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Święci i spadkobiercy świętych  

w przygotowaniu do Kapituły generalnej 2024 
 
 
Styczeń: Módlmy się, aby członkowie Rodziny Zaccariańskiej, idąc śladami św. Pawła, nie 
zaprzepaścili swoich talentów na rzecz bliźniego i szczęśliwego zakończenia Kapituły 
Generalnej Sióstr Anielek. Ciebie prosimy  
 
Luty: Módlmy się, aby Barnabici, w 490. rocznicę zatwierdzenia ich rodziny zakonnej, 
zachowali i wzrastali w żarliwości swoich początków, dając o tym autentyczne świadectwo. 
Ciebie prosimy 
 
Marzec: Módlmy się, aby zjednoczona Prowincja Włoska, kolebka naszej posługi kościelnej, 
pomogła doświadczyć stałego i świętego zapału, który jest źródłem żywej wody i ma „nową 
moc” w reformie obyczajów. Ciebie prosimy 
 



Kwiecień: Módlmy się, aby nowa Prowincja hiszpańsko-belgijska zebrała cenne dziedzictwo 
swoich początków i mogła wnieść nową energię w ewangelizację Kościoła lokalnego. Ciebie 
prosimy 
 
 
Maj: Módlmy się, aby członkowie Rodziny Zachariańskiej, na zakończenie 125. rocznicy 
kanonizacji Założyciela, mogli urzeczywistnić jego duchowy testament. Ciebie prosimy 
 
Czerwiec: Módlmy się, aby nowa Prowincja anglojęzyczna ukazywała bogactwo dialogu 
międzykulturowego i uczyła płodności dusz szlachetnych i wielkodusznych. Ciebie prosimy 
 
Lipiec: Módlmy się, aby Uroczystość Świętego Założyciela i zapowiedź Kapituły Generalnej 
2024 pozwoliły Barnabitom spojrzeć z wdzięcznością w przeszłość i z mocną nadzieją w 
przyszłość. Ciebie prosimy 
 
Sierpień: Módlmy się, aby Za Prowincję Brazylijską w 120. rocznicę obecności misyjnej 
Barnabitów na kontynencie latynoamerykańskim, aby ich owocność życia pomogła rozwinąć 
nasze sztandary ku nowym formom ewangelizacji. Ciebie prosimy 
 
Wrzesień: Módlmy się, aby hiszpańskojęzyczni Barnabici w Ameryce Łacińskiej działali 
odważnie i mądrze, kontemplując przyszłość w świetle celu Reformacji i okazując hojność 
wobec Chrystusa i bliźniego. Ciebie prosimy 
 
Październik: Módlmy się, aby domy formacyjne sprzyjały powstawaniu nowych typów osób 
konsekrowanych, otwartych na nowość Ewangelii, przezwyciężając pokusę „letniości”. Ciebie 
prosimy 
 
Listopad: Módlmy się, aby O nabożeństwo do Matki Boskiej Opatrzności, inspirowało nas do 
mówienia i działania w miłości na rzecz dobra wspólnego i obrony najsłabszych. Ciebie 
prosimy 
 
Grudzień: Módlmy się, aby przygotowanie do Kapituły Generalnej 2024 umożliwiło rozsądną 
ocenę postępów dokonanych w perspektywie odnowy osobistej i wspólnotowej. Ciebie 
prosimy 
 
 
 
 
 
 
 
"Il Logo rappresenta s. Paolo, il Fondatore e i santi e venerabili barnabiti sulla via della santità, 
rivolti alla croce eretta su tre colli, simbolo dei tre voti religiosi di castità, povertà e obbedienza, 
che richiama lo stemma della Congregazione". 
 


