
Modlitwa dziękczynna

Drodzy czciciele Boga Najwyższego

Modlitwa dziękczynna jest wyrazem naszej

wdzięczno�ci kierowanej do Pana Boga za dzieło

Edukacji Finansowej Crown. Dzięki Bożej

Miło�ci i Mądro�ci ukazanej na kartach Pisma

�więtego otrzymali�my dar w postaci Rekolekcji

Finanse po Bożemu. Poruszeni łaską Bożą,

przyjęli�my ten dar i teraz we wsp�lnej

modlitwie pragniemy podziękowa� Bogu

Najwyższemu za Jego Ojcowską troskę o nas.  

 

"Za [wielką] bowiem cenę zostali�cie nabyci. 
Nie bąd�cie więc niewolnikami ludzi!"

                                                     1 Kor 7,23



Kolejność odmawiania modlitwy
dziękczynnej

1. Znak Krzyża: w imię Ojca i Syna i Ducha �więtego, Amen

2. Zaproszenie Ducha �więtego przez odm�wienie Sekwencji do

Ducha �wietego

3. Przeczytanie fragment�w Słowa Bożego

4. Przej�cie do modlitwy dziękczynnej i odczytanie jej

5. Odm�wienie / przeczytanie 10 cytat�w, kt�rych uczymy się na

pamię� w trakcie trwania Rekolekcji Finanse po Bożemu.

6. Czas na indywidualny spos�b modlitwy i podziękowania Panu

Bogu za Rekolekcje Finanse po Bożemu (dowolna forma modlitwy,

np.: własne słowa, r�żaniec, �piew, zagranie pie�ni na

instrumencie, przeczytanie na głos Słowa z dnia; bąd� inna).



Sekwencja do Ducha Świętego

Przybąd�, Duchu �więty,

Spu�� z niebios�w wzięty

�wiatła Twego strumie�.

Przyjd�, Ojcze ubogich,

Dawco dar�w mnogich,

Przyjd�, �wiatło�ci sumie�.

O najmilszy z Go�ci,

Słodka serc rado�ci,

Słodkie orze�wienie.

W pracy Ty� ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

�wiatło�ci Naj�więtsza!

Serc wierzących wnętrza

Poddaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia

C�ż jest w�r�d stworzenia?

Jeno cier� i nędze!

Obmyj, co nie�więte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowad� zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczę�cie bez miary.

Amen. 



Słowo Boże

Łk 24, 44-52

 „Potem rzekł do nich: «To wła�nie znaczyły słowa, kt�re m�wiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się

wypełni� wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Prorok�w i w Psalmach». Wtedy o�wiecił ich

umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia

zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawr�cenie i odpuszczenie grzech�w wszystkim narodom,

począwszy od Jerozolimy. Wy jeste�cie �wiadkami tego. Oto Ja ze�lę na was obietnicę mojego Ojca. Wy za�

pozosta�cie w mie�cie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka».

 Potem wyprowadził ich ku Betanii i podni�słszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z

nimi i został uniesiony do nieba. Oni za� oddali Mu pokłon i z wielką rado�cią wr�cili do Jerozolimy, gdzie

stale przebywali w �wiątyni, błogosławiąc Boga."

Ps 138, 1-2
Będę Cię sławił, <Panie>, z całego mego serca, 
 <bo usłyszałe� słowa ust moich>: 
 będę �piewał Ci wobec anioł�w.
 2 Oddam Ci pokłon ku Twemu �więtemu przybytkowi. 
 I będę dziękował Twemu imieniu 
 za łaskę Twoją i wierno��, 
 bo wywyższyłe� ponad wszystko 
 Twoje imię i obietnicę.

Ps 135, 1-3, 6
1 Alleluja. 
 Chwalcie imię Pa�skie, 
 chwalcie, słudzy Pa�scy,
 2 wy, kt�rzy stoicie w domu Pa�skim, 
 na dziedzi�cach domu Boga naszego.
 3 Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan, 
 �piewajcie Jego imieniu, bo łaskawe.
6 Cokolwiek Panu się spodoba, 
 to uczyni na niebie i na ziemi, 
 na morzu i we wszystkich głębinach.



Słowo Boże

PS 92, 2-6
2 Dobrze jest dziękowa� Panu
i �piewa� imieniu Twemu, o Najwyższy:
3 głosi� z rana Twoją łaskawo��,
a wierno�� Twoją nocami,
4 na harfie dziesięciostrunowej i lirze
i pie�nią przy d�więkach cytry.
5 Bo rozradowałe� mnie, Panie, Twoimi czynami,
cieszę się dziełami rąk Twoich.
6 Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie,
bardzo głębokie Twe my�li!

Ps 119, 5-8, 24, 105, 175
5 Oby moje drogi były niezawodne
w przestrzeganiu Twych ustaw!
6 Wtedy nie doznam wstydu,
gdy zważa� będę na wszystkie Twe przykazania.
7 Chcę Ci dziękowa� szczerym sercem,
gdy nauczę się wyrok�w Twej sprawiedliwo�ci.
8 Przestrzega� będę Twych ustaw:
nie opuszczaj mnie nigdy!

24 Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą, 
 Twoje ustawy są moimi doradcami.

105 Twoje słowo jest lampą dla moich st�p 
 i �wiatłem na mojej �cieżce.

175 Niech żyjemoja dusza i niech chwali Ciebie,
niech mnie wspierają Twoje wyroki!



Modlitwa dziękczynna

Boże uwielbiamy Cię i dziękujemy za dzieło Edukacji Finansowej Crown
Jezu Chryste uwielbiamy Cię i dziękujemy za dzieło Edukacji finansowej Crown
Duchu �więty uwielbiamy Cię i dziękujemy za dzieło Edukacji finansowej Crown
Tr�jco Przenaj�więtsza uwielbiamy Cię i dziękujemy za dzieło Edukacji finansowej Crown

Bo „Twoja jest, o Panie, wielko��, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko co jest na niebie
i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy kr�lowanie i ten co głowę wznosi ponad
wszystkich. Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą, Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku
Twoim siła i moc, i ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko”

Boże dziękujemy Ci:
- za dzieło Edukacji Finansowej Crown i Fundację Crown
- za Fundację dla Rodziny
- za każdy kurs prowadzony w Polsce i na �wiecie
- za każdego lidera, kt�ry prowadził, prowadzi i będzie prowadził Edukację Finansową
Crown
- za każdego uczestnika tej nauki
- za każdą osobę posługującą przy tym dziele
- za to, że przez tą edukację poznajemy Ciebie Panie

Boże uwielbiamy Cię:
- za Twoją mądro��
- za Twoją ojcowską miło��
- za Twoją wszechmoc
- za Twoje dzieła i cuda, kt�re czynisz
- za To, że jeste� naszym Ojcem



10 cytatów z Rekolekcji Finanse po Bożemu

Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki


