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Nabożeństwo ekumeniczne 

22 stycznia 2023, Legionowo 

1. Pieśń na wejście – Pan jest mocą swojego ludu 

Znak krzyża 

Wprowadzenie 

Gromadzimy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przez wodę chrztu staliśmy się członkami 

Ciała Chrystusa, ale nasze grzechy spowodowały ból i wzajemne zranienia. Nie potrafiliśmy czynić dobra. 

Panie Ty troszczysz się o nas z miłością, a my zbyt często zamykamy się w sobie. Porzucając innych 

porzucamy Ciebie. Wyrasta między nami mur wrogości. Przyjdź i przyprowadź do siebie nasze serca. O 

Panie otwórz nasze serca, abyśmy byli odważni w odnajdywaniu bogactwa zjednoczenia i skarbów 

różnorodności wśród nas. Obdarzaj nas życiem dzięki Twojemu przebaczeniu, abyśmy wspólnie wysławiali 

Twoje Imię, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

Akt żalu 

P – Wzbudźmy żal za grzechy słowami proroka Izajasza. 

L – „Gdy przychodzicie by stanąć przede Mną, kto tego żądał od Was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? 

Zaprzestańcie składania czczych ofiar! Obrzydła mi jest wznoszenie dymu”. (Iz 1, 12-13) 

W – Przebacz, nam Panie, kiedy brak pokory i pokuty. 

Chwila milczenia 

L – „ Święta nowiu oraz zwoływanie świętych zebrań – Nie mogę ścierpieć uroczystych zebrań, gdy szerzy 

się nieprawość. Nienawidzę całą duszą świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem, sprzykrzyło Mi się je 

znosić” (Iz 1, 13-14) 

W – Przebacz nam Panie fałszywą pobożność.  

Chwila milczenia  

L – „Obmyjcie się i czyśćcie! Usuńcie zło czynów waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! 

Zaprawiajcie się w dobru! Zatroszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność 

sierocie, w obronie wdowy stawajcie!” (Iz 1, 16.17) 

W – Obmytych wodą chrztu pojednaj nas Panie z Tobą i bliźnimi. 

Chwila milczenia 

P – Niech Bóg wysłucha naszych modlitw, zmiłuje się nad nami i przebaczy nam nasze grzechy. 

W – Bogu niech będą dzięki. 

Modlitwa 

P – Boże nasze serca przepełnione są wdzięcznością za łaskę Twojej obecności. Stajemy przed Tobą jako 

rodzina zjednoczona w pięknej różnorodności: niektórzy z nas mieszkają tu od pokoleń, niektórzy są 

migrantami lub uchodźcami, ale wszyscy stanowimy jedno Ciało Chrystusa. 
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Dzięki wodzie chrztu i łzom pokuty nasze grzechy zostają obmyte a my uzdrowieni. Panie przypominaj nam, 

że jesteśmy jedna rodziną Bożą, zgromadzoną przez Twojego Ducha Świętego ku chwale Boga Ojca. Tobie 

składamy dziękczynienie i uwielbienie. 

W - Amen. 

Śpiew do Ducha Świętego – Przybądź, Duchu Boży 

Czytanie - Ef 2,13-22 

Ps 42 

Refren: Odnów nas Boże i obdarz jednością 

Aklamacja Alleluja 

Ewangelia - Mt 25, 31-40 

Homilia 

Śpiew – Laudate omnes gentes/Slavite, vsi narody 

Modlitwa wiernych 

Bóg pojednał nas ze sobą przez najdoskonalszą ofiarę swojego Syna, który zawsze wstawia się za nami, 

Zgromadzeni w Duchu Świętym zanieśmy do dobrego Ojca wspólne prośby. 

1. „Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości”. Módlmy się za zwierzchników kościelnych, aby 

kierowali swoimi wspólnotami w wierności Ewangelii. 

2. „Usuńcie zło waszych czynów sprzed Moich oczu”. Módlmy się o ustanie spirali nienawiści, zła       i 

wojen na świecie i w naszym najbliższym sąsiedztwie, abyśmy doznali błogosławieństwa miłości      i 

pokoju. 

3. „Pomagajcie uciśnionym”. Módlmy się za chorych, opuszczonych, wygnańców i ubogich, aby doznali 

pomocy. 

4. „Choćby wasze grzechy były jak  szkarłat, to staną się białe jak śnieg”. Módlmy się za ludzi, którzy 

oddalili się od Boga i uwikłali w grzech, aby w pokucie przemieniali swoje serca i czyny. 

5. „Obmyjcie i się, oczyśćcie” Módlmy się za nas samych, abyśmy nieustannie nawracali się w swoim 

myśleniu i działaniu, wypełniając wolę Boga w naszym życiu 

P – Panie nasz Boże niech nasza modlitwa wznosi się przed Tobą jak dym kadzidła, a nasze podniesione 

ręce jak ofiara wieczorna, przez Chrystusa, Pana naszego.  

Amen. 

Do świecy podchodzą wybrani przedstawiciele parafii 

P – Jesteśmy powołani, aby być sługami Bożej miłości uzdrawiającej i niosącej pojednanie. 

Kiedy ludzie zbliżają się do Boga  

podchodzą bliżej świecy 
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zbliżają się do siebie. A im bardziej zbliżają się do siebie, tym bardziej zbliżają się do Boga. On jest spójnią 

naszej jedności. On jest Światłem. 

zapalenie świeczek od świecy 

Modlitwa Pańska 

Niech nasze serca porusza Twoja miłość, która czyni nas dziećmi Boga i braćmi człowieka, dlatego módlmy 

się słowami których nauczył nas Jezus Chrystus: 

W – Ojcze nasz… 

P – Światło jedności jest darem dla wszystkich, dla całego świata. Przekażcie sobie znak Chrystusowej 

światłości. 

zaniesienie światła do ludu 

Śpiew – Jezu, Tyś jest światłością mej duszy 

 P – Zbliżając się do Boga zbliżamy się do siebie. Zbliżając się do siebie, zbliżamy się do Boga. Kiedy trwamy 

w Chrystusie przynosimy obfity owoc. Odmówmy modlitwę którą odmawiają codziennie siostry z 

ekumenicznej wspólnoty monastycznej w Grandchamp (czyt. Grąszą) 

Wszyscy powtarzają: 

Módl się i pracuj, aby Bóg mógł panować. 

Niech Słowo Boże tchnie życie w pracę i odpoczynek. 

We wszystkim zachowaj wewnętrzną ciszę tak, by zamieszkać w Chrystusie. 

Bądź napełniony Duchem błogosławieństw: radości, prostoty i miłosierdzia. 

Niech się tak stanie. Amen. 

Modlitwa 

Wiekuisty Boże spójrz na nas zgromadzonych w świętej wspólnocie i poślij nas tam, dokąd chcesz, abyśmy 

w Twoim Duchu czynili dobro i szukali sprawiedliwości. Zachowaj nas, abyśmy stanowili jedno, aby świat 

uwierzył, że Ty posłałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Amen. 

 

Błogosławieństwo 

Śpiew – Ubi caritas 


