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Wprowadzenie	do	Mszy	świętej	
Dzień	modlitwy	za	młodzież	

	
W	 dniu	 dzisiejszym	 przeżywamy	 Dzień	 Modlitwy	 za	 Młodzież		
w	 parafiach	 Archidiecezji	 Krakowskiej.	 Św.	 Stanisław	 Kostka	 –	
wspominany	dzisiaj	patron	młodzieży	–	powtarzał	„do	wyższych	rzeczy	
jestem	stworzony”.	Choć	 jego	życie	nie	było	długie,	dał	nim	przykład	
konsekwencji	 w	 dążeniu	 do	 wyznaczonych	 celów,	 ogromnej	
wytrwałości	oraz	całkowitego	zawierzenia	Bogu	mimo	młodego	wieku.	
	
Przez	 wstawiennictwo	 św.	 Stanisława	 Kostki	 módlmy	 się	 dziś	
szczególnie	za	młodych	ludzi,	aby	odnaleźli	swoje	miejsce	w	Kościele,	
rozwijając	talenty,	budując	piękne	relacje	i	podejmując	decyzje	na	całe	
życie.		

	
	

Modlitwa	za	młodzież		
	

Panie,	nasz	Boże,	zwróć	swe	oblicze	na	młodych	naszej	archidiecezji;	
wejrzyj	 na	 ich	 życie	 i	 rozmaite	 drogi,	 którymi	 podążają,	 spraw,	 aby		
w	ich	sercach	rodziło	się	pragnienie	podążania	za	Tobą	i	Twoim	Synem,	
który	jest	jedyną	drogą,	prawdą	i	życiem.	Amen.	
	
Święty	Janie	Pawle	II	 -	módl	się	za	nami	
Święty	Stanisławie	Kostko	 -	módl	się	za	nami	
Bł.	Karolino	Kózkówna	 -	módl	się	za	nami	
Bł.	Carlo	Acutisie	 -	módl	się	za	nami	
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Modlitwa	w	intencji		
Światowych	Dni	Młodzieży	

Dzień	modlitwy	za	młodzież	
	
	

Maryjo,	Pani	Nawiedzenia,	
która	z	pośpiechem	poszłaś	w	góry,	by	spotkać	Elżbietę,	

poprowadź	nas	na	spotkanie	
ze	wszystkimi,	którzy	na	nas	czekają,	

abyśmy	zanieśli	im	żywą	Ewangelię:	Jezusa	Chrystusa,	
Twojego	Syna	i	naszego	Pana!	

Pójdziemy	z	pośpiechem,	bez	zbytnich	rozproszeń	i	bez	
zwłoki,	z	zapałem	i	radością.	
Pójdziemy	pełni	pokoju,	

gdyż	ten,	kto	niesie	Chrystusa,	niesie	pokój,	
a	czynienie	dobra	jest	najlepszym	sposobem	istnienia.	

Maryjo,	Pani	Nawiedzenia,	
niech	za	Twoją	przyczyną	ten	Światowy	Dzień	Młodzieży	

stanie	się	dla	nas	wspólnym	uwielbieniem	Chrystusa,	którego	
niesiemy,	tak	jak	Ty	go	nosiłaś.	

Spraw,	niech	stanie	się	okazją	do	świadectwa	i	wzajemnego	
dzielenia	się,	do	braterstwa	i	wdzięczności,	do		poszukiwania	

tych,	którzy	wciąż	czekają	na	Chrystusa.	
Maryjo,	razem	z	Tobą	przejdziemy	tę	drogę	spotkania,	

by	także	nasz	świat	
mógł	zjednoczyć	się	w	braterstwie,	sprawiedliwości	i	pokoju.	

Pani	Nawiedzenia,	
pomóż	nam	zanieść	Chrystusa	wszystkim,	
w	posłuszeństwie	Ojcu	i	w	miłości	Ducha.	

Amen.	
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Modlitwa	wiernych	
Dzień	modlitwy	za	młodzież	

	
Zjednoczeni	wokół	stołu	Chrystusa	przedstawmy	dobremu	Bogu	
wszystkie	intencje,	które	nosimy	w	naszych	sercach:	
	
1. Módlmy	się	za	Papieża	Franciszka,	naszego	Arcybiskupa	Marka,	
wszystkich	biskupów	i	kapłanów,	aby	Duch	Święty	dał	 im	łaskę	
wytrwałości	w	głoszeniu	Ewangelii.	Ciebie	prosimy…	
	

2. Módlmy	się	za	młodych	ludzi,	którzy	podejmują	życiowe	decyzje,	
aby	budowali	swoje	życie	na	mocnym	fundamencie	wiary.	Ciebie	
prosimy…	
	

3. Módlmy	się	za	wątpiących	i	pogubionych,	aby	nie	bali	się	szukać	
odpowiedzi	 na	 swoje	 pytania	 w	 Ewangelii,	 sakramentach		
i	wspólnocie	Kościoła.	Ciebie	prosimy…	
	

4. Módlmy	się	za	stowarzyszenia	i	ruchy	młodzieżowe,	szczególnie	
te	 działające	 w	 naszej	 archidiecezji,	 aby	 wierne	 swoim	
charyzmatom	prowadziły	dzieci	i	młodzież	do	odnalezienia	sensu	
życia	w	Chrystusie	i	odkrycia	piękna	Kościoła.	Ciebie	prosimy…		
	

5. Módlmy	się	za	zmarłych	rodziców,	duszpasterzy,	wychowawców,	
aby	dostąpili	radości	Nieba.	Ciebie	prosimy…	
	

6. Módlmy	 się	za	 nas,	 uczestniczących	 w	 tej	 Eucharystii,	 abyśmy	
nakarmieni	Słowem	Bożym	 i	Ciałem	Chrystusa	odważnie	głosili	
światu	Prawdę.	Ciebie	prosimy…	

	
	

Panie,	nasz	Boże,	zwróć	swe	oblicze	na	młodych	naszej	
archidiecezji;	wejrzyj	na	ich	życie	i	rozmaite	drogi,	którymi	
podążają,	spraw,	aby	w	ich	sercach	rodziło	się	pragnienie	
podążania	za	Tobą	i	Twoim	Synem,	który	jest	jedyną	drogą,	

prawdą	i	życiem.	Amen	
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Czuwanie	przed		
Najświętszym	Sakramentem	

Dzień	modlitwy	za	młodzież	
	
Proponowane	 jest	 zorganizowanie	 czuwania	 w	 terminie	 odpowiadającym	 racjom	
duszpasterskim:	w	samym	dniu	modlitwy	za	młodzież,	w	sobotę,	która	go	poprzedza,	albo	w	
tygodniu	w	ramach	spotkania	wspólnoty	młodzieżowej	lub	kandydatów	do	bierzmowania.	
Wskazane	jest	w	miarę	możliwości	zaangażowanie	młodzieży	w	śpiew	oraz	lekturę	tekstów.	
 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu 
 
Pieśń na wystawienie 
 
Panie Jezu, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie, gromadzimy się 
wokół Ciebie, aby Tobie oddać czas tego czuwania. 
Pragniemy, aby ta modlitwa otworzyła nas na odkrywanie Twojej woli  
i chcemy Ci zawierzyć nas tutaj zebranych, a także wszystkich młodych ludzi, 
szczególnie tych, którzy obecnie są daleko od Ciebie. 
Prosimy, otwórz nasze serca na Twoją obecność i Twoje Słowo. 
 
Pieśń do Ducha Świętego 
 
Z Ewangelii wg św. Mateusza: 
A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego 
mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?» Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie 
pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj 
przykazania». Zapytał Go: «Które?» Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, 
nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj 
swego bliźniego, jak siebie samego!» Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem 
tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?» Jezus mu odpowiedział: «Jeśli 
chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz 
miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Gdy młodzieniec usłyszał te 
słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. 
 
Panie Jezu, co dobrego mamy czynić, aby otrzymać życie wieczne? 
Bez Ciebie nic nie możemy uczynić.  
Przynosimy więc na początek nasze pragnienie pełnienia Twojej woli, którą 
odkrywamy dzięki przykazaniom i wierze, którą otrzymaliśmy. Ty przez wieki 
ożywiasz kolejne pokolenia chrześcijan, aby będąc Twoimi świadkami 
przyprowadzali do Ciebie nowych wiernych. Pragniemy podziękować Ci za to, 
że dzięki Twojej łasce i ludziom, których nam dałeś, możemy się tutaj modlić. 
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Za dar chrztu świętego, przez który zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła 
 - dziękujemy Ci, Panie 

Za sakrament pokuty i pojednania, dzięki któremu możemy wracać do Ciebie, 
gdy zgrzeszymy - 
Za Twoją obecność w Najświętszym Sakramencie i możliwość zjednoczenia  
z Tobą w Komunii Świętej – 
Za Twoje Słowo, po które możemy sięgać w każdej chwili -  
Za rodziców i dziadków, którzy przekazali nam wiarę w Ciebie i uczyli 
pierwszych modlitw – 
Za katechetów, dzięki którym zdobywaliśmy wiedzę o Tobie – 
Za wszystkich kapłanów, którzy w ciągu naszego życia udzielali nam 
sakramentów – 
Za naszą parafię i wszystkie wspólnoty, które pozwalają ludziom zbliżać się do 
Ciebie – 
 
Pieśń dziękczynna 
 
Panie Jezu, bogaty młodzieniec odszedł od Ciebie zasmucony, ponieważ nie 
potrafił zrezygnować z dóbr, które okazały się dla niego ważniejsze od bycia 
Twoim uczniem. Choć jego życie wydawało się nienaganne z ludzkiego punktu 
widzenia, serce pozostawało zamknięte na całkowite zaufanie Tobie. 
My na co dzień jesteśmy otoczeni wieloma pokusami, które próbują nam Ciebie 
przysłonić. Czasem nie jest łatwo wytrwać w wierze, dlatego prosimy Cię o to, 
abyś umocnił nas swoją łaską. 
 
O gorliwość w przeżywaniu każdej Mszy świętej 

- prosimy Cię, Panie 
O światło Ducha Świętego podczas lektury Twojego Słowa - 
O wytrwałość w podejmowaniu postanowień zbliżających nas do Ciebie – 
O łaskę wiary dla tych z naszych rówieśników, którzy są daleko od Ciebie – 
O dar pokoju i poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich, którzy mają 
wątpliwości – 
O jedność i życzliwość w naszych relacjach z rodzinami i przyjaciółmi – 
O dar rady w podejmowaniu życiowych decyzji – 
O gotowość do rezygnacji ze wszystkiego, co może nas oderwać od Ciebie - 
 
Pieśń błagalna 
 
Panie Jezu! Patron młodzieży, św. Stanisław Kostka, mówił: „Do wyższych 
rzeczy zostałem stworzony”. Niech jego przykład pobudza serca wszystkich – 
niezależnie od wieku – do tego, żeby nieustannie szukać w swoim życiu większej 
miłości i większego dobra. Za przykładem świętych pragniemy każdego dnia 
podejmować decyzje, które będą zbliżały nas do Ciebie i pomagały Ci 
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kształtować nas na Twoich apostołów. Ufamy, że pragniesz poruszyć wiele serc 
młodych ludzi, aby oddani Tobie mogli czynić świat lepszym miejscem  
i przyczyniać się do zbawienia swoich rodzin, przyjaciół i znajomych. 
Wzywając wstawiennictwa Maryi, która dała nam wzór otwartości na Boże 
wezwanie, polecamy Ci intencje nasze i wszystkich młodych ludzi. 
 
Modlitwa w intencji ŚDM: 
 
Maryjo, Pani Nawiedzenia, 
która z pośpiechem poszłaś w góry, by spotkać Elżbietę, 
poprowadź nas na spotkanie 
ze wszystkimi, którzy na nas czekają, 
abyśmy zanieśli im żywą Ewangelię: Jezusa Chrystusa,  
Twojego Syna i naszego Pana! 
Pójdziemy z pośpiechem, bez zbytnich rozproszeń  
i bez zwłoki, z zapałem i radością. 
Pójdziemy pełni pokoju, 
gdyż ten, kto niesie Chrystusa, niesie pokój, 
a czynienie dobra jest najlepszym sposobem istnienia. 
Maryjo, Pani Nawiedzenia, 
niech za Twoją przyczyną ten Światowy Dzień Młodzieży stanie się dla nas 
wspólnym uwielbieniem Chrystusa,  
którego niesiemy, tak jak Ty go nosiłaś. 
Spraw, niech stanie się okazją do świadectwa  
i wzajemnego dzielenia się, do braterstwa i wdzięczności,  
do poszukiwania tych, którzy wciąż czekają na Chrystusa. 
Maryjo, razem z Tobą przejdziemy tę drogę spotkania, 
by także nasz świat mógł zjednoczyć się w braterstwie, sprawiedliwości  
i pokoju. 
Pani Nawiedzenia, 
pomóż nam zanieść Chrystusa wszystkim, 
w posłuszeństwie Ojcu i w miłości Ducha. 
Amen. 
 
Pieśń uwielbienia 
 
Błogosławieństwo 
 
Pieśń „Niech będzie chwała i cześć” 


