
Za potrzebujących, uciśnionych | Panie wyciągający dłoń ku potrzebującym, cierpią-
cym i uciśnionym! Dzisiejszy świat odwraca głowę od biedy, cierpienia, osamotnie-
nia. Ucieka przy wszystkim, co nie jest pokusą tego świata. To tak, jak gdyby uciekał i 
odwracał głowę od Ciebie. Spraw prosimy, abyśmy we wszystkich potrzebujących, 
cierpiących, porzuconych, więzionych, uciśnionych, załamanych dostrzegli Twoje ob-
licze. Daj byśmy nie uczynili naszych serc zamkniętymi i obojętnymi. Ciebie prosimy… 
Wysłuchaj nas Panie! 
O pokój na świecie | Panie, dawno pokoju! Bratobójcze wojny, konflikty na tle reli-
gijnym, wyścigi zbrojeń, wyczerpujące wojny o surowce naturalne, rosnące w siłę 
organizacje przestępcze…Litania tego, co w dzisiejszym czasie próbuje zniszczyć po-
kój, wydaje się nie mieć końca. Lecz jak możemy zapomnieć o pokoju, który Ty nam 
zostawiłeś i który nam dajesz? Boże wszystkich czasów, naszych czynów, myśli i pra-
gnień. Wlej w serca wszystkich ludzi potrzebę pokoju! Niech świat nie zapomina, że 
to właśnie on jest podstawą rozwoju. Niech nie zapomina, że pokój to dar Boga. Cie-
bie prosimy… Wysłuchaj nas Panie! 
Za pamięć oraz zachowanie ich dla kolejnych pokoleń | Panie, który nie zapominasz 
o nikim! W Piśmie napisano, że „Jeżeli ludzie zapomną, kamienie wołać będą”. Naszą 
wspólną na tym miejscu modlitwą, chcemy pokazać, że pamiętamy. O tym co było 
złe, co dzieliło, ale i o tym, co stanowiło świadectwo koegzystencji i współpracy. 
Chcemy pamiętać o chwilach trudnych i radosnych. Naród bez historii nie ma przy-
szłości. Wierzymy, że wzbogaceni doświadczeniami naszych przodków, będziemy 
mogli wspólnie budować przyszłość opartą na wzajemnym zrozumieniu. O ten dar 
pamięci, prawdziwej pamięci, pełnej obiektywizmu i zrozumienia, chcemy Cię prosić. 
Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas Panie! 
Za tych, którzy modlili się na tym miejscu i tych którzy będą to czynić |Panie, który 
jesteś wszędzie. Dzisiaj gromadzimy się w tej świątyni, która przez minione wieki słu-
żyła dwóm wyznaniom i trzem narodom. Daj prosimy, by modlitwy zanoszone do 
Ciebie w tak wielu językach, były zawsze Tobie miłe. Niech to miejsce – gdzie dzisiaj 
jesteśmy zgromadzeni w imię Twoje – będzie świadectwem jedności i ekumenizmu. 
Dla przyszłych zaś pokoleń, niech stanowi przykład tego, że niezależnie od miejsca i 
czasu, Ty zawsze słuchasz, Ty zawsze jesteś i nieustannie czekasz na nas. Ciebie prosi-
my…Wysłuchaj nas Panie!  
Za Polaków, Holendrów i Niemców | Módlmy się, aby Polacy, Holendrzy i Niemcy 
pamiętali o wspólnej przeszłości, kultywowali dobre sąsiedzkie kontakty, kierowali 
się wzajemnym zrozumieniem i przebaczeniem i stali obok siebie w trudnych chwi-
lach w imię wspólnego dobra. Pozwólcie im odkryć na nowo wielki dar uniwersal-
nych wartości i stańcie się wzorem szacunku dla innych w Europie, odzwierciedlając 
oblicze Stwórcy, w którym odbija się twarz twórcy. Ciebie prosimy…Wysłuchaj nas 
Panie!  
Modlitewna refleksja w ciszy zakończona modlitwą Ojcze nasz. 
Błogosławieństwo końcowe. 
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Pozdrowienie zebranych Proboszcz parafii w Racocie – ks. Sta-
nisław Tokarski i pastor wspólnoty ewangelickiej w Lesznie—
ks. Waldemar Gabryś 
Wezwanie do pokuty 
By stanąć przed Bogiem, Stwórcą Ciebie i mnie, nas tutaj ze-
branych, oczyśćmy nasze serca i wzbudźmy pragnienie odmia-
ny tego wszystkiego, co oddala nas od Boga i ludzi. Wołajmy 
wspólnie – Przepraszamy Cię Panie. 



Za brak ufności w Twoje słowa – Przepraszamy Cię Panie. 
Za to wszystko, co myślą, mową i uczynkiem uczyniliśmy przeciw Tobie i naszym  
bliźnim – Przepraszamy Cię Panie. 
Za podziały, które czynimy w naszej wierze, społeczeństwie, w naszych rodzinach – 

Przepraszamy Cię Panie. 
Za grzech pychy – Przepraszamy Cię Panie. 
Za odwrócenie głowy od potrzebujących, cierpiących, samotnych, uwięzionych, do-

tkniętych chorobą i będących na marginesie społeczeństwa – Przepraszamy Cię Pa-
nie. 

Za zaniedbanie wezwania do bycia świadkami Twojej miłości – Przepraszamy Cię Pa-
nie. 

Za to wszystko, co jest zaniedbaniem w Twoich oczach – Przepraszamy Cię Panie. 
Panie! Ty który otwierasz kołaczącemu, wysłuchujesz proszącego, nie odtrącasz wę-
drowca, lecz zapraszasz go niczym na ucztę weselną, zechciej wlać w nasze serca dar 
swego przebaczenia i przyjmij naszą szczerą skruchę. Bo do Ciebie wołamy, do Ciebie 
przychodzimy, przy Tobie chcemy pozostać…Który byłeś, Który jesteś, Który władasz 
po wszystkie wieki wieków. Amen. 
Czytanie z Księgi Kapłańskiej (19, 32-37)      Przed siwizną wstaniesz, będziesz szano-
wał oblicze starca, w ten sposób okażesz bojaźń Bożą. Ja jestem Pan! Jeżeli w waszym 
kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać. Przybysza, osiadłego wśród was, 
będziecie uważać za tubylca. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście 
przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz! Nie będziecie popełniać nie-
sprawiedliwości w wyrokach, w miarach, w wagach, w objętości. Będziecie mieć wagi 
sprawiedliwe, odważniki sprawiedliwe, sprawiedliwą efę, sprawiedliwy hin. Ja jestem 
Pan, Bóg wasz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej! Będziecie strzec wszystkich 
ustaw moich i wszystkich wyroków moich. Będziecie je wykonywać. Ja jestem Pan!» 
Psalm 34      Ref. Wobec narodów, będę głosił Pana! Chcę błogosławić Pana w każdym 
czasie, / na ustach moich zawsze Jego chwała. / Dusza moja będzie się chlubiła w Pa-
nu, / niech słyszą pokorni i niech się weselą! Ref. / Uwielbiajcie ze mną Pana,  / imię 
Jego wspólnie wywyższajmy! / Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał / i uwolnił od 
wszelkiej trwogi. Ref. / Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, / a oblicza wasze 
nie zaznają wstydu. Ref. / Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, / i wybawił ze wszyst-
kich ucisków.  / Anioł Pana zakłada obóz warowny / wokół bojących się Jego i niesie 
im ocalenie. Ref. / Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, / szczęśliwy człowiek, 
który się do Niego ucieka. / Bójcie się Pana, święci Jego,  gdyż bogobojni nie doświad-
czają biedy. Ref. / Możni zubożeli i zaznali głodu; / a szukającym Pana żadnego dobra 
nie zabraknie.  / Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie;  / nauczę was bojaźni Pań-
skiej.  Ref. / Jakim ma być człowiek, co miłuje życie /  i pragnie dni, by zażywać szczę-
ścia? / Powściągnij swój język od złego, / a twoje wargi od słów podstępnych! Ref. 
Drugie czytanie 1 Kor 13, 1-13      Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości 
bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też 
miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę 
miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym niczym.  

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz 
miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie 
zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swe-
go, nie unosi się gniewem, nie  pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz 
w s p ó ł w e s e l i  s i ę  z  p r a w d ą .  W s z y s t k o  z n o s i , 
wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nig-
dy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą,  choć zniknie dar języków i 
choć wiedzy [już] nie stanie. Po części bowiem tylko poznajemy  i po części prorokuje-
my. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy 
byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kie-
dy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby w 
zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [ujrzymy] twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, 
wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany.  Tak więc trwają wiara, na-
dzieja, miłość – te trzy: największa z nich [jednak] jest miłość.  

Alleluja Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go! 

Ewangelia Mt 5, 3-10     Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy kró-
lestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pociesze-
ni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy 
łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga 
oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 
synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, al-
bowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Modlitwa wiernych 

O jedność wierzących w Chrystusa  | Panie, który jesteś jeden! Prosimy w intencji tych 
wszystkich, którzy w Twoim imieniu szukają nadziei, odnajdują siłę i którzy w chwilach 
radości i smutku zwracają się do Ciebie. Spraw prosimy, by wśród chrześcijan kierują-
cych się Twoimi słowami i przykładem miłości cierpliwej i pełnej zrozumienia, zapano-
wała jedność. Niech ponad podziałami i różnicami, wszyscy dostrzegamy w Chrystusie 
ucieleśnienie miłości Boga do ludzi. Ciebie prosimy…  Wysłuchaj nas Panie! 
O wzajemnie wybaczenie i zrozumienie | Pani, który na krzyżu błogosławiłeś skruszo-
nemu łotrowi i wybaczałeś swoim oprawcom! Wielokrotnie człowiek grzeszy, upada, 
poddaje się słabości. Ty jednak prosisz Ojca „Przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”. 
Dzisiaj prosimy raz jeszcze o wybaczenie naszych wzajemnych krzywd, urazów, które 
naznaczyły historię naszych narodów. Prosząc Ciebie o wybaczenie zwracamy się do 
wszystkich zebranych w tym miejscu i zarazem do siebie nawzajem ze słowami: 
„Bracie, Siostro – przebacz!” Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas Panie! 
Za nasze Kościoły | Panie, fundamencie wiary! Nasze Kościoły i wyznania w wielu wy-
padkach różnią się od siebie. W wielu wypadkach podziały, jakie powstały wśród 
chrześcijan, okazywały się przepaściami nie do pokonania. Dzisiaj, naszą obecnością 


