Modlitwa do Świętego Pawła
Święty Pawle Apostole, który głosiłeś Ewangelię całemu światu, zwróć łaskawe spojrzenie także
na nas. Wszystkiego spodziewamy się po twoim orędownictwie u Jezusa Boskiego Mistrza i Maryi
Królowej Apostołów.
Spraw, o Nauczycielu Narodów, abyśmy żyli wiarą, zbawiali się przez nadzieję, by rządziła nami
tylko miłość. Wyjednaj nam, o Naczynie Wybrane, uległe odpowiadanie łasce Bożej, aby ona
w nas nie pozostała bezowocna.
Spraw, abyśmy coraz lepiej Cię poznawali, kochali i naśladowali; abyśmy byli żywymi członkami
Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa.
Wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przejdzie przez świat gorący powiew prawdziwej
miłości. Spraw, aby wszyscy poznali i uwielbiali Boga i Boskiego Mistrza – Drogę, Prawdę i Życie.
Ty zaś, Panie Jezu, który wiesz, że nie ufamy naszej niemocy, przez Twoje miłosierdzie spraw,
aby nas broniło przed każdą przeciwnością potężne wstawiennictwo świętego Pawła, naszego
Nauczyciela i Ojca. Amen.
Modlitwa do Świętego Pawła o cnotę cierpliwości
Chwalebny święty Pawle, Ty z prześladowcy chrześcijan stałeś się gorliwym Apostołem,
a chcąc dać poznać Odkupiciela Jezusa aż do krańców świata, cierpiałeś więzienia, biczowania,
kamienowania, rozbicia na morzu i wszelkiego rodzaju prześladowania, a w końcu swą krew
przelałeś aż do ostatniej kropli. Uproś nam, abyśmy choroby, cierpienia i nieszczęścia życia
doczesnego poczytywali za łaski Bożego miłosierdzia; aby przeciwności życia nie oziębiły nas
w służbie Bożej, lecz uczyniły coraz wierniejszymi i gorliwszymi. Amen.
Modlitwa do Świętego Pawła za naród
Święty Pawle, Nauczycielu narodów, spójrz miłościwie na nasz naród i jego dzieci. Twoje serce
rozszerzyło się, by przyjąć wszystkie narody w pocałunku pokoju.
Teraz z nieba miłość Chrystusowa przynagla cię do oświecania wszystkich światłem Ewangelii
i do umocnienia królestwa miłości. Wzbudź powołania, umocnij pracowników ewangelicznych,
spraw, by wszystkie serca były uległe Boskiemu Mistrzowi.
Obyśmy odnajdywali coraz bardziej w Chrystusie Drogę, Prawdę i Życie i świecili Jego blaskiem
wśród świata oraz szukali zawsze królestwa Bożego i jego sprawiedliwości.
Święty Apostole, oświecaj nas, umacniaj i błogosław nam wszystkim. Amen.
Modlitwa o łaskę naśladowania Jezusa
Jak doskonale naśladowałeś, Święty Apostole, Boskiego Nauczyciela cierpieniem twoim! Ale jak
dalecy my jesteśmy od tego przykładu - ze względu na nasz lęk, który wypełnia nas, gdy patrzymy
na nasze krzyże i umartwienia! Wygody i przyjemności życia stały się naszym celem,
zapomnieliśmy o tym, że chcąc iść za Chrystusem, trzeba wziąć swój krzyż, a przecież nikomu nie
jest łatwo go nieść.
Nie dopuszczaj, prosimy ciebie, abyśmy dalej żyli w ten sposób, zapal nas do naśladowania twego
przykładu; a jeżeli nie będziemy mieć tyle serca, abyśmy biegli, tak jak ty, na przyjęcie krzyża,
przynajmniej niech będziemy w stanie przyjmować z pogodną twarzą te przykrości, które się nam
zdarzają codziennie.
Nośmy je z radością i wytrwajmy tak, jeśli tego potrzeba - aż do śmierci, abyśmy cierpiąc
z Chrystusem i z tobą na ziemi, zasłużyli z Chrystusem na uczestnictwo w wiecznym dziedzictwie
w niebie. Amen.

Modlitwa do Świętego Pawła
Święty Pawle Apostole, Głosicielu Prawdy i doktorze narodów, wstawiaj się za nami u Boga,
Który Cię wybrał.
Módl się za nami św. Pawle Apostole.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!
Módlmy się:
Ożyw Panie, w Twojej Rodzinie ducha św. Pawła Apostoła, abyśmy starali się kochać to, co On
ukochał i wprowadzać w życie Jego nauki. Przez Chrystusa naszego Pana naszego.

Koronka do Świętego Pawła Apostoła (wg. modlitewnika paulińskiego)
(dla osób duchownych)

1.
Uwielbiam Cię Jezu, za wielkie miłosierdzie udzielone świętemu Pawłowi przez nawrócenie
go z zawziętego prześladowcy na gorliwego Apostoła Kościoła. A Ty, o wielki Święty, uproś mi
serce uległe łasce, zupełne nawrócenie z mej głównej wady i całkowitą przemianę mego życia
w Jezusie Chrystusie.
Święty Pawle Apostole, módl się za nami.
2.
Uwielbiam Cię, Jezu, że wybrałeś Apostoła Pawła na wzór i nauczyciela świętego
dziewictwa. A Ty, o święty Pawle, drogi mój Ojcze, strzeż mojego umysłu, serca i zmysłów,
ażebym mógł znać, kochać, służyć jedynie Jezusowi i poświęcić Jego chwale wszystkie moje siły.
Święty Pawle Apostole ...
3.
Uwielbiam Cię, Jezu, że przez świętego Pawła dałeś nam przykład i zachętę do
doskonałego posłuszeństwa. A Ty, o wielki Święty, wyjednaj mi pokorną uległość względem
wszystkich moich przełożonych i przekonanie, że przez posłuszeństwo zwyciężę moich
nieprzyjaciół.
Święty Pawle Apostole ...
4.
Uwielbiam Cię, Jezu, że przez uczynki i słowa świętego Pawła natchnąłeś mnie
prawdziwym duchem ubóstwa. A Ty, o wielki Święty, uproś mi ducha ewangelicznego ubóstwa,
ażebym naśladując Cię na ziemi mógł towarzyszyć Ci i w chwale niebieskiej.
Święty Pawle Apostole ...
5.
Uwielbiam Cię, Jezu, że dałeś świętemu Pawłowi serce pełne miłości dla Boga i Kościoła
i że dzięki Jego gorliwości zbawiłeś wiele dusz. A Ty, mój Przyjacielu, wyproś mi pilność
w apostolstwie, w modlitwie, w dawaniu dobrego przykładu, w działalności i w apostolstwie słowa,
przez co mógłbym zasłużyć na nagrodę przyobiecaną dobrym apostołom.
Święty Pawle Apostole ...

