MODLITWY O DARY DUCHOWE
MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. ANDRZEJA BOBOLI:
Święty Andrzeju, mężny żołnierzu Pana,
któryś niestrudzenie walczył pod Sztandarem Krzyża,
uproś nam łaskę wiernego pod nim trwania,
razem z Maryją, Matką Kościoła.
Wypraszaj także nam łaskę żywej wiary
w moc Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana,
byśmy naśladowali Twoją gorliwość
i z większym niż dotąd zapałem głosili Ewangelię.
Pragniemy jak Ty, święty męczenniku,
być wiarygodnymi świadkami Jezusa na początku XXI wieku. Amen.
MODLITWA O WSTAWIENNICTWO
Święty Andrzeju Bobolo,
który tak umiłowałeś naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
że cały się poświęciłeś na Jego służbę,
wieńcząc apostolskie życie męczeńską śmiercią!
Prosimy Cię, wspieraj nas swoim wstawiennictwem przez całe życie,
byśmy jak Ty wzrastali i wytrwali wiernie
w zjednoczeniu z Sercem Jezusa
i pod opieką Jego Matki Niepokalanej.
Amen
(z książki: "Rok u boku Św. Andrzeja Boboli")

MODLITWA O ŁASKĘ WIARY I WIERNOŚCI
Święty Andrzeju Bobolo!
Przez całe Twe życie wzrastałeś w otrzymanej od początku łasce wiary,
którą Ci przekazali rodzice.
Wiara pomagała wytrwać w różnych trudnościach życiowych
i nauczyła Cię wierności, znaku wierności Boga, bogatego w miłosierdzie.
Wspieraj nas, prosimy Ciebie, na drodze naszego życia,

by wiara naszych przodków owocowała także w nas
i była nieustanną pomocą w odnowie,
której oczekujemy w Polsce, Europie i świecie.
Pomagaj nam dochować wierności natchnieniom Ducha Świętego,
byśmy Jego mocą mogli odnowić oblicze ziemi, tej ziemi.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA O MIŁOŚĆ DO CHRYSTUSA
Święty Andrzeju Bobolo - ukochany Patronie nasz,
Ty, który z miłości do Chrystusa ofiarowałeś się Jemu całkowicie
i w miłości tej wytrwałeś do końca:
uproś nam łaskę Twojej heroicznej miłości do Boga,
uproś nam łaskę Twojej wierności Chrystusowi.
Chcemy tak jak Ty ukochać pokorną służbę naszemu Panu na każdy dzień,
chcemy Twoim przykładem apostołować i głosić całemu światu,
że Chrystus i dzisiaj jest z nami i z Nim zwycięży zło.
Poprzez modlitwę i czyn, poprzez pracę, chorobę i cierpienie,
w zapomnieniu o sobie, w ofiarnej służbie ludziom, wśród których żyjemy,
chcemy Twoim przykładem budować własny kształt świętości,
chcemy budować świętość naszego Narodu.
Święty Andrzeju Bobolo, pomagaj nam w tym nieustannie. Amen.
aDONAI

MODLITWA O BOŻE PROWADZENIE
Święty Andrzeju Bobolo!
Przez całe Twoje życie szukałeś woli Boga i zostałeś doprowadzony do celu,
którym jest On sam, źródło wszelkiego dobra i szczęścia.
Teraz Bóg dał nam Ciebie jako naszego Patrona.
Dlatego ufamy, że nam pomożesz,
w odnajdywaniu Bożego prowadzenia,
byśmy nie ustawali w drodze ku dobru i przeszli przez życie dobrze czyniąc.

Prosimy Ciebie zwłaszcza o to, byśmy dochowali wierności w modlitwie,
która pozwala rozpoznać drogę, przeznaczoną nam przez Ojca w Jezusie Chrystusie,
naszym Panu w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

MODLITWA NA DROGĘ CAŁEGO ŻYCIA
Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!
Tak umiłowałeś Jezusa jako swojego Pana, że oddałeś Mu siebie na służbę, aż do śmierci.
Prosimy Cię: wspieraj nas przez całe nasze życie,
abyśmy za Twoim przykładem zawsze wzrastali w zjednoczeniu z Sercem Jezusa
pod opieką Jego Matki Niepokalanej. Amen.

MODLITWA O MOC MIŁOŚCI
Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!
Twoje życie dopełniło się w ofierze,
wyjawiającej okrucieństwo oprawców,
ale głębiej objawia nam ogromną moc miłości,
która wszystko znosi, nigdy nie ustaje...
Dzięki Twojemu świadectwu przybliżamy się do źródła miłości
w Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, który pozostaje najwyższym znakiem
miłości Boga, bogatego w miłosierdzie.
Prosimy Cię, nasz Patronie, byśmy w jedności z Tobą
dzięki wytrwałej modlitwie wzrastali w miłości,
której tak bardzo potrzebujemy w nas i naszym otoczeniu,
by wszyscy mogli doświadczyć, jak bardzo Bóg nas miłuje
teraz i na wieki wieków. Amen.

MODLITWA O POSTAWĘ DZIECKA BOŻEGO
Święty Andrzeju Bobolo!
Rodzice pomogli Tobie, byś odrodził się jako dziecko Boże
w sakramencie chrztu i bierzmowania.
Jako uczeń oddałeś się Maryi, Świętej i Niepokalanej Matce na całe Twoje życie.
Prosimy Ciebie, nasz dobry Patronie,

byśmy za Twoim przykładem uświęcali się jako dzieci Boże
z pomocą Niepokalanej i Jej Syna.
W Nim bowiem Ojciec wybrał nas "przed założeniem świata,
byśmy byli święci i niepokalani" jak On, nasz Pan i Brat,
Jednorodzony Syn Ojca w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

MODLITWA O ŚWIATŁO NADZIEI
Święty Andrzeju Bobolo!
Twoje życie dopełniło się męczeństwem w krytycznym okresie Rzeczypospolitej.
Gdy Polska przestała już istnieć, Twa przepowiednia jej odrodzenia
była przez lata znakiem nadziei,
której spełnienie dostrzeżono po pierwszej wojnie światowej.
Nadzieją napawało również uznanie Twej świętości w czasie,
gdy kończyła się druga Rzeczpospolita.
Lata, które nastąpiły, były wielką próbą nadziei,
jednak doczekaliśmy w końcu,
że w odrodzonej Ojczyźnie zostałeś ogłoszony jej Patronem.
Dlatego powierzamy się Tobie,
zwłaszcza w obecnym czasie początku wieku i tysiąclecia.
Niech nam przyświeca nadzieja,
że Twój patronat owocuje dalej w odrodzeniu naszego życia
tak osobistego, jak i społecznego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA O GORLIWOŚĆ APOSTOLSKĄ
Święty Andrzeju, pełen apostolskiej gorliwości
o zbawienie ludzi i o jedność Kościoła świętego, oręduj za nami,
abyśmy za Twoim przykładem wpatrzeni w Jezusa Chrystusa za nic sobie
mieli trudy i cierpienia, byle tylko ratować dusze ludzkie
i przywieść je do życia wiecznego.
Jak Ty, aby spełnić pragnienia boskiego Serce Jezusa

nie tylko podobałeś sobie w pracach i uciskach
dla zbawienia zbłąkanych, aleś i duszę swoją za nich położył,
tak niech podobnie za Twoją przyczyną
i nasze serca rozpłomienia się apostolską gorliwością,
abyśmy słowem i przykładem, modlitwą i cierpieniem,
pracą i poświęceniem stali się wszystkim dla wszystkich,
aby wszystkich pozyskać dla Chrystusa, naszego Boga i Zbawiciela,
który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

