




Jest SPECYFICZNĄ modlitwą wspólnoty 
chrześcijańskiej i posiada SZCZEGÓLNĄ MOC 

 

Ponieważ opiera się NA OBIETNICY JEZUSA:  
 

Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś 
prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój 
Ojciec, który jest w niebie, bo gdzie są dwaj 
albo trzej zebrani w Imię Moje, tam jestem 

pośród nich. 
 (Mt 18,19-20) 



Szczególnie MIŁA BOGU 
Często SKUTECZNA 
Odczuwa się w niej DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 
 
 

Przyczyną tego może być fakt praktykowania 
dwóch cnót bardzo miłych Bogu:  

 

POKORY 
 BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO 

 



POKORA 
 

Ten, który prosi wspólnotę o modlitwę w swojej 
sprawie, WYRAŻA SWÓJ BRAK, swoją słabość, prosząc 

innych o umocnienie lub prosząc w intencji innych  
(np. o zdrowie kogoś bliskiego) 

 
Wyraża swoją ŚWIADOMOŚĆ, iż JEGO MODLITWA 

jest NIEWYSTARCZAJĄCA 
 zbyt słaba i nie dość ufna 

 i dlatego prosi o modlitwę w swych braci 



BEZINTERESOWNA MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO 
 

Ten, kto zanosi modlitwę, formułuje ją 
 i motywuje w PRAGNIENIU PRZYJŚCIA 

 Z POMOCĄ swemu bratu, czyni to 
 Z MIŁOŚCI BEZINTERESOWNEJ, 

 tak jak Matka Najświętsza w Kanie Galilejskiej. 



Może przybrać następującą formę: 
 

Ktoś, KTO POTRZEBUJE POMOCY PANA, ma ważną 
intencję, sprawę, która mu leży na sercu 

WYPOWIADA SWĄ PROŚBĘ 
 

Kieruje ją NIE BEZPOŚREDNIO DO BOGA tylko do 
wspólnoty, np.: 

 
 Módlcie się bracia i siostry 
 o umocnienie mojej wiary. 



KTOŚ Z OBECNYCH ze wspólnoty, kto odczuwa 
potrzebę i PRAGNIE PRZYJŚĆ Z POMOCĄ przez 

modlitwę swemu bratu, który o tę pomoc prosi, 
WYPOWIADA MODLITWĘ WSTAWIENNICZĄ 

odpowiednio ją MOTYWUJĄC np.: 
 

Chryste przyjmij prośbę naszego brata. Ty 
powiedziałeś: „Nikt nie może przyjść do mnie, 
jeżeli go nie pociągnie mój Ojciec”. Ty jeden 

możesz u Ojca wyjednać dar wiary. Spraw, aby 
nasz brat otrzymał wiarę mocną, żywą 

 i niezachwianą 



Kończy swoją prośbę w taki sposób, aby cała 
WSPÓLNOTA MOGŁA SIĘ WŁĄCZYĆ do zaniesionej 

prośby np.: 
 

Ciebie prosimy....  
W: wysłuchaj nas Panie! 

 
Chryste usłysz nas! 

W: Chryste wysłuchaj nas! 
 

Amen!  W: Amen! 



Drugi przykład: 
 
 

 Proszę was bracia i siostry 
 o modlitwę w intencji zgody 

 w pewnej rodzinie. 
 

Panie który modliłeś się o jedność, który 
dałeś przykład miłości 

 i wzajemnego przebaczenia, przyjdź 
 z pomocą tej rodzinie i spraw, aby 

zapanował w niej pokój i miłość. 



I kończy swoją prośbę w taki sposób, aby cała 
WSPÓLNOTA MOGŁA SIĘ WŁĄCZYĆ do zaniesionej 

prośby np.: 
 

Ciebie prosimy....  
W: wysłuchaj nas Panie! 

 
Chryste usłysz nas! 

W: Chryste wysłuchaj nas! 
 

Amen!  W: Amen! 



Po każdej modlitwie CHWILA CISZY 
 

TĘ SAMĄ MODLITWĘ może podjąć ktoś 
inny, inaczej ją motywując. 

 
Jedna prośba MOŻE WYWOŁAĆ KILKA 

PRÓŚB w tej samej intencji. 



Można też PO JEDNEJ MODLITWIE, 
skierowanej do Boga w jakiejś intencji, 

zwrócić się ZE SWOJĄ PROŚBĄ do 
wspólnoty. 

 
Prośby można PRZEPLATAĆ ŚPIEWAMI. 

 
Zakończyć modlitwą Ojcze nasz 


