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Maj 2022 R.
3 maja, godz. 12.00 - Msza Święta w intencji ojczyzny - Gdańsk, bazylika Mariacka
3 maja, godz. 19.00 - Koncert chóru Psalmodia uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie - Gdańsk, bazylika Mariacka
4 maja, godz. 19.00 - „O Biblii przy kawie” - spotkanie dla miłośników Pisma Świętego - Gd.-Oliwa, aula JP II
6-8 maja - Rekolekcje Szkoły Biblijnej AG - Sobieszewo, siostry franciszkanki
6-8 maja - Ogólnopolski weekend liderów męskich inicjatyw- MĘSKI AZYMUT 6 - Salezjańskie Centrum
Młodzieży w Kniewie
7 maja, godz. 9.00 - Uwielbienie 24 h - Gdańsk-Chełm, par. św. Urszuli (modlitewno-muzyczne wydarzenie
"Uwielbienie 24h" to 24-godzinne uwielbienie Najświętszego Sakramentu przez 24 zespoły naszej diecezji.
Szczegóły na: www.snegdansk.pl
7 maja, godz. 9.00 - Msza Święta i konferencja poświęcona 100-leciu utworzenia Administratury Apostolskiej dla WM Gdańska i powołania pierwszego biskupa gdańskiego - Gd.-Brętowo, par. MB Nieust. Pomocy
7 maja, godz. 12-15.00 - „Czytamy Słowo Życia” - Gdynia-Orłowo, klasztor sióstr karmelitanek
8-11 maja - Rekolekcje Maryjne z możliwością zawierzenia swojego życia Maryi w duchu Rycerstwa Niepokalanej - Gdynia-Wzgórze św. Maksymiliana, par. św. Antoniego - franciszkanie
12 maja, godz. 10.00 - Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością - Trąbki Wielkie, sanktuarium MB Trąbkowskiej
13 maja, godz. 18.00 - Odpust parafialny w 105. rocznicę objawień - Gd.-Żabianka, par. MB. Fatimskiej
13 maja, godz. 19.45 - Ekumeniczna modlitwa Taize - Gdańsk, par. św. Mikołaja - dominikanie, szczegóły:
https://fb.me/e/4fgpc9KTp
13 i 14 maja - Forum Charyzmatyczne - Gdańsk-Jasień, par. bł. Doroty
14 maja godz. 10.30 - Spotkanie modlitewne w int. kobiet w ciąży, ojców i dzieci oraz wykład - Gdańsk-Matemblewo, sanktuarium MB Brzemiennej
14 maja godz. 14.30 - Msza Święta i wspomnienia z Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę Gdańsk-Oliwa, archikatedra i aula JPII
15 maja, godz. 12.00 - Diecezjalny odpust ku czci św. Wojciecha - Gdańsk-Św. Wojciech
15 maja, godz. 17.00 - Wernisaż wystawy Nie-Moc autorstwa Jacka Hajnos OP - Gdańsk, par. św. Mikołaja
- dominikanie, szczegóły: https://fb.me/e/4AWQzpgFZ
15 maja, godz. 15.00 - Msza Święta w j. ukraińskim i spotkanie z ks. Waldemarem Pawelcem, proboszczem
z Kijowa - Gdańsk, par. MB Częstochowskiej - pallotyni
20 maja, godz. 20.00 - Wieczór Modlitwy Młodych - Gd.-Żabianka, par. MB Fatimskiej
22 maja - Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet na Jasną Górę - Częstochowa, sanktuarium MB na Jasnej Górze
27-29 maja - Piesza Pielgrzymka z Oliwy do Wejherowa - archikatedra oliwska
28 maja, godz. 10.00 - Areopag Młodych 2.0 - spotkanie synodalne młodzieży - Gdańsk-Oliwa, aula JP II
28 maja, godz. 14.00 - Msza Święta i festyn Pieszych Pielgrzymek na Jasną Górę - Gdańsk-Matemblewo,
sanktuarium MB Brzemiennej
28 maja, godz. 20.00 - koncert zespołu „Na Cały Głos” - Gdańsk-Ujeścisko, par. św. Ojca Pio
28 maja - Studencka Pielgrzymka Pomorskim Szlakiem św. Jakuba - szczegóły na www.naczarnej.pl

Ogłoszenia
Klasztor dominikanów w Gdańsku oraz Pomorskie
Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne zapraszają
Na cykl wykładów "Kalofania. Piękno objawione
w sztuce”:
- 7 maja Igor Wieremiejuk: Działalność kursów
i pracowni ikonograficznych w Polsce: próba analizy źródeł kryzysu
- 14 maja prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk OPs:
Piękno zstępujące do otchłani w wizjach malarskich Jerzego Nowosielskiego i twórców „nowej
ikony”
- 21 maja o. prof. UPJPII, dr hab. Tomasz Gałuszka
OP: Teologiczna (tomistyczna) interpretacja genezy kiczu i brzydoty
- 28 maja ks. bp prof. UW, dr hab. Michał Janocha:
Słowo i obraz – epifania piękna w liturgii
Spotkania rozpoczynają się o godz. 17:00 w Czarnej
Sali na parterze Domu Duszpasterskiego przy klasztorze dominikanów (Gdańsk, ul. Świętojańska 72).

Warsztaty Muzyki Liturgicznej "Muzyka Duszy"
Miejsce: Gdańsk | Centrum św. Jana | Bazylika
św. Mikołaja, Termin: 16-19 czerwca 2022
Organizator: Stowarzyszenie Muzyka Liturgiczna
Wydarzenie kierowane szczególnie do muzyków
i wokalistów, zarówno wykształconych w tym
zakresie oraz amatorów. Powstało by popularyzować piękno muzyki liturgicznej, jej różnorodność
oraz łączyć zaangażowanych w inicjatywy muzyczne w Kościele. W tym roku, podczas długiego
czerwcowego weekendu uczestnicy, pod czujnym
okiem wykwalifikowanych specjalistów i pedagogów z zakresu edukacji muzycznej, zaproszeni
będą do realizacji programu, który zakłada: zajęcia warsztatowe ze śpiewu wielogłosowego,
zajęcia ze śpiewu chorałowego (oddzielna grupa),
indywidualne zajęcia z emisji głosu, część duszpasterską: msze, konferencje, spowiedź, rozmowy
indywidualne.

Integralną częścią warsztatów jest gościnny
koncert, który odbędzie się w sobotę, 18 czerwca o godz. 20.30 w Centrum św. Jana. Podczas
tegorocznej edycji wystąpi Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem dr hab.
Dariusz Zimnickiego.
Uczestnictwo w wydarzeniu jest odpłatne. Koszt
udziału wynosi 200 zł (uczniowie i studenci 150 zł).
Szczegóły: www.muzykaliturgiczna.pl
Zapraszamy na codzienny Apel Jasnogórski
o godzinie 21.00 do archikatedry oliwskiej oraz do
sanktuarium MB Brzemiennej w Matemblewie.
Pomoc Ukrainie: https://www.caritas.gda.pl/pomoc-dla-uchodzcow-z-ukrainy-2/
Zapraszamy na "rowerową majówkę szlakiem
świętego Andrzej Boboli" w sobotę, 21 maja
w godz. od 10.00 do 14.00. Zbiórka na parkingu przed kościołem pw. św. Andrzeja Boboli
w Gdańsku-Wrzeszczu (ul. Mickiewicza 11). Zapisy
i szczegóły: https://tiny.pl/984cm

Studenci
Miejsce: Par. pw. NSJ w Gdańsku-Wrzeszczu
W każdą niedzielę: godz. 18.15 - próba grupy muzycznej w sali akademicka; godz. 19.00 - adoracja
Najświętszego Sakramentu z możliwością skorzystania z sakramentu spowiedzi św.; godz. 19.30
- Msza Święta akademicka w kaplicy
W każdy poniedziałek: Warsztaty Ewangelizacyjno - Misyjne w sali akademickiej o godz. 19.00
W każdy wtorek: Caritas Akademicka (przygotowanie posiłku dla bezdomnych), o godz. 18.00
w sali akademickiej
W każdą środę: godz. 18.30 - adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi św.;
godz. 19.00 - Msza Święta akademicka w kaplicy;
godz. 19.45 - formacja biblijna - salka akademicka
W każdy czwartek: godz. 19.00 - spotkanie integracyjne lub tematyczne, salka akademicka
W każdy piątek: od 18.00 do 19.30 można skorzystać z sakramentu spowiedzi św. lub rozmowy
w salce przy kaplicy. Godzinę spotkania można umówić osobiście lub mailowo: pasterz@
naczarnej.pl. Tego dnia zapraszamy na adorację
Najświętszego Sakramentu w ciszy od godz. 15.00
do 19.00. Modlitwę rozpoczynamy koronką do Bożego Miłosierdzia
W sobotę, 28 maja: Studencka Pielgrzymka Pomorskim Szlakiem św. Jakuba.
Więcej informacji na stronie duszpasterstwa:
http://www.naczarnej.pl/

Nowenna do św. Andrzeja Boboli
O dar jedności i pokoju

MODLITWA WSTĘPNA
Do odmawiania przez wszystkie dni nowenny.
Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności, Jeden
jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
Na fundamencie tych słów Świętego Pawła przez
wieki budowałeś wokół siebie wspólnotę ludzi
oddanych Bogu i bliźnim. Towarzyszyłeś Polsce
w przełomowych momentach historii, krzepiąc kolejne pokolenia, dodając otuchy i nadziei.
Pragniemy wraz z Tobą i Świętymi naszego kraju tworzyć wspólnotę, w której jest miejsce dla
każdego. Przez Twoje wstawiennictwo prosimy
o łaski Ducha Świętego potrzebne w kształtowaniu solidarnego świata dla nas i przyszłych
pokoleń. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
LITANIA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo,
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego
Pasterza,
Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej
Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego
Loyoli,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do
oddania swego życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany
Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez
nieustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi
religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo
gróźb i tortur,

Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi
cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie.
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno,
uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili,
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską
Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę
miłowali,
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności
wytrwali,
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
K.: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,
W.: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
K.: Módlmy się. Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone
dzieci, + spraw, abyśmy gorliwie współpracowali
z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty
Andrzej, męczennik.

DZIEŃ 1

DZIEŃ 3

Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa
O dar jedności w duchu wiary i umiejętność dialogu ponad podziałami.

Modlitwa nowennowa
O dar pokoju społecznego.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności. Apostoł Narodów mówił: A przeto upominam was,
bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa,
abyście byli zgodni, i by nie było między wami
rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej
myśli. Przy Twojej trumnie, Święty Andrzeju, modlili się wspólnie katolicy i prawosławni, widząc
w Tobie apostoła Dobrej Nowiny, a nie doktryny.
Łączył ich Jezus. Chcemy wierzyć, że podążanie drogą prawdy, dialogu i przebaczenia, którą
wskazałeś swoim życiem i w godzinie śmierci, przyczyni się do naszego zbawienia i budowy lepszego
świata na ziemi. Przez Twoje wstawiennictwo prosimy dobrego Boga o dar jedności w duchu wiary
i umiejętność dialogu ponad podziałami. Święty
Andrzeju, oręduj za nami u Boga!
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
DZIEŃ 2
Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli
Modlitwa nowennowa
Aby chrześcijanie byli dla świata skutecznym znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia
z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego.
Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności. Święty
Jan Paweł II, papież z Polski, który był świadkiem
powrotu Twoich relikwii do Polski, powiedział: Bóg
pozwolił świętemu Andrzejowi stać się znakiem,
znakiem nie tylko spraw przeszłych, ale także
i spraw, na które czekamy, do których się przygotowujemy, znakiem nie tylko tego, co dzieliło
i dzieli- a dzieliło aż do śmierci męczeńskiej, ale
także tego, co ma połączyć. Kościół w uroczystość świętego Andrzeja Boboli modli się właśnie
o to zjednoczenie chrześcijan, ażeby „byli jedno,
jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie”. Przez Twoje wstawiennictwo, święty Andrzeju, módlmy się
wraz z Janem Pawłem II o pragnienie pełnej jedności w sercach chrześcijan, aby byli dla świata
skutecznym znakiem i narzędziem wewnętrznego
zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju
ludzkiego. Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności Swoją
misyjną posługę kapłańską sprawowałeś dla ludzi żyjących na peryferiach społecznych, walcząc
o zbawienie ich dusz z żarliwością i gotowością
oddania własnego życia. Bóg przyjął Twoją ofiarę
krwi. Przyłączamy się do słów kardynała Augusta
Hlonda, niedługo po Twojej kanonizacji: Za wzorem św. Andrzeja Boboli powinniśmy pracę dla
jedności Kościoła poprzeć walnie, szczerze, bez
lęku, bez pogłębienia nieporozumień obrządkowych, bez spychania tego wielkiego zagadnienia
na tory współzawodnictwa o prestiż i wpływy.
Módlmy się o pokój społeczny, upragniony przez
wszystkich ludzi dobrej woli. Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
DZIEŃ 4
Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli
Modlitwa nowennowa
O łaski Ducha Świętego, abyśmy stawali się orędownikami pokoju w naszych rodzinach. Święty
Andrzeju Bobolo, Patronie jedności Błogosławieni,
którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Musiałeś przejść przez wiele
trudnych doświadczeń, by uporządkować swoje
życie, wielu lat potrzebowałeś, by utemperować
wybuchowy charakter. Godzinami klęczałeś przed
Najświętszym Sakramentem, adorując Boga. Przez
wstawiennictwo Apostoła Polesia prosimy Cię,
Panie, o łaskę Ducha Świętego, abyśmy stawali się orędownikami pokoju w naszych rodzinach
i wszędzie tam, dokąd zostaniemy posłani. Święty
Andrzeju, oręduj za nami u Boga!
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu
DZIEŃ 5
Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli
Modlitwa nowennowa
Abyśmy każdego człowieka traktowali jak bliźniego i potrafili nieść pomoc tym, którzy jej
potrzebują.
Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności, jako
prawdziwy uczeń Jezusa, żyłeś słowami: Nie ma
już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani
człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani
kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym
w Chrystusie Jezusie. Powodowany miłością nio-

słeś za życia światło Chrystusa bogatym i ubogim,
wykształconym i prostym, nie zważając na okoliczności. Po śmierci wstawiałeś się za tymi, którzy
prosili Cię o potrzebne łaski, bez względu na ich
pochodzenie, wyznawaną religię czy narodowość.
Przez Twoje orędownictwo uchroniłeś wielu ludzi
przed zarazą, wielu też odzyskało życie i zdrowie.
Módlmy się, abyśmy każdego człowieka traktowali jak bliźniego i potrafili nieść pomoc tym, którzy
jej potrzebują. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za
nami u Boga!
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
DZIEŃ 6
Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli
Modlitwa nowennowa
O dar przezwyciężania w naszej ojczyźnie podziałów i szacunek dla poprzedników.
Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności W czasach zaborów krążyła Twoja przepowiednia, że
Polska odzyska niepodległość po wielkiej wojnie.
Łączyła ona Polaków, dając zniewolonym ludziom
nadzieję na odrodzenie. Naucz nas z miłością
traktować bliźnich i otwierać się na wspólnotę,
przezwyciężając pokusę egoizmu, w duchu napomnienia Apostoła Narodów: abyście postępowali
w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście
wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością,
znosząc siebie nawzajem w miłości. Prosimy Cię,
Boże Wszechmogący o dar przezwyciężania w naszej ojczyźnie wszelakich podziałów i szacunek dla
dokonań naszych poprzedników. Święty Andrzeju,
oręduj za nami u Boga!
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
DZIEŃ 7
Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli
Modlitwa nowennowa
O radość życia wiecznego dla tych, którzy budowali nasz kraj, umacniali jedność narodową
i ludzką solidarność.
Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką
jest pokój. Twoją kanonizację i powrót relikwii do
ojczyzny w przededniu drugiej wojny światowej
świętowano w Polsce i Europie. W uroczystościach religijnych uczestniczyły miliony zwykłych
mieszkańców oraz rządzący - wszyscy złączeni
nadzieją na Twoją pomoc w trudnym czasie. Przez
Twoje wstawiennictwo modlimy się do Boga, by
natchnął nas duchem służby i odpowiedzialności
za losy ludzkiej rodziny i pragnieniem dobra dla
wszystkich Rodaków. Módlmy się o radość życia

wiecznego dla tych, którzy z oddaniem budowali
nasz kraj, umacniali jedność narodową i ludzką solidarność. Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
DZIEŃ 8
Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli
Modlitwa nowennowa
O łaskę dawania własnym życiem świadectwa
wierności Chrystusowemu Kościołowi i umiłowanie jedności.
Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności To Ty
zainicjowałeś oddawanie czci Maryi jako Królowej
Polski w tekście ślubów króla Jana Kazimierza, do
których odwoływał się Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński w Jasnogórskich Ślubach
Narodu. Byłeś wierny poleceniu Królowej Ziemi i Nieba: Czyńcie wszystko, cokolwiek Wam
powie. Prosimy, by Bogurodzica pomogła nawracać nasze serca do Jezusa i tworzyć apostolską
wspólnotę ducha. Módlmy się, abyśmy własnym
życiem dawali świadectwo wierności Chrystusowemu Kościołowi i umiłowaniu jedności. Święty
Andrzeju, oręduj za nami u Boga!
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
DZIEŃ 9
Modlitwa wstępna, Litania do św. Andrzeja Boboli
Modlitwa nowennowa
O dar jedności i pokoju oraz
zjednoczenie Kościoła
Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności Papież
Franciszek, Twój brat w Towarzystwie Jezusowym, wypowiedział słowa: Św. Andrzej, kapłan,
jezuita, męczennik, jeden z patronów Polski to
wierny świadek Chrystusa. Oddał życie za wiarę, pojednanie braci, zjednoczenie Kościoła. Niech
jego wstawiennictwo u Boga wyjedna Kościołowi
dar jedności i pokoju. Z wdzięcznością przyjmujemy te słowa i z pokorą pragniemy otwierać nasze
serca na innych, poszukiwać dróg porozumienia
ze wszystkimi, aby żaden człowiek nie pozostał
poza ludzką wspólnotą. Módlmy się o mądrość,
odwagę i wytrwałość dla wszystkich, którzy dążą
do budowania więzi między ludźmi i narodami na
większą chwałę Bożą. Módl się wraz z nami, święty
Andrzeju, o dary Ducha Świętego, które poprowadzą nas do jedności i pokoju oraz zjednoczenia
Kościoła. Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu...

MODLITWA O JEDNOŚĆ W CHRYSTUSOWYM KOŚCIELE
Święty Andrzeju Bobolo, który oddałeś swe życie za wiarę, że Jezus Chrystus łączy nas, ludzi, ponad
podziałami, modlimy się za Twoim wstawiennictwem o jedność i pokój w Chrystusowym Kościele, w naszym Narodzie i Rodzinach, w nas samych. Święty Andrzeju Bobolo, który czas swego życia poświęciłeś
przekazywaniu Dobrej Nowiny tym, którzy jej nie znali, modlimy się o zdolność wzajemnego szacunku
i umiejętność prowadzenia pokojowego dialogu ze wszystkimi. Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Jedności, który pochylałeś się nad ubogimi, dzieląc się z nimi kawałkiem pielgrzymiego chleba, modlimy się
o gorące współczucie i miłosierdzie dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Święty Andrzeju Bobolo,
który przez całe życie walczyłeś ze słabościami, osiągając najwyższy stopień cnót, modlimy się o łaskę
przemiany naszych serc oraz wzrastania w miłości i prawdzie w drodze do Królestwa Bożego. Amen.

