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Podejmijmy ufną modlitwę o rozwiązanie kryzysu
na granicy polsko-białoruskiej.
Wierzymy głęboko, że Dobry Bóg ma dla wszystkich swoich dzieci
plany pełne Pokoju, a nie zguby (Jr 29:11), że kiedy Mu ufamy, On
sam czuwa nad naszym przyjściem i wyjściem (Ps 121:8).
Bóg wzywa nas też do ufnej modlitwy we wszystkich naszych
problemach: każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje;
a kołaczącemu otworzą (Mt 7:8)
Módlmy się więc za Świętym Franciszkiem z Asyżu:
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość
tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
jedność tam, gdzie panuje rozłam; prawdę tam, gdzie panuje błąd;
wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie; nadzieję tam, gdzie panuje
rozpacz; światło tam, gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje
smutek.
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości,
co kochać; albowiem dając – otrzymujemy, wybaczając – zyskujemy
przebaczenie, a umierając – rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlmy się:
się:
Módlmy
Za osoby
osoby w
w kryzysie
kryzysie migracyjnym,
migracyjnym,które
którepozbawione
pozbawionedachu
dachunad
nad
Za
głową zmagają
zmagają się
się zz trudną
trudnąwędrówką
wędrówkąwwposzukiwaniu
poszukiwaniubezpieczeństwa
bezpieczeństwa
głową
pokoju by
by znalazły
znalazły miejsce
miejsce pełne
pełne
ii pokoju,
by zostały
zostały przyjęte
przyjęte zz życzliwością,
życzliwością, by
miłości, gdzie
gdzie będą
będą traktowane
traktowanejak
jaknasi
nasibracia
braciai isiostry,
siostry,by
bymogły
mogły
miłości,
bezpiecznie wrócić
wrócić do
do swoich
swoichdomów.
domów.
bezpiecznie
pokój na
na wschodniej
wschodniej granicy
granicyPolski,
Polski,za
zawszystkich
wszystkichludzi
ludzitam
tam
O pokój
przebywających, za
za mieszkańców
mieszkańcówtych
tychokolic,
okolic,służby
służbypaństwowe,
państwowe,
przebywających,
Graniczną, wojsko,
wojsko, polityków,
polityków,Polaków,
Polaków,Białorusinów.
Białorusinów.
Straż Graniczną,
mądrości ii otwartości
otwartościna
nanatchnienia
natchnieniaDucha
DuchaŚwiętego,
Świętego,aby
aby
O dar mądrości
najszybciej znalazło
znalazło się
sięrozwiązanie
rozwiązanieobecnej
obecnejkryzysowej
kryzysowejsytuacji.
sytuacji.
jak najszybciej
Panie, pomóż
pomóż nam
nam wyjść
wyjść zzobojętności
obojętnościi iglobalnego
globalnegoprzyzwyczajenia
przyzwyczajenia
do cierpienia
cierpienia drugiego
drugiego człowieka.
człowieka.Pomóż
Pomóżnam
namzzpokorą
pokorąspojrzeć
spojrzeć
na bliźniego,
bliźniego, wsłuchać
wsłuchać się
się wwjego
jegopotrzeby,
potrzeby,obawy,
obawy,trudności.
trudności.
Pomóż
Pomóż nam
nam pozbyć
pozbyć się
się stereotypów
stereotypówi idaj
dajodwagę,
odwagę,byśmy
byśmyz zszacunkiem
szacunkiem
i miłością
miłością chcieli
chcieli poznać
poznać tych
tychnieznanych,
nieznanych,którzy
którzypozbawieni
pozbawieni
bezpieczeństwa
bezpieczeństwa szukają
szukają miejsca
miejscawypełnionego
wypełnionegopokojem
pokojem
ii życzliwością.
życzliwością.
Pieśni np. z kanonu Taize Dona la pace”
Pieśni np. z kanonu Taize”> Dona la pace”
(a F E) Obdarz nas, Panie, pokojem,
(a F E) Obdarz nas, Panie, pokojem,
(a F E) bo my wierzymy w Twą moc.
(a F E) bo my wierzymy w Twą moc.
(a F E) Panie, udziel nam Ducha swojego,
(a F E) Panie, udziel nam Ducha swojego,
(a F E) Ducha pokoju.
(a F E) Ducha pokoju.

Apelujemy
Apelujemy oo podjęcie
podjęcie wspólnej
wspólnejmodlitwy
modlitwywwtych
tych
intencjach,
we
wszystkich
lokalnych
kościołach
intencjach, we wszystkich lokalnych kościołach
ii wspólnotach
wspólnotach przed
przed Najświętszym
NajświętszymSakramentem.
Sakramentem.

