, co poleca święta matka Kościół, o czym mówi Prawda: (…) „Kto was 
słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi” [Łk 10,16]. – [Reguła VIII, 7-8] 
 
(…) módlcie się, a także pobudzajcie innych do modlitwy, aby Bóg nie opuścił swojego 
Kościoła, lecz zechciał go zreformować według swego upodobania i wedle tego, co uzna 
za najlepsze dla nas oraz dla większej czci i chwały swojej. Albowiem w tych 
niebezpiecznych czasach, nawiedzonych zarazą, nie znajdziecie innego schronienia poza 
ucieczką do stóp Jezusa Chrystusa. – [Rada VII, 24-27] 
 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 

 
 

DZIEŃ III – 20 stycznia 

Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY… 

Otwórz nasze uszy, byśmy mogły usłyszeć Słowo i rady Twoje pojąć. 

A przede wszystkim trzeba słuchać rad i natchnień, które Duch Święty nieustannie 
wzbudza w sercach naszych. Głos zaś Jego usłyszymy tym wyraźniej, im bardziej 
oczyszczone  
i jasne będzie nasze sumienie. 
Duch Święty bowiem, według słów Jezusa, jest Tym, który (…) „naucza nas wszelkiej 
prawdy” [J 16,13]. – [Reguła VIII, 14-16] 
 
Bo jeśli On wami kieruje i poucza was, będziecie pouczone właściwie, jak mówi prorok 
(…) „Błogosławiony ten, któregoś Ty, o Panie, pouczył” [Ps 94,12]. – [Rada VII, 28] 
 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie).  
 
 



 
 
 
 
 

DZIEŃ IV – 21 stycznia 

 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY… 
Natchnij nas i daj zrozumienie, czego oczekujesz od nas w tej chwili. 
 

Moc i prawdziwa pociecha Ducha Świętego niech będzie w was wszystkich, abyście 
mogły mężnie podjąć i wiernie wypełnić powierzone wam zadanie (…).  
Jakże więc powinnyście prosić Boga, by was oświecał, kierował wami i pouczał, co należy 
czynić z miłości ku Niemu, w pełnieniu zadania, nad które nie ma nic godniejszego (…).  
– [Wstęp do Rad, 3-4, 7-8] 

 
Co do was, spełniajcie swój obowiązek (…). A potem pozwólcie działać Bogu, który 
uczyni rzeczy cudowne w swoim czasie i kiedy się Jemu spodoba. – [Rada VIII, 7. 9] 
 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 

 
 

DZIEŃ V – 22 stycznia 
 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY… 
Prowadź nas (…) i uczyń gotowymi do podążania za Tobą,  
nawet jeśli drogi Twoje nie są zgodne z naszymi pragnieniami i myślami. 
 
(…) posłuszeństwo jest w człowieku jakby wielkim światłem, które sprawia, że każdy czyn 
staje się dobry i godny przyjęcia. Dlatego czytamy: (…) „Lepsze jest posłuszeństwo niż 
składanie ofiar” [I Sm 15,22]. – [Reguła VIII, 4-5] 
 

Bądźcie posłuszne matkom, które pozostawiam na moim miejscu, tak bowiem jest 
słusznie, i cokolwiek czynicie, czyńcie zgodnie z ich wolą, a nie tak, by postępować 
według własnego rozumienia. Słuchając bowiem ich, mnie samej słuchać będziecie, a 
słuchając mnie, posłuszne będziecie Jezusowi Chrystusowi, który w swojej bezmiernej 
dobroci wybrał mnie na matkę tak szlachetnego Towarzystwa, czy to w życiu czy po 
śmierci, chociaż ze swojej strony byłam tego bardzo niegodna. Ale wybrawszy mnie, dał 
mi także łaskę rządzenia według Jego woli. – [Rada III, 1-5] 
 

Trzeba zatem, byście uczyniły niezłomne i trwałe postanowienie całkowitego poddania się 
Jego woli i przyjmowania od Niego z żywą i niewzruszoną wiarą tego, co macie wykonać 
dla Jego miłości, i wytrwania w tym aż do końca, żeby nie wiem co się działo. – [Wstęp do 

Testamentu, 22-24] 

 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 

DZIEŃ IV – 21 stycznia 

 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY… 
Natchnij nas i daj zrozumienie, czego oczekujesz od nas w tej chwili. 
 

Moc i prawdziwa pociecha Ducha Świętego niech będzie w was wszystkich, abyście 
mogły mężnie podjąć i wiernie wypełnić powierzone wam zadanie (…).  
Jakże więc powinnyście prosić Boga, by was oświecał, kierował wami i pouczał, co należy 
czynić z miłości ku Niemu, w pełnieniu zadania, nad które nie ma nic godniejszego (…).  
– [Wstęp do Rad, 3-4, 7-8] 

 
Co do was, spełniajcie swój obowiązek (…). A potem pozwólcie działać Bogu, który 
uczyni rzeczy cudowne w swoim czasie i kiedy się Jemu spodoba. – [Rada VIII, 7. 9] 
 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 

 
 

DZIEŃ V – 22 stycznia 
 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY… 
Prowadź nas (…) i uczyń gotowymi do podążania za Tobą,  
nawet jeśli drogi Twoje nie są zgodne z naszymi pragnieniami i myślami. 
 
(…) posłuszeństwo jest w człowieku jakby wielkim światłem, które sprawia, że każdy czyn 
staje się dobry i godny przyjęcia. Dlatego czytamy: (…) „Lepsze jest posłuszeństwo niż 
składanie ofiar” [I Sm 15,22]. – [Reguła VIII, 4-5] 
 

Bądźcie posłuszne matkom, które pozostawiam na moim miejscu, tak bowiem jest 
słusznie, i cokolwiek czynicie, czyńcie zgodnie z ich wolą, a nie tak, by postępować 
według własnego rozumienia. Słuchając bowiem ich, mnie samej słuchać będziecie, a 
słuchając mnie, posłuszne będziecie Jezusowi Chrystusowi, który w swojej bezmiernej 
dobroci wybrał mnie na matkę tak szlachetnego Towarzystwa, czy to w życiu czy po 
śmierci, chociaż ze swojej strony byłam tego bardzo niegodna. Ale wybrawszy mnie, dał 
mi także łaskę rządzenia według Jego woli. – [Rada III, 1-5] 
 



Trzeba zatem, byście uczyniły niezłomne i trwałe postanowienie całkowitego poddania się 
Jego woli i przyjmowania od Niego z żywą i niewzruszoną wiarą tego, co macie wykonać 
dla Jego miłości, i wytrwania w tym aż do końca, żeby nie wiem co się działo. – [Wstęp do 

Testamentu, 22-24] 

 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 

DZIEŃ VI – 23 stycznia 
 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY… 
Otwórz nasze oczy na dzisiejsze potrzeby,  
abyśmy mogły kontynuować dzieło świętej Anieli. 
 

Nie traćcie ducha, gdy nie wiecie i nie umiecie należycie wypełnić tak szczególnego 
zadania. Miejcie nadzieję i mocną wiarę, że Bóg pomoże wam we wszystkim. Proście Go, 
uniżajcie się wobec Jego niezmierzonej potęgi, skoro bowiem powierzył wam takie 
zadanie, bez wątpienia udzieli wam również sił do jego wypełnienia, jeśli tylko z waszej 
strony nie zabraknie niczego. Działajcie, nie traćcie czasu, wierzcie, wysilajcie się, ufajcie, 
głośno wołajcie w swym sercu do Niego, a bez wątpienia ujrzycie rzeczy cudowne, jeśli 
wszystko będziecie skierowywały ku czci i chwale Jego Majestatu i dla dobra dusz. – 

[Wstęp do Rad,  
14-18] 
 
(…) usiłujcie z pomocą Bożą zdobyć i utrzymać w sobie tę dobrą postawę umysłu i serca, 
by jedyną pobudką waszych trosk i rozporządzeń była miłość Boga i gorliwość o 
zbawienie dusz. Wszystkie bowiem czyny i zarządzenia wasze zakorzenione w tej 
podwójnej miłości wydawać będą jedynie dobre i zbawienne owoce. – [Legat I, 2-4] 
 
(…) i wszystkiemu zaradzić wedle tego, jak was natchnie Duch Święty. – [Legat VII, 6] 
 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 

 
 

DZIEŃ VII – 24 stycznia 
 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY… 
Uwolnij nas od tego wszystkiego, co przeszkadza iść tą drogą. 
 

Niech każda usiłuje ogołocić się ze wszystkiego i złożyć całe swoje dobro, miłość  
i szczęście nie w szatach, pokarmie i napoju, nie w krewnych i przyjaciołach, nie w sobie 
samej ani we własnej przezorności czy wiedzy, lecz jedynie w Bogu i jedynie w Jego 
łaskawej i niewypowiedzianej Opatrzności. Ewangelia bowiem mówi: (…) „Szukajcie 

najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne zostanie przed wami położone” [Mt 6,33].  
– [Reguła X, 8-14] 
 
Niech Jezus Chrystus będzie ich skarbem jedynym, Miłością, której należy szukać nie na 
tym świecie, ale na wysokości nieba, po prawicy Ojca (…). – [Rada V, 43-44] 
 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 

DZIEŃ VI – 23 stycznia 
 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY… 
Otwórz nasze oczy na dzisiejsze potrzeby,  
abyśmy mogły kontynuować dzieło świętej Anieli. 
 

Nie traćcie ducha, gdy nie wiecie i nie umiecie należycie wypełnić tak szczególnego 
zadania. Miejcie nadzieję i mocną wiarę, że Bóg pomoże wam we wszystkim. Proście Go, 
uniżajcie się wobec Jego niezmierzonej potęgi, skoro bowiem powierzył wam takie 
zadanie, bez wątpienia udzieli wam również sił do jego wypełnienia, jeśli tylko z waszej 
strony nie zabraknie niczego. Działajcie, nie traćcie czasu, wierzcie, wysilajcie się, ufajcie, 
głośno wołajcie w swym sercu do Niego, a bez wątpienia ujrzycie rzeczy cudowne, jeśli 
wszystko będziecie skierowywały ku czci i chwale Jego Majestatu i dla dobra dusz. – 

[Wstęp do Rad,  
14-18] 
 
(…) usiłujcie z pomocą Bożą zdobyć i utrzymać w sobie tę dobrą postawę umysłu i serca, 
by jedyną pobudką waszych trosk i rozporządzeń była miłość Boga i gorliwość o 
zbawienie dusz. Wszystkie bowiem czyny i zarządzenia wasze zakorzenione w tej 
podwójnej miłości wydawać będą jedynie dobre i zbawienne owoce. – [Legat I, 2-4] 
 
(…) i wszystkiemu zaradzić wedle tego, jak was natchnie Duch Święty. – [Legat VII, 6] 
 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 

 
 

DZIEŃ VII – 24 stycznia 
 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY… 
Uwolnij nas od tego wszystkiego, co przeszkadza iść tą drogą. 
 

Niech każda usiłuje ogołocić się ze wszystkiego i złożyć całe swoje dobro, miłość  
i szczęście nie w szatach, pokarmie i napoju, nie w krewnych i przyjaciołach, nie w sobie 
samej ani we własnej przezorności czy wiedzy, lecz jedynie w Bogu i jedynie w Jego 



łaskawej i niewypowiedzianej Opatrzności. Ewangelia bowiem mówi: (…) „Szukajcie 
najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne zostanie przed wami położone” [Mt 6,33].  
– [Reguła X, 8-14] 
 
Niech Jezus Chrystus będzie ich skarbem jedynym, Miłością, której należy szukać nie na 
tym świecie, ale na wysokości nieba, po prawicy Ojca (…). – [Rada V, 43-44] 
 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 

DZIEŃ VIII – 25 stycznia 
 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY…  
Pozostań z nami, abyśmy mogły odkryć naszą jedność w służbie Ciału Chrystusa.  
 

Ostatnim słowem, które do was kieruję i przez które za cenę krwi mojej was błagam, jest 
wezwanie, abyście były zgodne i wzajemnie zjednoczone, wszystkie jednego serca i 
jednej woli. Niech was wiąże węzeł miłości, szanujcie się wzajemnie, wspomagajcie i 
znoście  
w Jezusie Chrystusie. Jeśli będziecie starały się do tego dążyć, bez wątpienia Pan Bóg 
będzie pośród was. Sprzyjać wam będzie Matka Najświętsza, Apostołowie, wszyscy 
święci i święte, aniołowie, wreszcie niebo całe i wszechświat. 
Albowiem Bóg postanowił od wieków, aby ci, którzy dla Jego chwały jednoczą się  
w dobrym, zaznali wszelkiej pomyślności, a wszystko to, co czynią, obracało się na dobre, 
gdyż sam Bóg i wszelkie stworzenie są po ich stronie. 
Zobaczcie zatem, jak ważne jest zjednoczenie i zgoda. Pragnijcie więc tego, szukajcie, 
obejmijcie i wszystkimi siłami utrzymujcie. Mówię wam bowiem, że trwając tak wszystkie 
razem w jedności serca, staniecie się jakby twierdzą zbudowaną na skale lub wieżą nie 
do zdobycia wobec wszystkich przeciwności, prześladowań i zasadzek szatańskich. – 

[Rada ostatnia, 1-18]  

 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 

 

DZIEŃ IX – 26 stycznia 
 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY, daj nam ŻYCIE NOWE. 
 

Uważajcie za rzecz pewną, że ta Reguła zaszczepiona została wprost Jego świętą ręką  
i że Chrystus nigdy nie opuści tego Towarzystwa, jak długo świat istnieć będzie. Skoro 
bowiem na początku On głównie je zasadził, któż mógłby je wyrwać? Wierzcie temu, nie 
powątpiewajcie, miejcie mocną wiarę, że się tak stanie. Wiem, co mówię. Błogosławieni 
ci, którzy przejmą się tym naprawdę. – [Legat ostatni, 6-13] 
 

Trzymajcie się dawnej drogi i zwyczajów Kościoła ustanowionych i potwierdzonych przez 

tylu świętych za natchnieniem Ducha Świętego. I żyjcie życiem nowym. – [Rada VII, 22] 

Zapewniam was ponadto, że wszelka łaska, o którą prosić będziecie Boga, niewątpliwie 
udzielona wam zostanie. A ja zawsze będę wśród was, wspierając modlitwy wasze. 
Zachęcajcie zatem wasze córki, aby odważnie trwały w tym rozpoczętym dziele. I radujcie 
się wspólnie, albowiem to, co mówię, spełni się bez wątpienia. [Rada ostatnia, 19-22] 
 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 

DZIEŃ VIII – 25 stycznia 
 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY…  
Pozostań z nami, abyśmy mogły odkryć naszą jedność w służbie Ciału Chrystusa.  
 

Ostatnim słowem, które do was kieruję i przez które za cenę krwi mojej was błagam, jest 
wezwanie, abyście były zgodne i wzajemnie zjednoczone, wszystkie jednego serca i 
jednej woli. Niech was wiąże węzeł miłości, szanujcie się wzajemnie, wspomagajcie i 
znoście  
w Jezusie Chrystusie. Jeśli będziecie starały się do tego dążyć, bez wątpienia Pan Bóg 
będzie pośród was. Sprzyjać wam będzie Matka Najświętsza, Apostołowie, wszyscy 
święci i święte, aniołowie, wreszcie niebo całe i wszechświat. 
Albowiem Bóg postanowił od wieków, aby ci, którzy dla Jego chwały jednoczą się  
w dobrym, zaznali wszelkiej pomyślności, a wszystko to, co czynią, obracało się na dobre, 
gdyż sam Bóg i wszelkie stworzenie są po ich stronie. 
Zobaczcie zatem, jak ważne jest zjednoczenie i zgoda. Pragnijcie więc tego, szukajcie, 
obejmijcie i wszystkimi siłami utrzymujcie. Mówię wam bowiem, że trwając tak wszystkie 
razem w jedności serca, staniecie się jakby twierdzą zbudowaną na skale lub wieżą nie 
do zdobycia wobec wszystkich przeciwności, prześladowań i zasadzek szatańskich. – 

[Rada ostatnia, 1-18]  

 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 

 

DZIEŃ IX – 26 stycznia 
 
Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY, daj nam ŻYCIE NOWE. 
 

Uważajcie za rzecz pewną, że ta Reguła zaszczepiona została wprost Jego świętą ręką  
i że Chrystus nigdy nie opuści tego Towarzystwa, jak długo świat istnieć będzie. Skoro 
bowiem na początku On głównie je zasadził, któż mógłby je wyrwać? Wierzcie temu, nie 
powątpiewajcie, miejcie mocną wiarę, że się tak stanie. Wiem, co mówię. Błogosławieni 
ci, którzy przejmą się tym naprawdę. – [Legat ostatni, 6-13] 



 

Trzymajcie się dawnej drogi i zwyczajów Kościoła ustanowionych i potwierdzonych przez 

tylu świętych za natchnieniem Ducha Świętego. I żyjcie życiem nowym. – [Rada VII, 22] 

Zapewniam was ponadto, że wszelka łaska, o którą prosić będziecie Boga, niewątpliwie 
udzielona wam zostanie. A ja zawsze będę wśród was, wspierając modlitwy wasze. 
Zachęcajcie zatem wasze córki, aby odważnie trwały w tym rozpoczętym dziele. I radujcie 
się wspólnie, albowiem to, co mówię, spełni się bez wątpienia. [Rada ostatnia, 19-22] 
 
Chwila modlitewnej ciszy (dłuższa lub krótsza, zależnie od możliwości). 
MODLITWA CODZIENNA (na zakończenie). 


