
 
 

str. 1 
 

Modlitwa	o	beatyfikację	

STYCZEŃ	2021		
APOSTOŁ	POJEDNANIA	

	
Przy	wspólnotowej	celebracji	na	rozpoczęcie	modlitwy	należy	od-
śpiewać	pieśń	Wśród	zmienności	tego	świata.	
	
ZNAK	KRZYŻA	I	MODLITWA	NA	ROZPOCZĘCIE	
W	imię	Ojca	i	Syna,	i	Ducha	Świętego.	Amen.	
	
Boże,	który	serce	swego	sługi	Stanisława	rozpaliłeś	tak	gorącym	
pragnieniem	zjednoczenia	w	Twoim	Kościele	wszystkich	odłączo-
nych	braci,	że	dla	tego	dzieła	złożył	w	ofierze	swe	życie,	prosimy,	
wsław	go	w	swoim	Kościele	dla	pomnożenia	Twojej	chwały	i	dla	
zgromadzenia	w	jednej	Owczarni	Twojej	wszystkich	odłączonych	
ludów,	a	mnie	za	 jego	przyczyną	udziel	 łaski...,	o	którą	pokornie	
Cię	proszę.	Przez	Chrystusa,	Pana	naszego.	Amen.	
	

Z	LISTU	ŚW.	PAWŁA	APOSTOŁA	DO	EFEZJAN	(Ef	4,11-13;	2,19-22):	
On	ustanowił	jednych	apostołami,	innych	prorokami,	innych	ewan-
gelistami,	 innych	 pasterzami	 i	nauczycielami	 dla	 przysposobienia	
świętych	do	wykonywania	posługi,	celem	budowania	Ciała	Chrystu-
sowego,	aż	dojdziemy	wszyscy	razem	do	jedności	wiary	i	pełnego	po-
znania	Syna	Bożego,	do	człowieka	doskonałego,	do	miary	wielkości	
według	Pełni	Chrystusa.	
Nie	jesteście	już	obcymi	i	przychodniami,	ale	jesteście	współo-

bywatelami	 świętych	 i	 domownikami	 Boga	 –	 zbudowani	 na	
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fundamencie	apostołów	i	proroków,	gdzie	kamieniem	węgielnym	
jest	sam	Chrystus	Jezus.	W	Nim	zespalana	cała	budowla	rośnie	na	
świętą	w	Panu	świątynię,	w	Nim	i	wy	także	wznosicie	się	we	wspól-
nym	budowaniu,	by	stanowić	mieszkanie	Boga	przez	Ducha.	
	

ROZWAŻANIE	
Sługa	Boży	ks.	Stanisław	Szulmiński	miał	 te	same	pragnienia	co	
Chrystus.	W	przeddzień	swojej	zbawczej	męki	Jezus	modlił	się	za	
uczniów	„aby	stanowili	jedno”	(por.	J	17,20).	Największym	zgor-
szeniem	dla	świata	i	największym	bólem	dla	Zbawiciela	jest	nie-
zgoda	i	podziały	wśród	chrześcijan.	Stanisław	Szulmiński	dobrze	
rozumiał	ten	ból.	Sam	go	doświadczał.	Chciał	uczynić	wszystko,	co	
w	jego	mocy,	aby	rozproszone	dzieci	Boże	na	nowo	zebrać	w	jed-
nym	Kościele	pod	jednym	Pasterzem.	Powszechnie	uważa	się,	że	
jego	 śmierć	 było	 ofiarą	 ekspiacyjną	 za	 grzechy	 podziału	wśród	
chrześcijan.		
	

Chwila	refleksji	w	ciszy.	
	
MODLITWA	SŁ.	B.	STANISŁAWA	SZULMIŃSKIEGO	
Boże	 i	 Ojcze	 nasz!	 Pozwól	 nam,	 prosimy	 Cię,	 głęboko	 wkorzenić	
i	utwierdzić	się	w	miłości	ku	Tobie.	Daj,	abyśmy	się	w	każdej	potrze-
bie	z	dziecięcą	ufnością	zwracali	do	Ciebie	i	zawsze	na	Twoją	pomoc	
i	opiekę	liczyli.	Dopomóż	nam,	żebyśmy	nawet	wtedy,	gdyśmy	popa-
dli	w	słabość	i	grzech,	nie	zapominali	o	tym,	z	jaką	serdeczną	miło-
ścią	Ty,	o	Boże	miłosierdzia,	wyczekujesz	powrotu	syna	marnotraw-
nego.	–	Dobroć	Twoja	jest	tak	wielka,	że	robotników,	którzy	przyszli	
do	 Twojej	 winnicy	 o	 jedenastej	 godzinie,	 wynagradzasz	 na	 równi	
z	tymi,	którzy	pracowali	cały	dzień!	W	niepojętej	troskliwości	swojej	
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pozostawiasz	99	owiec,	żeby	szukać	jednej,	biednej	owieczki	zbłąka-
nej!	–	Abba!	O,	Ojcze	nasz	Najdroższy!		
A	Ty,	o	Boski	Zbawicielu	nasz,	z	miłości	uczyniłeś	nas	członkami	ciała	

Twego	mistycznego	 i	darzysz	 nas	 przyjaźnią,	mocniejszą	 nad	 śmierć.	
–	Obyśmy	coraz	głębiej	rozumieli,	co	wyrazić	chciałeś	w	słowach:	„Już	
nie	nazywam	was	sługami,	lecz	przyjaciółmi	moimi!”	–	Kierując	się	naj-
szlachetniejszą	 przyjaźnią,	 przypuszczasz	 nas	 do	 udziału	w	Twej	Bo-
skiej	naturze,	obsypujesz	nas	swymi	darami	i	przepełnić	nas	chcesz	du-
chem	i	zasadami	swoimi.	–	Pozwalasz	nam	cieszyć	się	razem	z	Tobą	po-
siadaniem	Matki	Twej	Najświętszej.	–	Oddajesz	za	nas	nawet	życie	swe	
i	spełniasz	 tym	samym,	coś	był	powiedział	kiedyś:	 „Nie	masz	miłości	
większej	nad	tę,	jeśli	ktoś	oddaje	życie	swe	za	przyjacioły	swe!”.	
Pasją	Twoją,	Boski	Przyjacielu	nasz,	była	miłość	do	Ojca,	który	jest	

w	niebiesiech.	Dlatego	prosimy	Cię	wraz	z	apostołami:	 „Okaż	nam	
Ojca!”.	Amen.	
	
WEZWANIA	DO	SŁUGI	BOŻEGO	KS.	STANISŁAWA	SZULMIŃSKIEGO	SAC	(II)	
	

Sługo	Boży	Stanisławie	Szulmiński,		
oręduj	za	nami.	

Siewco	pokoju,		
Apostole	pojednania,	
Miłośniku	zgody	i	jedności,	
Mistrzu	życia	duchowego,	
Nauczycielu	katolickiej	wiary,	
Wzorze	kapłańskiej	posługi,	
Pasterzu	owiec	zagubionych,	
Lekarzu	dusz	zranionych,	
Opiekunie	opuszczonych,	
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Strażniku	wygnańców,	
Podporo	umęczonych	trudem	pracy,	
Obrońco	niesłusznie	skazanych,	
Nadziejo	bitych,	torturowanych	i	poniżanych,	
Umocnienie	prześladowanych,	
Mężny	wyznawco	Chrystusa,	
Niestrudzony	sługo	braci,	
Wojowniku	miłości,	
Drogowskazie	prowadzący	do	zgody	i	jedności,	
Postulatorze	dialogu	ekumenicznego,	
Nasz	wielki	orędowniku	u	Boga,	
	
Sługo	Boży	Stanisławie	Szulmiński,	który	z	tak	wielkim	odda-

niem	spieszyłeś	z	pomocą	innym	ludziom,	że	wolałeś	stracić	wła-
sne	życie,	aby	ocalić	choć	nielicznych	od	ognia	wiecznego	potępie-
nia.	Bądź	dzisiaj	naszym	przewodnikiem	po	drogach	zbawienia.	
Wskazuj	 drogę	 do	 przebaczenia	 i	 pojednania.	 Niech	 Kościół	 ja-
śnieje	jako	wzór	miłości	i	wzajemnej	służby.	Doprowadź	do	końca	
twoje	dzieło	apostolatu	pojednania.	Amen.	
	
Jeśli	modlitwie	przewodniczy	osoba	duchowna	można	na	zakończe-
nie	udzielić	błogosławieństwa	w	słowach:	
Niech	was	błogosławi	Bóg	wszechmogący,	
	Ojciec	i	Syn,	+	i	Duch	Święty.	
Na	zakończenie	dodaje	się:	
P.	Błogosławmy	Panu.	
W.	Bogu	niech	będą	dzięki.	
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2. Tam gdzie Wschód ma swój początek
Życie Twoje się zaczyna,
Zapowiedzią jest pokoju
Pojednania wśród chrześcijan.

3. Gdyś opuszczał Kresy Wschodnie,
Twoje serce tam zostało,
By na zawsze już pozostać
Źródłem łaski pojednania.

4. Ziarnem jesteś obumarłym,
Dziś z Twej śmierci życie tryska,
Bo nad śmierć mocniejsza miłość,
Która rodzi plon stokrotny.

5. Tak jak świeca płoniesz jasno
Blaskiem chwały Chrystusowej,
Z aniołami dziś sławimy
Życie Twoje Stanisławie.

6. Sługo Boży nie przestawaj 
Za swym ludem orędować,
W kłótniach, waśniach i niezgodzie
Bądź ratunkiem dla nas słabych.

7. Bogu Ojcu i Synowi
Z Duchem siedmiorakiej łaski
Chwała, cześć i uwielbienie
Za kapłana tak wielkiego. Amen.
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Inne	modlitwy	do	wyboru	
	

DZIĘKCZYNNIE	BOGU	ZA	DAR		
SŁUGI	BOŻEGO	STANISŁAWA	SZULMIŃSKIEGO	

	
Boże	w	Trójcy	Świętej	Jedyny,	dziękujemy	Ci	za	wspaniały	wzór	ży-
cia	Twojego	Sługi	Stanisława	Szulmińskiego,	którego	powołałeś	do	
szerzenia	w	Kościele	dzieła	pojednania	i	braterskiej	miłości,	wzbu-
dzaj	nieustannie	wśród	swoich	dzieci	 liczne	grono	jego	naśladow-
ców,	niech	dzieło	to,	wsparte	Twoim	błogosławieństwem,	dalej	się	
rozwija,	aż	wreszcie	nastanie	 jedna	Owczarnia	pod	 jednym	paste-
rzem.	Prosimy	Cię,	najłaskawszy	Boże,	przez	przyczynę	Sługi	Two-
jego	Stanisława	Szulmińskiego,	udziel	nam	łaski…	Daj	także	docze-
kać	nam	dnia	jego	wyniesienia	do	chwały	ołtarzy,	a	po	upływie	na-
szych	ziemskich	dni	kosztować	radości	w	gronie	zbawionych.	Amen.	
	

MODLITWA	O	JEDNOŚĆ	CHRZEŚCIJAN	
PRZEZ	PRZYCZYNĘ		

SŁ.	B.	STANISŁAWA	SZULMIŃSKIEGO	SAC	
	

Boże,	Ojcze	wszystkich	ludów	i	narodów,	podczas	Ostatniej	Wiecze-
rzy	Twój	Jednorodzony	Syn	modlił	się	o	jedność	dla	swojego	Kościoła.	
Wyznajemy,	że	na	skutek	naszej	słabości	i	skłonności	do	grzechu	Mi-
styczne	Ciało	Chrystusa	doznawało	rozdarcia	i	podziałów,	stając	się	
powodem	zgorszenia	dla	wielu.	Wielokrotnie	w	ciągu	wieków	wzbu-
dzałeś	krzewicieli	jedności	i	apostołów	pojednania.	Przez	przyczynę	
Twojego	Sługi	Stanisława	Szulmińskiego	ożyw	w	nas	pragnienie	jed-
ności	 i	 zgody,	 usuń	 z	 naszych	 serc	 niechęć	 i	uprzedzenia,	 a	 zapal	
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w	nich	szczerą	miłość	braterską,	niech	runą	mury	niezgody	i	wzajem-
nych	oskarżeń,	i	niech	nastanie	jedna	Owczarnia	pod	jednym	paste-
rzem.	Przez	Chrystusa,	Pana	naszego.	Amen.	
	
	

MODLITWY	O	BEATYFIKACJĘ	
SŁUGI	BOŻEGO	STANISŁAWA	SZULMIŃSKIEGO	

	
1.	

	
Najmiłosierniejszy	Boże,	Ty	pragniesz,	 aby	podzielona	 ludzkość	
zgromadziła	 się	 pod	 zwycięskim	 sztandarem	krzyża	 Chrystuso-
wego,	a	Kościół	jaśniał	jako	znak	jedności	i	pokoju.	Ty	napełniłeś	
Twojego	 Sługę	 ks.	 Stanisława	 Szulmińskiego	 Duchem	 miłości	
przekraczającym	wszelkie	podziały	i	charyzmatem	jednania	ludzi.	
On,	 poddając	 się	 Twoim	 natchnieniom,	 stał	 się	 przyjacielem	
wszystkich	 ludzi,	 aby	 przez	 miłość	 ofiarną,	 której	 wzór	 mamy	
w	Twoim	Synu,	Jezusie	Chrystusie,	wszystkich	pociągnąć	ku	Tobie	
i	w	ten	sposób	budować	jedną	Owczarnię	pod	jednym	pasterzem.	
Boże,	za	wstawiennictwem	Twojego	Sługi	ks.	Stanisława	Szulmiń-
skiego	 udziel	 łaski…,	 o	 którą	 z	 ufnością	 proszę,	 a	 jeśli	 taka	 jest	
Twoja	wola,	to	dozwól	Twojemu	Kościołowi	cieszyć	się	z	wynie-
sienia	Twojego	Sługi	ks.	Stanisława	Szulmińskiego	do	chwały	oł-
tarzy.	Przez	Chrystusa,	Pana	naszego.	Amen.	
	

Ojcze	nasz…,	Zdrowaś	Maryjo…,	Chwała	Ojcu…	
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2.		
	
Jezu	 Chryste,	 Dobry	 Pasterzu,	 Ty	 przyszedłeś	 na	 świat,	 aby	
wszystkich	ludzi	miłością	zjednoczyć	w	jedną	Owczarnię	i	zapro-
wadzić	do	Domu	Ojca	w	niebie,	 a	 Słudze	Twojemu	ks.	 Stanisła-
wowi	Szulmińskiemu	dałeś	moc	i	odwagę	do	złożenia	swego	życia	
w	ofierze	 za	 pojednanie	w	Kościele	 i	wypełnienie	Twojego	naj-
większego	 pragnienia:	 „aby	 wszyscy	 stanowili	 jedno”	 (por.	
J	17,21),	 racz	wynieść	swego	Sługę	do	chwały	błogosławionych,	
a	mnie	za	jego	przyczyną	udziel	łaski…,	o	którą	pokornie	proszę.	
	
Dobry	Jezu,	Apostole	Ojca	Miłosiernego,	uczyń	nas	odważnymi	bu-
downiczymi	jedności	i	pokoju	w	Twoim	Kościele.	
	
Maryjo,	Królowo	Męczenników	 i	Matko	pojednania,	módl	 się	 za	
nami!	


