
Szukaj pokoju  
i dąż do niego

(Ps 34, 15)



WSTĘP: 
Panie Jezu, przychodzimy dziś do Ciebie z ogromnym 
pragnieniem pokoju w naszych sercach i w sercach ludzi na całym świecie. 
Już rok nasi sąsiedzi z Ukrainy przeżywają dramat niesprawiedliwej i wyniszczającej wojny. 
Błagamy dziś o dar pokoju w tych miejscach, gdzie toczą się wojny, 
gdzie giną niewinni ludzie, gdzie zwycięża niesprawiedliwość i pogarda, 
gdzie ludzie muszą uciekać ze swoich domów i miejsc pracy. 
Przyjdź Panie do nas i ulecz zranienia dokonane przez niesprawiedliwość i chęć władzy. 
Panie obdarz świat trwałym pokojem!

ŚPIEW

Da pacem Domine  
Da pacem o Christe 
In diebus nostris
(Panie, Chryste, daj pokój naszym czasom)

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA (IZ 2, 1-5)

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy:

Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór 

i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: 
«Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, 
byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem».

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują 
na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie 
będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej! 

Oto słowo Boże.



REFREN: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: * 
«Pójdziemy do domu Pana». 
Już stoją nasze stopy * 
w twoich bramach, Jeruzalem.

REFREN.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, * 
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. 
Tam ustawiono trony sędziowskie, * 
trony domu Dawida.

REFREN.

Proście o pokój dla Jeruzalem: * 
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. 
Niech pokój panuje w twych murach, * 
a pomyślność w twoich pałacach.

REFREN.

Ze względu na moich braci i przyjaciół * 
będę wołał: «Pokój z tobą!» 
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, * 
modlę się o dobro dla ciebie.

REFREN.

CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSAN  
(KOL 3, 12-17)

Bracia:

Jako wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne współczucie, 
w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, 
jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.
Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości.  
A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też  
zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.
Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie: z całą mądrością  
nauczajcie i napominajcie siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha,  
pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie,  
wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Oto słowo Boże.



Chwała Tobie Słowo Boże 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,  
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9)

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANA (J 14,27-31A)

Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.  
Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka.  
Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście  
Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.  
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.  
Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata.  
Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie,  
że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. 

Oto Słowo Pańskie

ROZWAŻANIE: 

MODLITWA POWSZECHNA

Z wiarą i ufnością skierujmy nasze prośby do Najlepszego Boga: 

1.   Ojcze niewysłowiony w swojej hojności, błogosław cały świat,  
niech pod Twoim przewodnictwem szuka sprawiedliwości i pokoju. 

2.   Boże pełen dobroci polecamy Ci cały naród ukraiński,  
niech dozna oczekiwanego zakończenia wojny i cieszy się trwałym pokojem.

3.   Panie bliski każdemu człowiekowi, polecamy Ci uchodźców i wszystkich uciekających 
z powodu niesprawiedliwości, obdarz ich pewnością jutra i trwałym bezpieczeństwem

4.   Królu Życia polecamy Ci wszystkich cierpiących na skutek wojen i nienawiści,  
wlej w ich serca nadzieję i uzdrów do pełni radości

5.   Jezu Zmartwychwstały przyjmij do swego Królestwa wszystkich, którzy  
oddali życie w obronie Ukrainy i poległych na skutek działań wojennych. 

6.   Zbawicielu świata, daj opamiętanie wszystkim agresorom,  
by znaleźli sprawiedliwą drogę pojednania.

7.   Dawco pokoju błagamy dziś o pokój na całym świecie i pokój w każdym ludzkim sercu.

Panie Jezu, przyjmij nasze modlitwy zanoszone do Ciebie z naszymi braćmi i siostrami 
umęczonymi przez wojnę, spójrz na nas z miłością i wysłuchaj,  
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen



PROŚMY OJCA NIEBIESKIEGO,  
BY JEGO KRÓLESTWO PANOWAŁO W NASZYCH SERCACH:

Ojcze nasz...

Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться Ім’я Твоє,  
нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя  
як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні.  
І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.  
І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

Wierząc w możliwość trwałego pokoju pośród nas, 
PRZEKAŻMY SOBIE ZNAK POKOJU

ZAKOŃCZENIE: 

Boże, sprawco cudów, błagamy Cię o ustanie wojny w Ukrainie i sprawiedliwy pokój,  
niech ci, którzy żyją w niepewności jutra doznają bezpieczeństwa i pokoju.  
Spraw, by miłość zwyciężyła nienawiść w każdym zakątku świata. Amen

ŚPIEW: 

Da pacem Domine  
Da pacem o Christe 
In diebus nostris
(Panie, Chryste, daj pokój naszym czasom)

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO


