
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do Pana, któremu miły jest ten, kto słucha Jego nakazów, strzeże Jego słów, 
a swymi czynami świadczy o miłości bliźniego, wnieśmy pokorne prośby. Po 
każdym wezwaniu na słowa „Do Pana módlmy się”, odpowiedzmy razem 
„Panie wysłuchaj nas” 
 
 
1. Módlmy się za wszystkie dzieci Boga, za tych wszystkich którzy nazywają 

go Stwórcą, Pocieszycielem, Wybawicielem i tysiącem innych imion. Bo 
choć jest ich wiele, to wszystkie one prowadzą ku Tobie, który jesteś 
miłością. Prosimy za tych, którzy już Cię poznali, by trwali w Twej łasce.  
Prosimy za tych, którzy jeszcze Cię nie odnaleźli, by przynagleni tęsknotą 
duszy, mogli się radować Twą bliskością w ich sercach. Prosimy wreszcie 
za tych, którzy odwrócili się od Ciebie, by nie wadzili się z Tobą, by 
zrozumieli, że nie włożyłbyś na ich ramiona ciężaru większego niż ten, 
który mogą udźwignąć, by zrozumieli, że nawet gdy Jesteś surowy, to 
kochasz i chcesz dobra każdego człowieka. 
Do Pana módlmy się. Panie wysłuchaj nas.  
 

2. Módlmy się za kościoły i wspólnoty, które choć różne, to jednak 
zjednoczone są w poszukiwaniu prawdziwego sensu, a nim jesteś Ty, 
Boże. W tym szczególnym czasie prosimy Cię o wybaczenie grzechów 
wszystkich ludzi Kościoła, zwłaszcza tych uczynionych tym 
najmniejszym, lecz przez Ciebie umiłowanym. Prosimy by nasze 
wspólnoty potrafiły przyznać się do błędów, nauczyły się prosić o 
przebaczenie i chciały zadośćuczynić pokrzywdzonym w imię Twej 
miłości. Wlej za sprawą Świętego Ducha jego dary w nasze wspólnoty, by 
odrodzone i kierowane duchem ewangelicznym, stały się jednym ciałem i 
jedną duszą w Chrystusie. 
Do Pana módlmy się. Panie wysłuchaj nas. 
 

3. Ojcze stworzenia pamiętający o najlichszej trawie i w źrenicy swego oka 
mający każdego z nas. Daj abyśmy nigdy nie zapomnieli, że pamięć o tym, 
co tragiczne, przykre, złe, co wiązało się ze śmiercią, czynieniem gwałtu i 
lamentu, jest ważna i potrzebna, ale że jeszcze istotniejsze jest 
przebaczenie. Bo jak Ciebie prosić możemy o przebaczenie, gdy sami nie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

potrafimy, nie chcemy wybaczyć naszym braciom i siostrom? Daj nam 
zrozumienie sensu przebaczenia. Daj łaskę zrozumienia historii i jej 
przesłania. Tu w Racocie, w sposób szczególny spotkały się trzy narody i 
dwa obrządki. Tu chwalono Ciebie w języku polskim, holenderskim i 
niemieckim. I chociaż głosy te brzmiały sobie obco, często wrogo, to 
jednak żyły obok siebie. Chcemy o nich pamiętać, ale też chcemy patrzeć 
w przyszłość. Dzisiaj w przyszłość wspólną. Daj by ta wielka łaska stała 
się naszym udziałem. 
Do Pana módlmy się. Panie wysłuchaj nas. 
 

4. Boże czasu i przestrzeni. Plaga, która dotknęła ziemię, jest wielkim 
sprawdzianem naszego człowieczeństwa, zwłaszcza tego, jak wiele 
jesteśmy w stanie zrobić lub poświęcić dla drugiego człowieka. Dla 
chorego, samotnego, wyrzuconego na margines społeczeństwa i uwagi. 
Daj prosimy, aby doświadczenie pandemii nie zagłuszyło w nas 
wrażliwości na głos tych, którzy są w potrzebie. Obudź w naszych sercach 
solidarność, odpowiedzialność, wrażliwość, by nie okazało się, że nie 
uczyniwszy czegoś jednemu z tych braci naszych najmniejszych, nie 
uczyniliśmy tego Tobie, który dla nas oddałeś wszystko. 
Do Pana módlmy się. Panie wysłuchaj nas.  
 

5. Sędzio ludzkich pragnień i serc. Dzisiaj stojąc razem w tym miejscu 
pragniemy dać świadectwo historii, trudnej, lecz naszej, wspólnej. 
Zwłaszcza dzisiaj gdy historia staje się narzędziem i przedmiotem 
politycznych rozgrywek, w których racja jednej strony ma się stać jedyną 
prawdą, prosimy Ciebie, twórcę historii każdej i każdego z nas, o łaskę 
obiektywizmu, o dar uczciwego mówienia o tym, co było. Nie daj by doszło 
do tego, że gdy historia zostanie zmieniona, ktoś odważył się na 
zniekształcenie Twego przesłania. Daj nam odwagę godnego stania na 
straży prawdy naszej przeszłości, by opromieniona blaskiem Twego 
wszystko ogarniającego spojrzenia, była dla nas nauczycielką i 
przestrogą. 
Do Pana módlmy się. Panie wysłuchaj nas.  

 


