NOWENNA ZA WSTAWIENNICTWEM
O. KRYSTYNA MROCZKI OFM

(Każdego dnia nowenny wskazany jest dowolny czyn pokutny, albo postny
jako wynagrodzenie Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata).

Dzień 1.
POKORA
Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie pokorni, bo Bóg pysznym się
sprzeciwia, a dla pokornych jest łaskawy. (1 List św. Piotra 5, 5)
Panie Jezu, w pierwszym dniu nowenny upadamy przed Twoim
Boskim Majestatem, pragnąc oddać Ci cześć i chwałę oraz wynagrodzić
Twemu Sercu wszystkie grzechy naszego nieposkromionego egoizmu
względem Ciebie i bliźnich.
Spraw prosimy, aby Ojciec Krystyn, który w życiu nie zabiegał o ziemskie
zaszczyty, ale w pokorze i cichości szukał Twojej woli, dostąpił teraz
chwały ołtarzy i wyjednał łaskę, o którą całym sercem prosimy …………
(tutaj wymieniamy naszą prośbę).
/Ojcze nasz…Zdrowaś Mario...Chwała Ojcu…czyn pokutny/
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Dzień 2.
UBÓSTWO
Pan jest obrońcą ubogiego,
twierdzą w czasach ucisku.
Tobie zaufają ci, którzy znają Twe Imię,
bo nie opuszczasz Panie
tych, co się do Ciebie zwracają.
(Psalm 9, 10-11)

Najukochańszy Jezu, w drugim dniu nowenny klękamy przed Tobą, by
wezwać Twojego Świętego Imienia nad nami i powierzyć Tobie siebie
i nasze rodziny.
Spraw prosimy, abyśmy wzorem ascetycznego życia ojca Krystyna, nie
pokładali nadziei w ułudach i marnościach tego świata, lecz potrafili
gromadzić dobra niezniszczalne i wieczne, czyniąc Ciebie Panie naszym
największym bogactwem i dążeniem.
Nie gardź Jezu pokornym błaganiem, które zanosimy do Ciebie za
przyczyną ojca Krystyna i zważając na Jego całkowite oddanie Tobie,
udziel nam łaski ........, a Jemu daj dostąpić chwały ołtarzy.
/Ojcze nasz...Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... czyn pokutny/
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Dzień 3.
POSŁUSZEŃSTWO
Izraelu! Oto czego teraz żąda od ciebie PAN, twój Bóg - jedynie tego,
żebyś bał się Pana, twojego Boga, szedł drogą, którą On nakazał ci
iść, kochał Go i służył PANU, twojemu Bogu, z całego serca i z całej
duszy; żebyś zachowywał przykazania PANA i Jego ustawy, które ci
dziś nakazuję dla twojego dobra.
(Księga Powtórzonego Prawa 10, 12-13)
Panie Jezu, pragniemy w trzecim dniu nowenny jeszcze goręcej otworzyć
przed Tobą serca, dusze i całe nasze jestestwo, by uczyć się kochać Cię
jeszcze mocniej i wyznać, że Ty Boże jesteś Jedynym Panem i Bogiem.
Uzdolnij nas do nieustannego oddawania Tobie pierwszeństwa we
wszystkich naszych wyborach i abyśmy wzorem ojca Krystyna, potrafili
żyć radykalnie, broniąc Twoich przykazań i wiary katolickiej w każdym
czasie, nawet po ofiarę.
Błagamy Cię niech orędownictwo ojca Krystyna, który nie zważając na
trudności, posłusznie podążał za Twoim głosem, będzie miłe przed Twoim
Obliczem i wyjedna nam łaskę..........o którą pokornie prosimy.
/Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...czyn pokutny/

Dzień 4.
POST
A zatem jeszcze raz - wyrocznia Pana:
Nawróćcie się do Mnie całym sercem,
przez post, płacz i lament.
(Księga Joela 2, 12)
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Panie Jezu w czwartym dniu nowenny pragniemy zwrócić się do Ciebie
słowami wielkopostnej prefacji: "Wszechmogący wieczny Boże, Ty przez
post uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody..."
Przyjmij Panie nasze serca pokaleczone grzechem i pomóż poprzez
podjęte wyrzeczenia, otworzyć się na Twoje przemieniające działanie
w nas.
Spraw prosimy, abyśmy naśladując życie ojca Krystyna, bogate
w modlitwę i umartwienia, wyrzekając się doczesnych przyjemności, Tobie
pozwolili zaspokoić największy głód naszej duszy - GŁÓD Ciebie.
Niech orędownictwo tego, który pragnął kochać Cię miłością coraz
doskonalszą, aż do wzgardy sobą, wybłaga przed Twoim Obliczem łaskę,
której tak bardzo potrzebujemy, a sam dostąpi chwały błogosławionych.
/Ojcze nasz ... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...czyn pokutny/

Dzień 5.
POKUTA
Z głębokości wołam do Ciebie, PANIE.
Panie wysłuchaj głosu mego!
Nakłoń swoich uszu
na głos mojego błagania!
Jeśli będziesz zważał na me winy, PANIE,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty przebaczasz grzechy,
aby Ci służono w bojaźni.
Oczekuję PANA,
czekam na Niego,
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pokładam nadzieję w Jego słowie.
Wyczekuję Pana
bardziej niż straże poranka.
Bardziej niż straże poranka
niech Izrael oczekuje PANA.
Bo u PANA jest łaska
i obfite u Niego odkupienie.
To On odkupi Izraela
ze wszystkich jego przewinień.

(Psalm 130)

Panie Jezu, w piątym dniu nowenny wołamy do Ciebie słowami
ulubionego psalmu pokutnego o. Krystyna, który każdego dnia starał się
żyć w gotowości na spotkanie z Tobą.
Spraw prosimy, abyśmy za jego przykładem, świadomi naszej grzeszności
i słabości, codziennie wytrwale nawracali się do Ciebie, mocą nie naszych
sił i uczynków, ale Twojego Słowa, które napełnia nadzieją, usuwa lęk
i jest lampą w mrokach naszych grzechów.
Ufni, że nas nie odrzucisz, ale w stosownym czasie napełnisz łaską,
błagamy za przyczyną o. Krystyna o Twoje miłosierdzie nad nami
i wysłuchanie pokornej prośby o ...................
/Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...czyn pokutny/
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Dzień 6.
MILCZENIE I KONTEMPLACJA
Kiedy ludzie się rozeszli, wyszedł na górę, aby się modlić w
samotności. Zapadł wieczór, a On sam tam przebywał.
(Ewangelia wg św, Mateusza 14, 23)
Panie Jezu, w dzisiejszym świecie natarczywych bodźców
i wszechobecnego hałasu, zapadamy coraz mocniej na głuchotę
wewnętrzną. Przestajemy słyszeć Twój głos, nie reagujemy na
natchnienia, za to stajemy się coraz bardziej powierzchowni i relatywni.
Jakże potrzeba nam dziś naśladować postawę milczenia i wewnętrznego
rozmodlenia o. Krystyna, który nieustannie poszukiwał ciszy pustelni, by
wsłuchiwać się w Twój głos, porzucając w życiu to, co łatwe i na "skróty".
Niech przykład życia o. Krystyna będzie dla nas drogowskazem jak w
wirze codziennych obowiązków umieć się zatrzymać i w cichości naszego
serca wyznać: "Mów Panie, bo sługa Twój słucha”. (1 Księga Samuela
3,10)
Prosimy Cię pokornie Boże, aby modlitwa wstawiennicza o. Krystyna,
przedstawiana Twojemu miłosiernemu sercu w intencji………. wyjednała
nam łaskę, której tak bardzo potrzebujemy, a jemu pozwoliła dostąpić
chwały błogosławionych.
/Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... czyn pokutny/

Dzień 7.
MODLITWA
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie
ochoczy, ale ciało słabe."
(Ewangelia wg św. Mateusza 26,41)
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Bez modlitwy nasza wiara umiera i coraz bardziej ulegamy pokusom. Nie
pozwól Panie, abyśmy poddawali się złu, ale dzięki Twojej łasce trwali
przy Tobie w każdym czasie.
Niech przykład ojca Krystyna, który dał nam wzór do naśladowania
sprawia, byśmy mimo krzyża, cierpienia i grzechu zawsze pamiętali, że
"bez Ciebie Panie nic nie możemy uczynić". Niech dialog z Tobą uczy nas
wytrwałości i otwartości na działanie Ducha Świętego, a wstawiennictwo
ojca Krystyna wybłaga to, o co prosimy……………..
/Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...czyn pokutny/

Dzień 8.
UMIŁOWANIE EUCHARYSTII
Jezus, więc oświadczył: Uroczyście zapewniam was: Jeśli nie
będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, nie
będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją
krew, ma życie wieczne a Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym."
(Ewangelia wg św. Jana 6, 53-54)
Panie Jezu, w ósmym dniu nowenny pragniemy uwielbiać Cię za Twoje
Najświętsze Ciało i Krew w Eucharystycznej Ofierze.
Spraw, abyśmy spożywając ten Duchowy Pokarm, potrafili swoim życiem
dawać świadectwo wiary i osobistej świętości.
Prosimy, abyśmy naśladując godne i pełne najwyższego szacunku
celebrowanie Mszy Świętej przez ojca Krystyna, sami coraz mocniej
uwrażliwiali się na tajemnice Eucharystii i wyzbywali obojętności i chłodu
serca.
Niech pokorna modlitwa wstawiennicza o. Krystyna, dla którego
Najświętsza Ofiara była fundamentem i centrum kapłańskiej posługi,
wybłaga nam łaskę ...............a Jemu pozwoli dostąpić chwały ołtarzy.
/Ojcze nasz... Zdrowaś Mario...Chwała Ojcu… czyn pokutny/
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Dzień 9.
ZAWIERZENIE BOGU
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
Mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą,
Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego
i od słowa niosącego zgubę.
Okryje cię swoimi piórami,
pod Jego skrzydła się schronisz;
wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego
ani strzały za dnia lecącej,
Ani zarazy skradającej się w mroku,
ani moru niszczącego w południe.
A choćby tysiąc padło u boku twego
i dziesięć tysięcy po twojej prawicy,
ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma
zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest twoją ucieczką,
za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
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Nie przystąpi do ciebie niedola,
a cios nie dosięgnie twojego namiotu.
(Psalm 91)

W ostatnim dniu nowenny stajemy przed Tobą, Panie z mocnym
pragnieniem odwrócenia się od naszych grzechów i słabości, chcąc na
nowo zawalczyć o codzienne zaufanie Tobie. Świadomi tego, że
"przeciwnik nasz, diabeł" nieustannie krąży, by odwodzić nas od Ciebie
i zasiewać wątpliwości w słuszność Twoich planów co do nas, tym mocniej
chcemy oddać Tobie nasze życie, nadzieje, troski i krzyże.
Spraw, Jezu byśmy umieli, jak ojciec Krystyn polegać na Tobie bez lęku
i ufać niewzruszenie Twoim obietnicom. Niech Jego wstawiennictwo,
wyprosi nam łaskę trwania w bezgranicznym zawierzeniu i oczekiwaniu,
wypełnienia się Twojej woli w naszym życiu oraz intencji, którą Ci w tej
nowennie polecamy………..
Amen.
/Ojcze nasz…Zdrowaś Mario…Chwała Ojcu…czyn pokutny/
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