
MODLITWY O JEDNOŚĆ 

MODLITWA ZA OJCA ŚWIĘTEGO

Boże Wszechmogący, któryś ustanowił papieża N. widomą głową Kościoła świętego,

otaczaj zawsze następcę świętego Piotra swą łaską i błogosławieństwem.

Udziel mu długiego życia, dobrego zdrowia, pociechy w cierpieniach

i spraw, aby apostolska jego praca przyniosła jak największy pożytek

całemu chrześcijaństwu.

Zmiłuj się, Boże, nad nim za przyczyną Najświętszej Maryi Panny,

świętego Andrzeja Boboli i wszystkich Świętych

oraz dozwól, Ojcze Niebieski,

aby nas wszystkich zaprowadził z sobą do żywota wiecznego. Amen.

MODLITWA O JEDNOŚĆ W KOŚCIELE

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!

Jako wierny towarzysz Jezusa byłeś przejęty Jego pragnieniem

"aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie,

aby i oni stanowili w Nas jedno".

Sprawie upragnionej jedności oddałeś całe swe życie

dopełnione męczeńską śmiercią, ofiarą braku jedności w Kościele i świecie.

Dzieje Twego kultu poświadczają, że ofiara służy pojednaniu.

Dlatego prosimy Ciebie: oręduj za nami u Boga,

żeby nam nie zabrakło cierpliwości i miłości

w drodze ku jedności z Ojcem i Synem w Duchu Świętym,

teraz i na wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA O JEDNOŚĆ I POKÓJ

Boże, który świętego Andrzeja, 

udręczonego różnymi torturami za wyznawanie prawdziwej wiary, 

uwieńczyłeś chwalebnym męczeństwem,

spraw, prosimy, abyśmy trwając w tej samej wierze



gotowi byli raczej znieść wszystkie przeciwności niż ponieść szkodę na duszy.

Składamy Ci, Panie, nasze prośby, usilnie błagając,

abyś dzięki zasługom świętego Andrzeja, męczennika,

utwierdził nas w wyznawaniu prawdziwej wiary

i udzielił swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju.

Oddając cześć świętemu Andrzejowi, męczennikowi,

błagamy Cię, Panie, aby za wstawiennictwem świętego Andrzeja, męczennika, 

owce, które zginęły, powróciły do prawdziwego Pasterza 

i karmiły się zbawiennym pokarmem.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA O JEDNOŚĆ W CHRYSTUSOWYM KOŚCIELE

Święty Andrzeju Bobolo, który oddałeś swe życie za wiarę,

że Jezus Chrystus łączy nas, ludzi, ponad podziałami,

modlimy się za Twoim wstawiennictwem o jedność i pokój

w Chrystusowym Kościele, w naszym Narodzie i Rodzinach, w nas samych.

Święty Andrzeju Bobolo, który czas swego życia poświęciłeś

przekazywaniu Dobrej Nowiny tym, którzy jej nie znali,

modlimy się o zdolność wzajemnego szacunku

i umiejętność prowadzenia pokojowego dialogu ze wszystkimi.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Jedności,

który pochylałeś się nad ubogimi, dzieląc się z nimi kawałkiem pielgrzymiego chleba,

modlimy się o gorące współczucie i miłosierdzie dla tych,

którzy potrzebują naszej pomocy.

Święty Andrzeju Bobolo,

który przez całe życie walczyłeś ze słabościami, osiągając najwyższy stopień cnót,

modlimy się o łaskę przemiany naszych serc

oraz wzrastania w miłości i prawdzie w drodze do Królestwa Bożego. Amen.

MODLITWA O JEDNOŚĆ SERCA

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!

Na drodze swojego życia szukałeś na  pierwszym miejscu

jedności z Bogiem Ojcem i Synem w Duchu Świętym.



W postawie dziecka Bożego wzrastała Twoja prostota,

promieniująca na całe działanie.

Sercem wypełnionym miłością

znosiłeś cierpliwie słabości swoje oraz innych ludzi.

Prosimy Cię, wyjednaj nam u Boga

jedność w głębi serca dzięki skupieniu się na Jednym,

który jest miłością i króluje na wieki wieków.  Amen.

MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Boże, miłośniku pokoju, dawco jedności i zgody,

przez zasługi świętego Andrzeja, Męczennika Twego,

pokornie Cię prosimy,

abyś naszych braci odłączonych duchem jedności natchnąć raczył,

byśmy wszyscy połączeni węzłem wiary świętej,

jednym sercem, w jednym Kościele powszechnym Ciebie wyznawali,

a potem dostąpili tej nagrody, którą zgotowałeś tym, co Cię miłują.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA O JEDNOŚĆ W EUROPIE I ŚWIECIE

Święty Andrzeju Bobolo, wielki Patronie jedności!

Nie przestajesz nam przypominać o wielkim pragnieniu Jezusa,

wyrażonym w Jego modlitwie do Ojca za wszystkich uczniów:

"Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał,

żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś."

Zostałeś nam dany jako Patron, święty Andrzeju Bobolo,

aby nam pomagać w drodze ku jedności,

na pierwszym miejscu w Kościele,

by zgodnie z pragnieniem Pana

jeden Kościół stał się znakiem  i zaczynem jedności całej ludzkości.

Wspieraj swoim wstawiennictwem

powierzoną Tobie Ojczyznę w jednoczącej się Europie,



by z naszym owocnym udziałem

wzrastała cywilizacja miłości w Polsce, Europie i świecie

przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA O WZROST CHRZEŚCIJAŃSTWA W EUROPIE WSCHODNIEJ

Boże, dobry Ojcze,

Jan Paweł II powierzył Matce Twojego Syna w sposób szczególny narody,

które w Roku Maryjnym obchodziły szóste stulecie i milenium przyjęcia Ewangelii.

Wśród tych narodów pracował kiedyś Twój sługa, święty Andrzej Bobola.

Potem jego kult jednoczył zarówno katolików, jak i prawosławnych.

Niech nasz kresowy Męczennik będzie znakiem prorockim,

znakiem nie tylko tego, co dzieliło i dzieli, ale także tego, co ma połączyć.

Niech Apostoł Polski, Litwy i Rusi

przyczynia się do nieustannego wzrastania chrześcijaństwa na wschodzie Europy.

Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

"Rok u boku Św. Andrzeja Boboli"

MODLITWA O JEDNOŚĆ W OJCZYŹNIE

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!

Przed laty przepowiedziałeś, że będziesz patronował naszej odrodzonej Ojczyźnie.

Tyle już mamy dowodów

Twego przemożnego wstawiennictwa u źródła Bożego miłosierdzia.

Wdzięczni za Twoją pomoc prosimy, by nasza niepodległość polityczna

znalazła mocny fundament w odrodzeniu duchowym.

Oby wzrastała nasza wspólnota,

zdolna przezwyciężać podziały w dążeniu do wspólnego dobra.

Niech Twój patronat otwiera nas na wszelkie dobre dary,

których Bóg nam udziela w drodze do wiecznej Ojczyzny,

gdzie On jeden króluje na wieki wieków. Amen.

MODLITWA PORANNA



Już dzień chwalebny jaśnieje
I nową radość przynosi,

Bo Andrzej oddal swe życie
Za zjednoczenie Kościoła.

O ciesz się, polska kraino,
Że zasłużyłaś na syna,

Którego śmierć opromienia
Prawdziwej wiary wspólnotę!

Przez winę pychy rozdarto
Jedyną szatę Chrystusa,

Niech krew i miłość Andrzeja
Wybłaga jej połączenie.

Bo ileż poniósł on trudów,
By do jednego Pasterza

Zwiedzionych przywieść na powrót
I w jednej wierze zachować!

Andrzeju, Boży rycerzu,
Gdy dziś sławimy hymnami

Pamiątkę twego męczeństwa,
Oręduj w niebie za nami.


