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Rozważania nowennowe 

 
 
 
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

I
Boże, który nieustannie wspierasz rodzinę 

ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej 
wzory świętości, prosimy Cię, abyśmy wiernie 
naśladowali wzór świętego Ojca Maksymiliana  
i przez szczególne oddanie Niepokalanej szerzyli 
królestwo Chrystusowe.

Święty Maksymilianie, który z miłości odda-
łeś życie za ocalenie bliźniego, w imię tej mi-
łości wspomóż mnie swoim wstawiennictwem  
i uproś mi łaskę..., o którą pokornie proszę.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, 

módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, 
i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,  
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świę-
tego i poleconymi Tobie.
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II
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś 

życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
P. Módl się za nami, święty Maksymilianie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chry

stusowych.
Módlmy się. Boże, Ty napełniłeś gorliwością 

o zbawienie dusz i miłością ku bliźnim święte-
go Maksymiliana Marię, kapłana i męczennika,  
żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy,  
spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy dla  
Twojej chwały wytrwale pracując w służbie  
braci, w życiu i w śmierci stawali się podobni 
do Twojego Syna. Który żyje i króluje na wie-
ki wieków. Amen.

III
Święty Maksymilianie, zapalony miłością 

Boga, opromieniony światłem Niepokalanej 
Dziewicy, wskazywałeś ludowi Bożemu rozlicz-
ne formy apostołowania dla zwycięstwa dobra 
i dla rozszerzenia królestwa Bożego na całym 
świecie; uproś nam światło i siłę, abyśmy mogli  
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czynić dobro i pociągać innych do Chrystuso-
wej miłości. Wstaw się do pana o łaskę dla nas, 
abyśmy owładnięci tym samym zapałem miło-
ści, wiarą i czynem mogli świadczyć o Chry-
stusie wśród naszych braci i dojść razem z Tobą 
do posiadania Boga w chwale wiecznej. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, 

módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, 
i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,  
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świę-
tego i poleconymi Tobie.
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Wprowadzenie do rozważań (5 VIII)
Wszelkie instytucje, uczelnie, a nawet po-

szczególni ludzie kierują się pewnymi zasada-
mi, których przestrzeganie harmonizuje działal-
ność i przynosi pożądane efekty.

W życiu chrześcijańskim podstawową zasadą 
postępowania jest dany nam przez Boga zbiór 
przykazań – Dekalog. Jednak niektórzy pragnąc 
w sposób bardziej szczegółowy i doskonalszy 
określić drogę, po której zamierzają zdążać do 
zbawienia, tworzą sobie prywatny „zbiór przy-
kazań”, który nie jest uzupełnieniem ani też udo-
skonaleniem tego pierwszego, lecz próbą wybo-
ru środków, którymi ten cel chce się osiągnąć.

Święty Maksymilian owe zasady ujął w Regu
lamentum vitae (Regulaminie życia). Były one 
dla niego podstawowymi wytycznymi postępo-
wania i zdążania do świętości.




