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 Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie! 

 Przygotowaliśmy dla Was liturgię nabożeństwa domowego na niedzielę 

Rogate – czyli „proście”. Dzień ten w roku kościelnym jest szczególnym 

zaproszeniem do modlitwy! Zachęcamy do wspólnej modlitwy każdą ro-

dzinę i dom - Duch Święty łączy nas w jeden Kościół. Przypominamy, że 

odpowiednim miejscem do odprawienia domowego nabożeństwa jest to, 

które pomieści wszystkich jego uczestników i w którym każdy będzie się 

dobrze czuł. Może być miejsce wokół stołu, przy którym spotykacie się pod-

czas posiłku lub inne, które Wam odpowiada. Pośrodku stawiamy krzyż. 

Jeśli macie w domu tylko wiszący to zdejmijcie go ze ściany i połóżcie. 

Obok niech znajdzie się Pismo Święte, z którego będziecie czytać wyzna-

czone teksty. No i oczywiście zapalona świeca. Krzyż jest symbolem na-

dziei i zbawienia, Pismo Święte to żywe Słowo Boga, w którym Pan do nas 

przemawia, natomiast zapalona świeca symbolizuje obecność Ducha Świę-

tego, który nas jednoczy. Domowy Kościół ma swojego pasterza w osobie 

najstarszego z domowników. Pełni on/ona rolę celebransa, czyli tego, który 

prowadzi liturgię nabożeństwa. Do odprawienia domowej liturgii możemy 

zaprosić wszystkich domowników, dzieląc czytania i modlitwy między 

uczestników. Do prowadzącego/celebransa, należy rozpoczęcie liturgii od 

wezwania imienia Trójcy Świętej, prowadzenie w wyznaniu wiary oraz 

końcowe błogosławieństwo. W przygotowanym porządku umieszczone są 

teksty biblijne (wg przekładu Biblii Ekumenicznej), modlitwy, Wyznanie 

Wiary oraz teksty pieśni. Akompaniament znajdziecie na stronie naszej pa-

rafii pod adresem: http://krakow.luteranie.pl/kultura/akompaniament/ Aby 

z niego skorzystać należy wprowadzić w zakładce „filtr” numer pieśni po-

dany w porządku nabożeństwa. W agendzie znajdziecie także tekst kazania, 

który dostępny będzie w formie nagrania na naszej stronie Facebook. Ko-

ściół powierza Wam dzisiaj służbę Słowa i świadectwo wiary, do którego 

jesteśmy powołani sakramentem Chrztu Świętego. Dlatego wszystko co ro-

bimy, czyńmy w imieniu Jezusa Chrystusa! Soli Deo Gloria - Jedynie Bogu 

Chwała!  

 

Złączeni w modlitwie oraz z życzeniami Bożego Pokoju  

 dk Wiktoria Matloch i ks. dr Roman Pracki 

http://krakow.luteranie.pl/kultura/akompaniament/


 

 

 

Celebrans:  

W imię Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego 

 

Uczestnicy wykonują zgodnie ze swoją tradycją znak krzyża na czole, 

ustach i piersiach, lub trzy małe krzyże, po czym odpowiadają razem: 

 † 

Jak było na początku teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen 

 
 

• Hasło tygodnia: 

Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił mojej modlitwy i nie pozbawił 

mnie swojej łaski. (Ps 66,20) 

 

• Pieśń 593 

1. Dziękujmy Bogu wraz, sercem, usty, rękami, bo wielkość Jego spraw 

objawia się nad nami. On nas od pierwszych lat w opiece swojej miał i 

niezliczonych łask, dowodów wiele dał. 

2. Wieczyście Dobry Bóg niech wciąż nam błogosławi, radosne serce nam 

i błogi pokój sprawi. Niech On nas w łasce swej zachować raczy sam i od 

niedoli nas wybawi tu i tam. 

3. Niech będzie chwała, cześć i Ojcu, i Synowi, i hołd równemu Im 

Świętemu też Duchowi! Jedyny w Trójcy Bóg jak od początku trwa, tak 

jest i będzie On - cześć wieczną niechaj ma! 

 

 

 Psalm 95,1-7a 

1. Chodźcie, śpiewajmy radośnie PANU, 

wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia! 

2. Przyjdźmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze, 

radośnie śpiewajmy Mu pieśni, 

3. bo PAN jest wielkim Bogiem 

i wielkim Królem nad wszystkimi bogami. 



 

 

4. W Jego ręku są głębiny ziemi, 

szczyty gór należą do Niego. 

5. Jego własnością jest morze, 

bo On sam je stworzył, 

i suchy ląd ukształtowały Jego ręce. 

6. Chodźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz, 

klęknijmy przed PANEM, naszym Stwórcą. 

7a. On bowiem jest naszym Bogiem, 

a my ludem Jego pastwiska, 

stadem w Jego ręku. 

 • Modlitwa 

 Módlmy się: 

 Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa! Dziękujemy Ci, że możemy 

się do Ciebie zwracać z dziękczynieniem i prośbą, a Ty wysłuchujesz na-

szego wołania i wychodzisz nam naprzeciw z otwartym sercem. Prosimy 

Cię, naucz nas przez Ducha Świętego prosić Ciebie w błaganiach naszych 

jedynie o to, co się Tobie podoba i służy naszemu zbawieniu. Ponad 

wszystko Panie „bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi”. Wysłuchaj 

nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje 

na wieki wieków. Amen. 

• Czytania 

 Stary Testament: 2 Mż 32,7-14 

Wówczas PAN powiedział do Mojżesza: Zejdź natychmiast, ponieważ twój 

lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, postąpił wiarołomnie. 8. 

Szybko zeszli z drogi, którą im wyznaczyłem. Odlali sobie cielca, oddali mu 

pokłon, złożyli ofiary i mówili: Izraelu, oto są twoi bogowie, którzy wypro-

wadzili cię z ziemi egipskiej. 9. PAN mówił dalej do Mojżesza: Widzę, że 

jest to lud twardego karku. 10. Zostaw Mnie teraz, niech Mój gniew zapło-

nie przeciwko nim. Wytracę ich, ale ciebie uczynię wielkim narodem. 11. 

Jednak Mojżesz błagał PANA, swego Boga: PANIE, dlaczego Twój gniew 

płonie przeciwko Twojemu ludowi, który wielką mocą i potężną ręką wy-



 

 

prowadziłeś z ziemi egipskiej? 12. Dlaczego Egipcjanie mają mówić: Wy-

prowadził ich w złych zamiarach, aby ich zabić w górach i zgładzić z po-

wierzchni ziemi? Odwróć Twój zapalczywy gniew i zaniechaj zła zgotowa-

nego dla Twego ludu. 13. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje 

sługi, którym przysiągłeś na siebie samego, i powiedziałeś im: Rozmnożę 

wasze potomstwo jak gwiazdy na niebie, a całą ziemię, o której mówiłem, 

dam waszemu potomstwu i odziedziczy ją na wieki. 14. PAN zaniechał zła, 

które zamierzał sprowadzić na swój lud. 

 Lekcja apostolska: 1 Tm 2,1-6a 

1. Proszę więc przede wszystkim, aby prośby, modlitwy, błagania i dzięk-

czynienia były zanoszone za wszystkich ludzi, 2. za królów i wszystkich 

rządzących, abyśmy mogli wieść życie spokojne i bezpieczne, z całą poboż-

nością i godnością. 3. Jest to bowiem rzecz piękna i miła przed naszym 

Zbawcą, Bogiem, 4. który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i 

doszli do poznania prawdy. 5. Jeden jest bowiem Bóg, jeden też pośrednik 

między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, 6a. który wydał sa-

mego siebie na okup za wszystkich. 

Graduale: 

Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił mojej modlitwy i nie pozbawił 

mnie swojej łaski. Alleluja! (Ps 66,20) 

Nie ma Go tu, zmartwychwstał. Pan naprawdę zmartwychwstał i ukazał 

się Szymonowi. Alleluja!  (Łk 24,6a.34) 

 

• Apostolskie wyznanie wiary 

 Razem z całym Kościołem Chrystusowym wszystkich wieków, który 

gromadzi się dziś w wielu domach wyznajmy naszą wiarę w Trójjedynego 

Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego: 

Wierzę w Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi.   * 

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, * który się począł 

z Ducha Świętego, * narodził się z Marii Panny, * umęczon pod Poncjuszem 

Piłatem, * ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, * zstąpił do piekieł,  * trzeciego 

dnia zmartwychwstał, * wstąpił na niebiosa; * siedzi po prawicy Boga, Ojca 



 

 

Wszechmogącego, * skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. * Wierzę w 

Ducha Świętego, * święty Kościół powszechny, * społeczność świętych, * 

grzechów odpuszczenie, * ciała zmartwychwstanie   * i żywot wieczny. 

Amen. 
 

• Pieśń 623 

1. Wierzyć mnie, Panie, ucz, modlić się ucz! Ufnie, jak dziecię swe,     

modlić się ucz! Panie, niech w sercu mi płomień miłości tli, bym duszę 

oddał Ci, modlić się ucz! 

2. Wierzyć mnie, Panie, ucz, modlić się ucz! Wiara jest skarbem dusz,   

modlić się ucz! Duchem mądrości wiedź, ogień miłości wznieć, chcę go   

w swym sercu mieć – modlić się ucz! 

3. Wierzyć mnie, Panie ucz, modlić się ucz! Spiesznie uchodzi czas –   

modlić się ucz! Wejrzyj na słabość mą i małowierność mdłą – daj mi 

zwyciężyć ją – modlić się ucz! 

4. Wierzyć mnie, Panie, ucz, modlić się ucz! Wszak rychło masz już 

przyjść, modlić się ucz! Sądzić mnie, Panie, chciej według miłości swej, 

litość nade mną mniej – modlić się ucz! 

 

• Kazanie 

 Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świę-

tego niech będzie z wami wszystkimi (2 Kor 13,13). 

 

 Ewangelia wg Świętego Mateusza 6,5-15 

 5. Gdy się modlicie, nie naśladujcie obłudników, którzy lubią odprawiać 

modlitwy w synagogach i na głównych ulicach, aby pokazać się ludziom. 

Zapewniam was, już otrzymują swoją nagrodę. 6. Ale ty, gdy się modlisz, 

wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do swego Ojca, który 

jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi także to, co ukryte, wynagrodzi 

tobie. 7. W swoich modlitwach nie bądźcie gadatliwi jak poganie, którym 

wydaje się, że zostaną wysłuchani ze względu na swą wielomówność. 8. Nie 

naśladujcie ich. Ojciec wasz bowiem wie, jakie macie potrzeby, jeszcze za-

nim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: 9. Ojcze nasz, który jesteś w 

niebie, niech się święci Twoje imię. 10. Niech przyjdzie Twoje Królestwo, 



 

 

niech się spełni Twoja wola jak w niebie, tak i na ziemi. 11. Naszego chleba 

powszedniego daj nam dzisiaj 12. i przebacz nam nasze winy, tak jak i my 

przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili, 13. i nie dopuść, abyśmy 

ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.14.Jeśli przebaczycie ludziom ich 

przewinienia, to i wam przebaczy wasz Ojciec, który jest w niebie. 15. Jeśli 

zaś nie przebaczycie ludziom, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam przewi-

nień. 

 

 W modlitwie nazywamy wszystkie sprawy szczerze takimi, jakimi one są 

naprawdę. W modlitwie nie ma ściemniania i konfabulacji. Kto gotów jest 

się odezwać do swojego Boga, ten decyduje się na pełną otwartość. Chrze-

ścijanin jeśli wierzy to szczerze; natomiast jeśli wątpi, to także szczerze i do 

bólu. Gdy nazywasz rzeczy takimi jakimi są w rzeczywistości, to przyjmu-

jesz je jako swoje własne. W rozmowie z Bogiem można pokonać wstyd i 

zdobyć się na szczerość.  

 Pierwsi ludzie mieli za zadanie nazwać cały otaczający ich świat – do-

piero przez nadanie imion każdej roślinie i zwierzęciu oraz wszystkiemu 

wokół, człowiek stał się panem stworzenia; dopiero gdy została nadana 

ostatnia nazwa, gdy nie było już niczego nienazwanego a tym samym nie-

znanego – człowiek stał się nie tyle władcą stworzenia, co jego pełnopraw-

nym uczestnikiem.  

 Przez nazywanie rzeczy, osób, zdarzeń, i spraw nas otaczających, przyj-

mujemy je jako swoje ale też sami stajemy się ich częścią. Stworzenie czło-

wieka jest nierozerwalnie związane z procesem poznawania wszystkiego co 

wokół nas i samych siebie. Jest to codzienne wychodzenie do nowego nie-

odkrytego i nienazwanego. Historia, w której pojawia się narracja o męż-

czyźnie i kobiecie, wskazuje na relacyjny charakter całego stworzenia. Po-

wołany do życia mężczyzna, dopiero po czasie odnajduje w ogrodzie Eden 

kobietę. Mówi o niej „mężatka, pomoc, miłość” co z kolei określa także jego 

samego jako mężczyznę tejże kobiety. Aby to się stało, mężczyzna ten mu-

siał najpierw poznać i nazwać cały otaczający go świat, aby przekonać się, 

że nie ma w nim niczego i nikogo kto by potrafił go zrozumieć – dopiero  w 

doświadczeniu samotności, był gotów aby stać się mężczyzną, aby poznać 

świat kobiety. 



 

 

 Na przykładzie historii stworzenia człowieka, widać jak modlitwa zwią-

zana jest z przyjęciem i akceptacją tego czego doświadczyliśmy w przeszło-

ści i tego czego doświadczamy dziś. Nazwanie wszystkiego jest żywym 

eposem stworzenia każdego człowieka, pozwala nam samym odnaleźć się 

w naszym „tu” i „teraz”. W ten sposób doświadczamy prawdy o sobie sa-

mych, jak i o otaczającym nas świecie. Kto nie przyjmuje prawdy o sobie 

i świecie, dla kogo jest ona zbyt trudna, będzie nazywał rzeczy pobieżnie. 

Jezus mówi „prawda was wyswobodzi” – nazwanie rzeczy po imieniu jest 

zadaniem dla ludzi wierzących, aby żyli w prawdzie. Nawet Mojżesz nie 

lękał się przed Bogiem nazwać rzeczy po imieniu: Dlaczego Egipcjanie 

mają mówić: Wyprowadził ich w złych zamiarach, aby ich zabić w górach 

i zgładzić z powierzchni ziemi? 

 Dzisiejsza niedziela jest zaproszeniem i zachętą do życia w prawdzie 

o sobie samym i o świecie, który nas otacza. Możemy bez obawy spojrzeć 

w przyszłość i nazywać rzeczy, których się spodziewamy albo te, o których 

marzymy. Dzisiejsza niedziela jest zachętą do modlitwy, która odważnie 

nazywa rzeczy przyszłe po imieniu: „proście a weźmiecie”. Jezus mówi, że 

do tej pory nie prosiliśmy – nazywaliśmy jedynie rzeczy przeszłe i bieżące 

i dziękowaliśmy za to co było i jest. Dziś jest dzień w którym możemy od-

ważnie spojrzeć w przyszłość. Chrystus zwyciężył świat – cokolwiek jest 

na tym świecie, już nam nie zagraża. Dlatego możemy spojrzeć poza hory-

zont, poza dostępny nam świat i nazwać rzeczy przyszłe, których się spo-

dziewamy, których pragniemy i w które wierzymy. 

 Chrystus jest wyzwolicielem człowieka, On uwalnia nas do przyszłości, 

której już dziś doświadczamy, przez nazwanie w modlitwie tego co jeszcze 

niestworzone. W ten sposób, przez nadawanie imion, przez modlitwę, przez 

nazywanie przyszłych rzeczy gdy wołamy „święć się Imię Twoje”, powie-

rzamy Stwórcy rzeczy jeszcze niestworzone, aby je błogosławił i sprawił. 

Jest to zadanie nowego człowieka – nowego mężczyzny i nowej kobiety 

powołanych do nowego życia w Chrystusie, którzy są stworzeni właśnie do 

rzeczy przyszłych. W tym działaniu każdy i każda z nas otrzymuje dar, któ-

rym jest poczucie sensu życia. Sprawy przyszłe, do których jesteśmy powo-

łani, zostają stworzone i dzieją się, poprzez ich nazwanie. Gdy już to się 

stanie, możemy wyznaczać cele, które prowadzą do ich zrealizowania - a to 

jest już naszą ludzką kompetencją, nie wymagającą boskiej interwencji ani 



 

 

nadprzyrodzonej siły. Taki jest Bóg stwórca życia i świata, który w Chry-

stusie otwiera przed tobą przyszłość. 

 Wielką siłą modlitwy jest to, że pomaga nam patrzeć w przyszłość, a tym 

samym wyznaczać cele oraz odnajdywać sens naszego życia czyli powoła-

nie. Dzieje się to, gdy przyjmiemy to co było w przeszłości i to co jest w 

teraźniejszości w prawdzie. Uwolnieni od brzemienia przeszłości przez na-

zwanie rzeczy teraźniejszych po imieniu, jesteśmy powołani do rzeczy przy-

szłych, które Bóg w Chrystusie pragnie dla nas stworzyć i błogosławić. Jest 

to tak duża siła i moc, która może wpływać na losy pojedynczych ludzi, jak 

i całych narodów. Podmiotem naszej modlitwy są bowiem wszyscy ludzie, 

a naszą troską ma być los każdego człowieka. Błogosławione przez Boga 

sprawy, o które się modlimy, to dobro wspólne. We wspólnocie spraw od-

najdujemy swe własne błogosławieństwo. Jeden jest częścią wspólnoty a 

ona z kolei stanowi pojednaną różnorodność jednostek – celem naszego 

Pana jest „aby wszyscy ludzie byli zbawieni”. Bóg w Jezusie uczy nas spo-

łecznego i wspólnotowego spoglądania w przyszłość – abyśmy w modlitwie 

zanosili błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi; za 

królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli 

we wszelkiej pobożności i uczciwości. Amen.  (ks. dr R. Pracki) 
 

 

• Pieśń 872 

1. Nim wyszedłeś dzisiaj z domu, czyś pomodlił się? Czyś poprosił Zbawcę 

twego, by cię chronić chciał od złego, dzisiaj cały dzień? Jakąż moc Pan dał 

w modlitwie, którą możesz brać co dzień! Gdy więc słabniesz w życia bi-

twie, klęknij, pomódl się! 

2. Gdy twe serce złość napełnia, czy ty modlisz się, czy o łaskę prosisz z 

nieba, byś przebaczyć mógł gdy trzeba, gdy ktoś skrzywdził cię. Jakąż moc 

Pan dał w modlitwie, którą możesz brać co dzień! Gdy więc słabniesz w 

życia bitwie, klęknij, pomódl się! 

3. W doświadczenia ciężkich chwilach czy ty modlisz się? Gdy twa dusza 

w bólu tonie, czy do nieba wznosisz dłonie, skąd Bóg balsam śle? Jakąż moc 

Pan dał w modlitwie, którą możesz brać co dzień! Gdy więc słabniesz w 

życia bitwie, klęknij, pomódl się! 

• SPOWIEDŹ 



 

 

 Pismo Święte uczy nas pokory i wyznania grzechów. Bóg jest przebacze-

niem i łaską. On nie będzie ci wypominał zdrożnych myśli, obelżywych 

słów i pożałowania godnych czynów. W Psalmie 51. Dawid modlił się do 

Boga takimi słowami: 

 

 Psalm 51, 3-5. 11-14  

 3. Boże, zmiłuj się nade mną w swojej łaskawości, w ogromie swego mi-

łosierdzia wymaż moją nieprawość! 4. Obmyj mnie całkowicie z mojej winy 

i oczyść mnie z mojego grzechu. 5. Znam bowiem moją nieprawość i nieu-

stannie pamiętam o swoim grzechu. 11. Nie zwracaj już uwagi na moje grze-

chy i wymaż wszystkie moje przewinienia. 12. Boże, stwórz we mnie czyste 

serce i odnów we mnie moc ducha. 13. Nie odtrącaj mnie od swego oblicza, 

nie odbieraj mi swojego świętego ducha. 14. Przywróć mi radość Twojego 

zbawienia - niech wstąpi we mnie duch ochoczy! 

 

 Setnik prosił Jezusa: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, 

ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.  

  

 Jeśli żyjemy w przekonaniu, że nie mamy grzechu, to oszukujemy samych 

siebie i nie ma w nas prawdy. Mamy ten przywilej jako chrześcijanie, aby 

wyznawać nasze grzechy, a Bóg, który jest wierny i sprawiedliwy, odpuści 

nam i oczyści z wszelkiej nieprawości (1 J 1,8-9). Jeśli są myśli które za-

przątają ci umysł, lub słowa, którymi zraniłeś bliźniego, albo uczynki nie-

godne ucznia Chrystusa, to zapraszam cię do ich wyznania Bogu w głośnej 

i cichej modlitwie. Spowiadajmy się Panu Bogu naszemu, tak się modląc: 

 

Modlitwa spowiednia 

 Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze! * Ja biedy, nędzny, grzeszny 

człowiek * wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje,    * 

popełnione myślą, mową i uczynkiem * którymi zasłużyłem na Twe docze-

sne i wieczne kary. * Żałuję za nie szczerze, i z całego serca, * i proszę Cię 

dla niezgłębionego miłosierdzia Twego, * i dla niewinnej i gorzkiej męki i 



 

 

śmierci * umiłowanego Syna Twego Jezusa Chrystusa, * bądź mnie niegod-

nemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw, * odpuść mi wszystkie 

grzechy moje * i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego * 

do poprawy życia mego. * Amen. 

 

• Pieśń 634 

1. Cudowna Boża łaska ta, zbawiła z grzechu mnie, zgubiony, nędzny    

byłem ja, lecz teraz cieszę się. 

2. Ta łaska wlała Boży strach w kamienne serce me i wtedy zobaczyłem   

w łzach, żem na przepaści dnie. 

3. Lecz łaska podźwignęła mnie i naprzód wiedzie wciąż przez ciemne       

i burzliwe dnie, tam gdzie Ojcowski dom. 

4. O, Boże dzięki, dzięki Ci, za cudną łaskę Twą, do nóg Twych padam     

w kornej czci, niebiosa chwałą brzmią. 

 

• LITURGIA KOŃCOWA 

• Modlitwa powszechna Kościoła: 

 Miłosierny Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa! Stoimy przed 

obliczem Twoim i pokornie dziękujemy Ci za Syna Twojego, który nauczył 

nas modlić się do Ciebie z ufnością, jak dzieci z ufnością rozmawiają ze 

swoim rodzicem. Prosimy Cię, naucz nas modlić się za wszystkich ludzi, 

przyjaciół i nieprzyjaciół.  

 Naucz nas wyznawać w spowiedniej modlitwie wstyd z powodu naszych 

grzechów. Naucz nas dziękować za wszystko, co z Twojej hojnej ręki otrzy-

mujemy, za radość i smutek, szczęście i doświadczenie. Błogosław Kościół 

Chrystusowy na całej ziemi, wszystkich jego pasterzy i nauczycieli. Na-

tchnij każdego Słowem, które wspiera i buduje. Sprowadź do jednej ow-

czarni Pasterza dusz naszych wszystkie dzieci Twoje, abyśmy zgodnie z 

wolą Syna Twojego byli jedno we wierze i miłości. 

 Błogosław biskupów, ich posługiwanie Słowa oraz świadectwo życia. 

Obdarz pokojem Ojczyznę naszą i spraw abyśmy w duchu wspólnoty budo-

wali nasz dom i troszczyli się o dobro całego narodu. Błogosław miasta i 



 

 

wsie, każdy dom i rodzinę. Chroń Panie zagrożonych utratą pracy. Każdemu 

daj powołanie, aby jadł własny chleb powszedni i wielbił imię Twoje. 

 Boże, często nie wiemy jak i o co Cię prosić powinniśmy. Uczyń z na-

szych serc mieszkanie Ducha Świętego, aby nas oświecał prawdą i wspierał 

nasze westchnienia. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, jedynego Po-

średnika, Pana i Zbawiciela naszego, który tak nauczył nas wołać do Ciebie:  

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, * święć się imię Twoje, * przyjdź Króle-

stwo Twoje, * bądź wola Twoja, * jako w niebie, tak i na ziemi. * Chleba 

naszego powszedniego daj nam dzisiaj, * I odpuść nam nasze winy, * jako 

i my odpuszczamy naszym winowajcom,  * I nie wódź nas na pokuszenie, 

* ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała 

na wieki wieków. Amen. 

• Błogosławieństwo 

 Przyjmijcie Boże błogosławieństwo: 

 Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; Niech rozjaśni Pan oblicze 

Swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; Niech obróci Pan twarz Swoją 

ku Tobie i niech ci da † pokój. Amen. (4 Mż 6, 24-26) 

Amen. 

† 

(znak krzyża) 

 

• Pień 323 

Własnością Twą, o Boże, daj, bym pozostać mógł. Na błędu niech bezdroże 

nie zboczę z Twoich dróg. O Panie, daj wytrwanie, stałości użycz mi, a ja 

podziękowanie na wieki oddam Ci. 


