
Modlitwy okolicznościowe 

Modlitwa za kandydatów 
 
Boże, ty stworzyłeś człowieka, aby Cię poznał, miłował i wiernie Ci służył. 
Z Twojej woli Samuel, wielki prorok Narodu Wybranego, przygotowywał się do przyszłych 
zadań służąc Ci od dzieciństwa w świątyni, a Twój Jednorodzony Syn, Pan nasz, Jezus 
Chrystus, jako dwunastoletni chłopiec odbył z Matką swoją, Maryją, i Opiekunem, świętym 
Józefem, złożyć hołd synowskiej miłości. Wejrzyj łaskawie na tę gromadę swych dzieci, które 
pragną Ci służyć jako ministranci w świątyni Twego Kościoła. Udziel im łaski żywej wiary i 
miłości, 
aby ich służba była Tobie miła i pociągała innych do Ciebie. Wspomagaj ich, aby gorliwie 
służąc Bogu i ludziom w zgromadzenie liturgicznym, byli też wzorowi w domu rodzinnym. 
Niech będą sumienni w nauce, szlachetni w postępowaniu i przykładni jako wyznawcy 
Chrystusa, którzy z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  
 
Prośba o dobrą służbę 
 
Panie Jezu Chryste, Ty powołałeś nas do służby przy ołtarzu. Pragniemy ja wykonywać 
pobożnie i starannie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Dopomagaj nam w 
tym. Amen.  
 
 
Modlitwa przed wejściem do internetu 
 
Wszechmocny i wieczny Boże, Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam 
szukać, przede wszystkim, tego co dobre, prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie 
Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie, 
 przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w 
Internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością 
i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
Święty Izydorze, módl się za nami!  
 
Modlitwa poranna 
 
Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie 
oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli, wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za 
Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w 
każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą 
wołam bez ustanku; Któż jak Bóg? Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  


