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Ut Omnibus Glorificetur Deus 

Grupy Schumana 

opierają się na życiu i dziele Sługi Bożego Roberta Schumana  

i świętym Benedykcie - patronie Europy 

Formacja „Świętych w Garniturach” 

 
 

Aranżacja, struktura i teksty modlitw 

spotkania Grupy Schumana 

 
Aranżacja miejsca spotkania 

Przed spotkaniem Grupa ustawia obrazy Roberta Schumana, Świętego Benedykta i 

Maryi niosącej Ducha Świętego, które stoją na sztalugach. Grupa ustawia świecę, 

która jest zapalana na początku spotkania przy słowach „Światło Chrystusa”. 

Struktura spotkania 

1. Kontemplacja obecności Boga - modlitwa na rozpoczęcie (ok. 15 min) 

2. Budowanie przyjaźni przez dzielenie się swoim życiem, uczuciami, radościami, 

problemami, potrzebami i troskami w połączeniu z tematem danego miesiąca 

wg formacji z dwunasto-kręgu (ok. 30 min) 

3. Dzieła misyjne - omawianie projektów w służbie społecznej (ok. 1-2 godz.) 

4. Modlitwa o beatyfikację Roberta Schumana i modlitwy końcowe (ok. 10 min) 
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MODLITWY NA POCZĄTEK SPOTKANIA 

Kontemplacja obecności Boga w ciszy 

Odsuwamy wszelkie myśli i stajemy w obecności Boga.  

Obecność Boga jest źródłem życia i pokoju. 

Bóg nas pragnie i Bóg pragnie, byśmy Go pragnęli.  

Gdy Go zapragniesz to otrzymasz wodę żywą.  

 

(Po kolei każdy członek Grupy powoli recytuje jedną linijkę poniższego tekstu): 

O, gdybyś znała dar Boży! (J 4,10).  

Cud modlitwy objawia się tam, przy studni, do której przychodzimy szukać naszej wody.  

Tam Chrystus wychodzi na spotkanie każdej ludzkiej istoty. 

On pierwszy nas szuka i to On prosi, by dać Mu pić.  

Jezus odczuwa pragnienie,  

Jego prośba pochodzi z głębokości Boga, który nas pragnie. 

Modlitwa jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia.  

Bóg pragnie, byśmy Go pragnęli.  

"Prosiłabyś Go wówczas, a dałby Ci wody żywej" (J 4,10).  

Nasza modlitwa błagalna jest - w sposób paradoksalny - odpowiedzią na skargę Boga żywego:  

"Opuścili Mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny popękane" (Jr 2,13).  

Modlitwa jest odpowiedzią wiary na darmową obietnicę nieba, odpowiedzią miłości na 

pragnienie Jedynego Syna. (KKK 2560 - 2561) 

Modlitwa w sercu 

Ojcze powierzam się Tobie i uczyń ze mną co zechcesz.  

Cokolwiek uczynisz ze mną dziękuję Ci.  

Jestem gotów na wszystko. 

Przyjmuję wszystko, aby Twoja wola spełniała się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach.  

Nie pragnę nic więcej mój Boże.  

W Twoje ręce powierzam ducha mego, z całą miłością mojego serca.  

Kocham Cię  

i miłość przynagla mnie, by oddać się całkowicie w Twoje ręce, z nieskończoną ufnością,  

bo Ty jesteś moim Ojcem. 

 

Powtarzaj w sercu, 

Abba Ojcze, Abba Ojcze, Abba Ojcze, Abba Ojcze,  

Abba Ojcze, Abba Ojcze, Abba Ojcze, Abba Ojcze,  

Abba Ojcze, Abba Ojcze, Abba Ojcze, Abba Ojcze ... 
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Modlitwa śpiewem do Ducha Świętego 

 

Veni, Creator Spiritus, 

Mentes tuorum visita, 

Imple superna gratia, 

Quae tu creasti pectora. 

Qui diceris Paraclitus, 

Altissimi donum Dei, 

Fons vivus, ignis, caritas, 

Et spiritalis unctio. 

Tu septiformis munere, 

Digitus paternae dexterae, 

Tu rite promissum Patris, 

Sermone ditans guttura. 

Accende lumen sensibus, 

Infunde amorem cordibus, 

Infirma nostri corporis 

Virtute firmans perpeti. 

Hostem repellans longinus, 

Pacemque dones protinus, 

Ductore sic te praevio 

Vitemus omne noxium. 

Per Te sciamus da Patrem, 

Noscamus atque Filium, 

Teque utriusque Spiritum 

Credamus omni tempore. 

Deo Patri sit gloria, 

Et Filio, qui a mortuis 

surrexit, ac Paraclito, 

In saeculorum saecula. Amen 
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Apostołowie Maryi Pokoju (Grupy Schumana) – Totus Tuus Maryjo 

 

„Ten kto się dobrowolnie poświęcił i ofiarował dobrowolnie Jezusowi Chrystusowi przez 

Maryję nie rozporządza już wartością żadnego ze swych dobrych uczynków - wszystko co cierpi, 

mówi, czyni, myśli dobrego należy do Maryi” (Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, 

„Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”). 

„Ona tym rozporządza wedle woli Swego Syna i na Jego większą chwałę. Jest Ona tak 

miłosierną, że nie odrzuca nikogo, kto ją o pośrednictwo prosi, choćby był największym 

grzesznikiem, gdyż jak mówią święci nie słyszano nigdy jak świat światem by ktokolwiek, kto by 

się do najświętszej Dziewicy z ufnością i wytrwałością udał od niej został odrzucony. „ (Święty 

Ludwik Maria Grignion de Montfort, „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi 

Panny”). 

Taką postawę przyjęli Święty Jan Paweł II i sługa Boży Robert Schuman oddając się w 

macierzyńską niewolę Maryi, przez pełne zawierzenie Totus Tuus – Cały Twój. 

„Takimi oto będą owi wielcy mężowie, którzy powstaną, których Maryja ukształtuje i 

wyposaży na rozkaz Najwyższego, by Królestwo Jego rozprzestrzeniali na wszystkie krainy. 

Kiedy i jak to się stanie Bogu jedynemu wiadomo, co do nas – milczmy, módlmy się, prośmy, 

działajmy” (Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, „Traktat o prawdziwym oddaniu się 

Najświętszej Maryi Panny”) 

Zdrowaś Maryjo Łaskiś Pełna... 

Proroctwo dla Apostołów Maryi Pokoju (Grup Schumana) 

To mówi Pan Bóg, Święty Izraela: Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie 

będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci On łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie 

ci. Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy 

twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: To jest 

droga, idźcie nią! gdybyś zboczył na prawo lub na lewo. On użyczy deszczu na twoje zboże, 

którym obsiejesz rolę, a chleb z urodzajów gleby będzie soczysty i pożywny. Twoja trzoda będzie 

się pasła w owym czasie na rozległych łąkach. Woły i osły obrabiające rolę żreć będą paszę 

dobrze przyprawioną, która została przewiana opałką i siedlaczką. Przyjdzie do tego, iż po 

wszystkich wysokich górach i po wszystkich wzniesionych pagórkach znajdą się strumienie 

płynących wód na czas wielkiej rzezi, gdy upadną warownie. Wówczas światło księżyca będzie 

jak światło słoneczne, a światło słońca stanie się siedmiokrotne, jakby światło siedmiu dni - w 

dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach. 

(Iz30,19-21.23-26) 
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Pieśń na Cześć Pana Boga Apostołów Maryi Pokoju (Grup Schumana) 

 

Ref. Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu 

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, 

słodko jest Go wychwalać. 

Pan buduje Jeruzalem, 

gromadzi rozproszonych z Izraela. 

On leczy złamanych na duchu 

i przewiązuje im rany. 

On liczy wszystkie gwiazdy 

i każdej nadaje imię. 

Nasz Pan jest wielki i potężny, 

a Jego mądrość niewypowiedziana. 

Pan dźwiga pokornych, 

karki grzeszników zgina do ziemi. 

(Ps 147,1-2.3-4.5-6) 

Pan naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem, On nas zbawi. (Iz 33,22) 

Misja i Charyzmat Apostołów Maryi Pokoju (Grup Schumana) 

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię 

królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad 

nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: 

żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników 

na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad 

duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to 

Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do 

żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie 

i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, 

oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! 

(Mt 9,35-10,1.6-8) 
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MODLITWY NA KONIEC SPOTKANIA 

Modlitwa o Beatyfikację Sługi Bożego Roberta Schumana 

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam Sługę Bożego Roberta Schumana, 

który był wiernym budowniczym pokoju opierając swoje działania na wartościach ewangelicznych. 

On stając w obliczu szerzącego się zła i jego straszliwych skutków w pierwszej i drugiej wojnie 

światowej stał się pokornym Sługą Bożym podejmując trud pojednania narodów przez dzieła, które 

umożliwiły znoszenie powstałych granic nienawiści między narodami, tworzenie braterskiej przyjaźni 

między ludźmi i przebaczanie wyrządzonych krzywd.  

Sługa Boży Robert Schuman sięgając do fundamentów wartości chrześcijańskich Europy, w tym 

dzieł i misji Świętego Benedykta - Patrona Europy, nie bał się oddać całego swego życia za bliźnich, gdyż 

nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich (J 15,12).  

Pokazał on nam w pokornym uniżeniu, jak można szerzyć pokój Chrystusa przez miłość do 

nieprzyjaciół i wrogów przyoblekając się w pełną zbroję Bożą, aby móc ostać się wobec podstępnych 

zakusów złego (Ef 6, 11-17). W walce tej nie bał się on nie tylko poświęcić całe życie, ale także był gotowy 

oddać swoje życie na chwałę Bożą.  

Będąc w służbie Bogu poprzez różaniec zawierzył się Maryi Królowej Pokoju oddając pod Jej 

stopy Europę i jej pojednanie. Został on także do końca wierny Kościołowi - Mistycznemu Ciału Chrystusa, 

którego głową jest sam Jezus.  

Wierzymy, że owocem służby Roberta Schumana jest cud długotrwałego pokoju, który 

utrzymuje się w Europie w okresie tak długim, jaki nie był spotykany od wielu wieków.  

Na tle straszliwych skutków pierwszej i drugiej wojny światowej wierzymy, że dzieło, którego 

Bóg dokonał przez Swojego Sługę Roberta Schumana, jest wyrazem Miłosierdzia dla nas i świata całego 

za sprawą Bolesnej Męki Chrystusa.  

Boże, pozwól nam w Twoim Kościele czcić Roberta Schumana - ucznia i naśladowcę Chrystusa - 

jako błogosławionego. Amen. 

 

Signum Sanctae Crucis: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen 

Oratio Dominica: Pater noster, qui es in caelis,  

sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.  

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, 

et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,  

et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. 

Salutatio Angelica: Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum,  

benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.  

Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 

Doxologia In Honorem Sanctissimae Trinitatis  

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,  

sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 



7 
Ut Omnibus Glorificetur Deus 

DWUNASTOKRĄG DUCHOWOŚCI GRUP SCHUMANA 

I. Boże miłosierdzie – Boże miłosierdzie, Włodzimierz Zatorski OSB, Wydawnictwo 

Benedyktynów Tyniec (Styczeń). 

II. Przebaczenie – Przebaczenie, Włodzimierz Zatorski OSB, Wydawnictwo Benedyktynów 

Tyniec (Luty). 

III. Osiem duchów zła – Osiem duchów zła, Włodzimierz Zatorski OSB, Wydawnictwo 

Benedyktynów Tyniec  (Marzec). 

IV. Słowo wcielone – Słowo wcielone, Włodzimierz Zatorski OSB, Wydawnictwo 

Benedyktynów Tyniec  (Kwiecień). 

V. Kiedy mówimy „Ojcze nasz…” – Kiedy mówimy „Ojcze nasz…”, Włodzimierz Zatorski 

OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec (Maj). 

VI. Prawda w życiu człowieka – Prawda w życiu człowieka, Włodzimierz Zatorski, OSB, 

Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec (Czerwiec). 

VII. Pieśni dla Pana – Pieśni dla Pana (Modlitwa Kościoła), Włodzimierz Zatorski, OSB, 

Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec (Lipiec) 

VIII. Modlitwa serca – Modlitwa serca, Włodzimierz Zatorski OSB (red.), Wydawnictwo 

Benedyktynów Tyniec (Sierpień). 

IX. Powtórne przyjście Chrystusa – Antychryst i koniec świata, Hildegarda z Binden, 

Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec (Wrzesień). 

X. Pełnienie woli Boga przez przyobleczenie się Chrystusem – Traktat o 

najkrótszej drodze do doskonałości, czyli o wytrwałej trosce, wypełnianiu i poznaniu Woli 

Bożej, Kasper Drużbicki SJ, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec (Październik) 

XI. Maryja - Przewodniczka wiary – Przewodniczka wiary (Maryja Oblubienica Ducha 

Świętego), Włodzimierz Zatorski OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec (Listopad). 

XII. Apostolat Maryi Pokoju - Traktat o prawdziwym oddaniu się do Najświętszej Maryi 

Pannie, Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, Wydawnictwo M (Grudzień). 

 

 

UT OMNIBUS GLORIFICETUR DEUS 

AMPassion 
 


