
Sympozjum 1(10) 2003 109

Dyskusja panelowa

DUSZPASTERSTWO 
PRZEDSIĘBIORCÓW  I  PRACODAWCÓW

Księża Najświętszego Serca Jezusowego

Polska Prowincja Księży Sercanów przy aktywnej pomocy osób 
świeckich organizuje od 1999 roku różnego typu spotkania duszpasterskie 
dla przedsiębiorców i pracodawców. Pragnie w ten sposób odpowiedzieć 
na szczególne potrzeby tego środowiska, które wzięło na siebie trudną 
odpowiedzialność za kształt polskich przemian gospodarczych, a co za 
tym idzie za los wielu osób i ich rodzin.

Przyjęta formuła pracy i wspólnoty duszpasterskiej umożliwia otwar-
cie się na każdego, kto pyta o Boga, kto niepokoi się o swoją wierność 
Ewangelii, kto szuka światła Chrystusa. Księża Sercanie naśladują 
w tym względzie swego Założyciela, sługę Bożego o. Leona Dehona 
(1843-1925), który we Francji w drugiej połowie XIX wieku wraz z 
licznymi przedsiębiorcami i działaczami społecznymi poszukiwał naj-
lepszych sposobów budowania Królestwa Serca Jezusowego w duszach 
i społeczeństwie.

Spotkania Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców:

 organizowane są przez Księży Sercanów i ludzi świeckich, po-
dzielających troskę Kościoła o budowanie cywilizacji miłości w życiu 
społecznym i gospodarczym;

 odbywają się mniej więcej co kwartał w różnych miejscach 
Polski, by ułatwić dojazd wszystkim chętnym;

 dają okazję do wymiany wzajemnych doświadczeń oraz do 
dyskusji ze specjalistami z różnych dziedzin;

 umożliwiają lepsze poznanie społecznej nauki Kościoła i nie-
których ważnych wydarzeń z życia Kościoła powszechnego;

 mają wymiar religijny, w którym jest miejsce na adorację Naj-
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świętszego Sakramentu, Mszę świętą, sakrament pokuty i modlitwę 
indywidualną.

Celem refl eksji, dyskusji i modlitwy podczas tych spotkań jest:

 uwrażliwianie na prowadzenie przedsiębiorstwa zgodnie z za-
sadami etyki i społeczną nauką Kościoła;

 pomaganie w tworzeniu chrześcijańskiego i humanitarnego 
lobby w dziedzinie ekonomii, gospodarki, w prowadzeniu fi rm i przed-
siębiorstw;

 pogłębianie życia duchowego i religijnego przedsiębiorców i 
pracodawców.

Animatorami spotkań są:

ks. Grzegorz Piątek SCJ
30-715 Kraków, ul. Saska 2
tel. (0-prefi ks-12) 656-58-02; 0-600-896-895
e-mail: gregp@sercanie.org.pl

ks. Ryszard Krupa SCJ
20-070 Lublin, ul. Boczna Lubomelskiej 2
tel. (0-prefi ks-81) 532-15-10
e-mail: krupar@sercanie.org.pl

p. Marek Świeży
32-420 Gdów,

 ul. Cegielniana 875
tel. (0-prefi ks-12) 251-40-54
e-mail: swie2y@poczta.onet.pl

Przekazywaniu informacji oraz propagowaniu naszej działalności słu-
ży strona internetowa www.sercanie.org.pl/dp oraz biuletyn „Talent”.

Modlitwa przedsiębiorcy i pracodawcy
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Boże i Panie nasz, Stwórco i Odkupicielu, od którego wszystko pocho-
dzi, dla którego wszystko żyje i ku któremu wszystko zmierza. Jesteśmy 
Twoimi dziećmi. Obdarowałeś nas hojnie i powołałeś do życia w miłości 
i świętości. Chciałeś, byśmy współpracowali z Tobą rozwijając nadal 
Twoje dzieło stworzenia. Dałeś nam w tym celu zdolność poznawania, 
pasję tworzenia i wolę cieszenia się tym, czym nas obdarowałeś.

Wielbię Cię za to!
Panie, dobry Ojcze, staję przed Tobą z ufnością i w pokorze, bo chcę 

zrozumieć prawdę o Tobie, o moim życiu i powołaniu oraz o bliźnich, 
którzy stoją obok mnie zarówno w domu jak i w pracy.

Dziękuję, że moim powołaniem i drogą do świętości stała się praca 
z innymi i dla innych. Wiem, że biorę na siebie trudną odpowiedzialność 
za ich los. Chcę ją podjąć z ufnością i nadzieją, aby okazać się dobrym 
gospodarzem w Twojej winnicy. Podejmuję tę odpowiedzialność także 
dlatego, bo ufam, że to jest Twoją wolą, mój Boże.

Udziel mi Twego Ducha Świętego, od którego płynie wszelka moc, 
mądrość, roztropność i męstwo. Niech On będzie światłem i siłą w 
chwilach pokus i zwątpienia! Niech Jego miłość tak napełnia moje 
serce, by nie zakorzeniły się w nim chciwość, chęć oszustwa, pokusa 
osiągnięcia niegodziwego zysku! Niech nie pozwoli mi nigdy obciążyć 
się ludzką krzywdą! Niech napełni mnie mądrością, aby umiejętność 
oszczędzania nie stała się skąpstwem, rozumna przezorność nie stała się 
wyrachowaniem, a inicjatywa i przedsiębiorczość nie stały się dążeniem 
do sukcesu za wszelką cenę.

Tobie, mój Ojcze i Boże, zawdzięczam wszystko i Tobie też oddaję 
wszystkie moje talenty. Tobie oddaję dzieło, którym żyję, którym się 
uświęcam i którym pragnę przyczyniać się do rozwoju powierzonego 
nam świata. Niech Ci będzie cześć i chwała przez Chrystusa Twego 
Syna a naszego Zbawcę, który obdarza nas swym Duchem na wieki 
wieków.

Amen.


