
Modlitwa za osoby konsekrowane
Boże w Trójcy Świętej Jedyny,

Ty przez wieki powołujesz kobiety i mężczyzn,
by dążyli do życia w doskonałej miłości

poprzez praktykowanie rad ewangelicznych:
ubóstwa, czystości i posłuszeństwa;
W tym Roku Życia Konsekrowanego

składamy Ci dzięki za ich odważne świadectwo wiary
i pociągający przykład życia;

Ich dążenie do świętości uczy nas składania Tobie
coraz doskonalszej ofiary z samych siebie.
Prosimy Cię, ubogacaj nadal swój Kościół,

powołując synów i córki,
którzy odnajdując tę cenną perłę,

strzegą ponad wszystko skarbu Królestwa Niebieskiego.
Amen.

Modlitwa na Rok Życia Konsekrowanego
Wielbimy Cię, nieskończony i wszechmocny Panie, który zawsze jesteś pośród nas obecny. Wielbimy 
Cię we wszystkich Twoich darach, a dziś w szczególny sposób dziękujemy Ci za osoby powołane do 
życia konsekrowanego. Ty, mocą swego Ducha, wzbudzasz w sercach wielu swoich uczniów 
pragnienie pójścia tą drogą. Dziękujemy Ci za ten czas łaski i Twego błogosławieństwa i już teraz 
ofiarujemy Ci wszystkie jego duchowe owoce.

Ojcze Święty, uświęć swoich synów i córki, którzy konsekrowali się Tobie dla chwały Twojego 
imienia. Wspomagaj ich swoją mocą, aby mogli świadczyć, że Ty jesteś początkiem wszystkiego, 
jedynym źródłem miłości i wolności. Dziękujemy Ci za dar życia konsekrowanego, które z wiarą szuka
Ciebie, a pełniąc swoją powszechną misję, wzywa wszystkich, aby zmierzali ku Tobie.

Jezu Zbawicielu, Słowo Wcielone, Ty powierzyłeś swoją drogę życia tym, których powołałeś: nadal 
przyciągaj do siebie ludzi, którzy będą dla współczesnego człowieka świadkami Twojego 
miłosierdzia, zapowiedzią Twojego powrotu, żywym znakiem dóbr przyszłego zmartwychwstania. 
Niech żadna próba nie oderwie ich od Twojej miłości!

Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach, który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne 
Źródło życia, który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty, prosimy 
Cię za wszystkie osoby konsekrowane. Napełnij ich serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, 
aby kochać, wielbić i służyć. Pozwól im zaznać Twojej przyjaźni, napełnij je Twoją radością i 
pociechą, pomagaj im przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach, uczyń je 
odblaskiem Boskiego piękna. Daj im odwagę podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę 
ukazywania ludziom dobroci i człowieczeństwa naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który żyje i 
króluje na wieki wieków. Amen.
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