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Wstęp  
Do wprowadzenia można wykorzystać fragmenty rozważań na temat Czasu dla Stworzenia 
(w j. angielskim)i Światowego Dnia Pokoju (w j. angielskim). Proszę też zwrócić uwagę na propozycję 
stworzenia dekoracji w miejscu modlitwy.  
 
Pieśń: Oto jestem Panie (Here I am Lord, Daniel Schutte) lub inna pieśń dobrze znana w danej wspólnocie. 
 
Psalmodia (Psalm 19) 
Wsłuchajcie się w stworzenie opowiadające o Bogu, wsłuchajcie się w Słowo Boże w Piśmie Świętym.  

Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. 
Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. 

Wsłuchajcie się w stworzenie opowiadające o Bogu, wsłuchajcie się w Słowo Boże w Piśmie Świętym.   
Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano; 
ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy. 

Wsłuchajcie się w stworzenie opowiadające o Bogu, wsłuchajcie się w Słowo Boże w Piśmie Świętym.   
Prawo Pana doskonałe - krzepi ducha; 
świadectwo Pana niezawodne - poucza prostaczka; 
nakazy Pana słuszne - radują serce. 

Wsłuchajcie się w stworzenie opowiadające o Bogu, wsłuchajcie się w Słowo Boże w Piśmie Świętym.   
Przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy; 
bojaźń Pańska szczera, trwająca na wieki; 
sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem są słuszne.  

Wsłuchajcie się w stworzenie opowiadające o Bogu, wsłuchajcie się w Słowo Boże w Piśmie Świętym.  

Czytanie (Wj 3, 1-10) 
 
Po krótkiej chwili ciszy uczestnicy są zaproszeni do podzielenia się z osobą siedzącą obok tym, co usłyszeli, 
a szczególnie odpowiedzią na pytanie: Do czego jestem/jesteśmy posłani? Kim są - mówiąc obrazowo - 
dzisiejsi Izraelici, do których jestem/jesteśmy posłani? 
 
Modlitwa wstawiennicza 
Jeden z uczestników modlitwy zapala swoją świecę od świecy zapalonej przy ciernistym krzewie, następnie 
od swojej świecy zapala świecę osoby obok siebie itd. W ten sposób światło rozchodzi się od osoby do 
osoby. Każdy uczestnik modlitwy proszony jest o trzymanie zapalonej świecy w ręku podczas próśb. 
 
Modlimy się w podanych intencjach, a następnie każdy jest zaproszony do wybrania płomyka 
zawieszonego na cierniowym krzewie i odczytania znajdującej się na nim troski. 
 

 Wszechmogący Boże i Stwórco, Ty jesteś Ojcem wszystkich ludzi na ziemi. Prosimy Cię, abyś 
prowadził wszystkie narody i ich przywódców drogami sprawiedliwości i pokoju.  
Dawco pokoju, usłysz nas i pomóż nam. 
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https://www.un.org/en/observances/international-day-peace


  

 Chroń nas przed złem niesprawiedliwości, uprzedzeń, wyzysku, konfliktów i wojen. 
Dawco pokoju, usłysz nas i pomóż nam. 
 

 Pomóż nam oddalić nieufność, gorycz i nienawiść.  
Dawco pokoju, usłysz nas i pomóż nam. 
 

 Naucz nas zaprzestać przechowywania i używania narzędzi wojennych.  
Dawco pokoju, usłysz nas i pomóż nam 
 

 Prowadź nas do odnalezienia pokoju, szacunku i wolności.  
Dawco pokoju, usłysz nas i pomóż nam. 
 

 Zjednocz nas w tworzeniu i dzieleniu się narzędziami pokoju, aby pokonać ignorancję, ubóstwo, 
choroby i ucisk.  
Dawco pokoju, usłysz nas i pomóż nam. 

 (Można dodać troski zapisane na płomieniach z ciernistego krzewu)  
Spraw, abyśmy wzrastali w zgodzie i przyjaźni jako bracia i siostry stworzeni na Twój obraz, ku Twojej 
czci i chwale. Amen 

Odnowienie Publicznego zobowiązania SSND Laudato Si'.  Z wiarą i nadzieją odnawiamy nasze 
zobowiązanie, by stać się Zgromadzeniem realizującym wezwania Laudato Si' i czynić to razem.  
 
Modlitwa końcowa 
Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz, której nauczył nas Jezus. Dziś w wersji sparafrazowanej 
przez teologów maoryskich. 
 
Wieczny Duchu, Stwórco Ziemi, Dźwigający ból, Dawco Życia,  
Źródło wszystkiego, co jest i co będzie,  
Ojcze i Matko nas wszystkich,  
Miłujący Boże, w którym jest niebo:  
Świętość Twojego imienia rozbrzmiewa we wszechświecie!  
Drogą Twojej sprawiedliwości niech podążają ludy świata. 
Twoja niebiańska wola niech będzie wypełniana przez wszystkie istoty stworzone.  
Niech Twoja umiłowana wspólnota pokoju i wolności podtrzymuje naszą nadzieję i przyjdzie na ziemię.  
Nakarm nas chlebem, którego potrzebujemy na dziś.  
Przebacz nam krzywdy, którymi ranimy siebie nawzajem.  
W chwilach pokus i prób, umacniaj nas.  
Od prób zbyt wielkich do zniesienia, oszczędź nas.  
Od wszystkiego, co złe, uwolnij nas.  
Ty bowiem królujesz w chwale mocy, jaką jest miłość, teraz i na wieki. Amen.  

(Na podstawie nowozelandzkiego modlitewnika | He Karakia Mihinare o Aotearoa.  
Ta wersja Modlitwy Pańskiej powstała pod wpływem teologów maoryskich). 

 

Błogosławieństwo  
Niech Bóg, który powołał do życia taniec stworzenia,  
który podziwiał lilie polne, 
który przekształca chaos w porządek,  
prowadzi nas w przemianie naszego życia i Kościoła, 
abyśmy słuchali głosu wszystkich stworzeń,  
które odzwierciedlają chwałę Bożą w stworzeniu. (W ślad za programem Eko-zgromadzenia CTBI). 
 

 
Przygotowane przez Osoby Kontaktu Shalom z Gałęzi Europy dla Miedzynarodowej Sieci Shalom. 
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