
 

 

 

 



                                                              MODLITWA ZA WSPÓLNOTĘ KRWI CHRYSTUSA  
        Wszechmogący i Dobry Boże, w Twojej miłości dałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa. To On w Ewangelii ukazał nam 
drogę postępowania. On przyszedł do wszystkich, a szczególnie do tych, którzy się źle mają, przelał swoją Krew dla naszego 
zbawienia i zostawił nam swoją Najświętszą Matkę Maryję. Pragniemy włączyć się w zbawczą misję Twojego Syna. Pomóż nam 
właściwie rozeznawać jaka jest Twoja wola, co mamy czynić, by odpowiedzieć na 
znaki czasu współczesnego świata, Kościoła i naszej Ojczyzny. Ogarnij swoją 
wszechpotężną łaską całą Wspólnotę Krwi Chrystusa – wszystkich moderatorów, 
animatorów i członków naszej Wspólnoty, w każdej parafii i diecezji, w której 
jesteśmy obecni i posługujemy. 
 

            Jezu, Ty zmartwychwstałeś i pozostałeś z nami w Kościele, a szczególnie w 
każdej Mszy św. W niej uobecnia się Twoja zbawcza ofiara, w niej Ty sam jesteś 
obecny i dajesz nam swoje życie. W niej dzielisz się z nami swoim Ciałem i Krwią. 
Ty jesteś obecny również w ludziach potrzebujących zbawienia i pomocy. Naucz 
nas dostrzegać wołanie Twojej Krwi w ranach naszego dzisiejszego świata. Niech 
Twoja Krew będzie dla 
 nas wszystkich uzdrowieniem, życiem i mocą. 
 

           Duchu Święty, przeniknij nas duchem gorliwości o dobro ludzi żyjących 
wokół nas, oświeć nasz rozum swoją ewangeliczną prawdą i umocnij wolę życia 
według Ewangelii,  Dobrej Nowiny o zbawieniu. Spotęguj naszą miłość, abyśmy 
najpierw ewangelizowali przez życie, swoją postawą i obecnością, a potem  
świadczyli o Tobie również słowami. 
Panie nasz i Boże, usłysz naszą modlitwę i wysłuchaj ją. Amen. 
Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi, módl się za nami 
Św. Józefie, módl się za nami 
Św. Franciszku Ksawery, módl się za nami 
Św. Kasprze, módl się za nami 
Św. Mario de Mattias, módl się za nami 
 
(Za zgodą Prowincjała Misjonarzy Krwi Chrystusa, 13.11.2017) 
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