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MODLITWA ZA KSIĘŻY 
A P O S T O L A T  M A R G A R E T K A  N A  F B 

 

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 

Sobota 

 

27 listopada 

Poproś Ducha 

Świętego o 

dobry Adwent 

dla księży. 

 

28 listopada 

Podziękuj Bogu, 

za księdza, 

który Tobie 

pomógł we 

wierze. 

29 listopada 

Cały dzień 

ofiaruj Panu 

Bogu w intencji 

księdza, którego 

nie lubisz. 

30 listopada 

Odmów 

szczerze „Pod 

Twoją obronę” 

za księży, którzy 

walczą o 

wierność.  

1 grudnia 

Idź na roraty i 

ogarnij 

modlitwą 

księdza 

celebrującego 

Eucharystię. 

2 grudnia 

Przeczytaj 

Ewangelię  

Mt 9, 27-31 

i poproś Jezusa 

o wiarę dla 

siebie i całego 

Kościoła 

3 grudnia 

Rozważ scenę 

zwiastowania 

i  zatrzymaj się 

przy Maryi 

„Fiat!” poproś 

Boga o odwagę 

powiedzenia 

TAK dla księży. 

4 grudnia 

Poproś Pana 

Jezusa, aby 

uzdrawiał serca 

wszystkich 

księży. 

 
 
 

5 grudnia 

Idź na roraty 

i  z oczami 

wpatrzonymi 

w Jezusa wstaw 

się za księżmi 

uwikłanymi 

w nałogi. 

6 grudnia 

Podziękuj za 

księży, którzy 

chętnie się 

dzielą 

i pamiętają 

o innych. 

7 grudnia 

W czasie dnia 

wzywaj Ducha 

Świętego, aby 

działał z mocą 

poprzez 

spowiedników. 

8 grudnia 

Przytul się do 

Serca Maryi. 

Porozmawiaj 

z Nią, zawierz 

Jej siebie, 

swoich 

bliskich, 

a także księży, 

za których się 

modlisz. 

9 grudnia 

„Dasz światło 

życia idącym 

za Tobą” niech 

refren z psalmu 

Tobie 

towarzyszy. 

Proś o światło 

dla księży 

Biskupów, 

którzy 

podejmują 

ważne decyzje. 

10 grudnia 

Rozważ scenę 

zwiastowania 

i zatrzymaj się 

przy pytaniach 

Maryi. 

Poproś Boga 

o odwagę 

zadawania 

pytań, szukania 

odpowiedzi dla 

księży. 

11 grudnia 

Poproś Boga 

Ojca, 

Najukochańszego 

Tatę, o dar 

prawdziwej 

radości serca dla 

Ciebie oraz dla 

księży.  

 

12 grudnia 

Dziś pomódl się 

za księży 

chorych, 

zawierz ich 

Bożej Miłości. 

13 grudnia 

Poproś Pana 

Jezusa o dar 

nieba dla 

wszystkich 

księży, którzy 

umarli. 

14 grudnia 

Wołając do 

Ducha Świętego 

poproś Go, aby 

wszyscy księża 

żyli z Nim 

w zażyłej 

przyjaźni. 

15 grudnia 
Pomódl się za 

księży oraz 

świeckich tych, 

którzy zadali 

rany innym 

o dar 

nawrócenia 

i wynagrodzenia 

Bogu i ludziom. 

16 grudnia 

Odmów 10 

Różańca 

w intencji 

uświęcenia 

księży. 

17 grudnia 

Rozważ scenę 

zwiastowania 

i zatrzymaj się 

słowach Anioła. 

Poproś Boga 

przez Maryję 

o dar 

całkowitego 

zaufania dla 

księży. 
18 grudnia 

Bądź blisko 

Jezusa, 

zapragnij Jego 

obecności. 

Poproś Go 

o „głód Boga” 

dla księży i  

miłość do 

Eucharystii. 

 

19 grudnia 

Dziś popatrz na 

osobę św. Józefa, 

poproś go 

o wsparcie dla 

Twojego księdza 

Proboszcza. 

 

20 grudnia 

Wstaw się dziś 

za księżmi, 

którzy 

przechodzą 

przez kryzysy 

wiary, o Boże 

prowadzenie. 

21 grudnia 

Poproś dziś 

Pana Jezusa 

o dar czystych 

serc dla księży. 

22 grudnia 

W czasie 

przygotowań 

świątecznych 

dbaj o bycie 

przy Bogu, 

ofiaruj to 

w intencji 

księży, którzy 

odeszli od 

powołania. 

23 grudnia 

Poproś o dar 

pokoju 

w Kościele, 

w kraju, na 

całym świecie. 

24 grudnia 

W ten dzień 

bądź blisko 

Maryi, Józefa 

i Dzieciątka. 

Poproś o 

wdzięczne 

serce dla 

Ciebie i księży. 
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