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„Dlatego przyjmujcie siebie nawzajem, 
jak i Chrystus przyjął was na chwałę Boga.”

 List do Rzymian 15,7

WPROWADZENIE

Dobrze jest być tu dziś razem i gromadzić się na wspólnej modlitwie. W sposób
szczególny chcemy dziś przypomnieć sobie Ewangeliczne wezwanie, aby zaprosić
przybysza do domu. Nasz Pan Jezus Chrystus przypomina nam: Byłem głodny, a daliście
Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście
Mnie (Mt 25, 35). Bóg kocha przybyszów, którzy mieszkają wśród nas. On kocha
sieroty i wdowy, wszystkich słabych i pozbawionych praw. On kocha wszystkich
najsłabszych.

W tę niedzielę łączymy się w całym naszym Kościele w żarliwej modlitwie do Boga,
aby zakończył się dramat migrantów na polskiej granicy, śmierć niewinnych ludzi
i niesprawiedliwa separacja rodzin, zwłaszcza dzieci i rodziców, których jedynym
pragnieniem jest żyć i zaznać bezpieczeństwa z dala od własnego kraju trawionego
przez biedę, przemoc i prześladowania.  W swoim kraju chcieliby pozostać, ale nie
mogą. 

Prośmy Boga, aby połączył rozdarte przez druty kolczaste rodziny. Prośmy Boga za
wszystkich, którzy są w obozach i ośrodkach dla uchodźców. Prośmy Boga za
wszystkich obcokrajowców w naszym kraju i za wszystkich, którzy zwracają się do
rządu polskiego z prośbą o azyl.

Przecież my wszyscy, każda i każdy z nas, byliśmy i nadal jesteśmy przybyszami na tej
ziemi. Przypomina nam o tym Bóg w Księdze Kapłańskiej, mówiąc: Przybysza, który
się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie
samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg
wasz! (Kpł 19, 33-34).



MODLITWA
Prowadzący: Módlmy się.

Panie, nasz Boże, prosimy Cię:  
Otwórz nasze serca na Twoją miłość 
– która jest otwarta na wszystkich ludzi. 
Otwórz nasze dłonie – do pomocy najsłabszym. 
Otwórz nasze usta – abyśmy umieli wołać o sprawiedliwość. 
Naucz nas kochać innych, jak siebie samych.

Wszyscy: Amen.

CZYTANIE PIERWSZE | Pwt 10, 17-19 
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa 
Mojżesz powiedział do ludu:  
PAN, wasz Bóg, jest Bogiem nad bogami i PANEM nad panami. 
On jest Bogiem wielkim, potężnym i groźnym. 
Nie jest stronniczy ani przekupny. On broni sierot i wdów, 
kocha cudzoziemca, dając mu chleb i odzienie. 
I wy kochajcie cudzoziemca, bo sami byliście cudzoziemcami 
w ziemi egipskiej.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi 

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki. 

PSALM 10

Czemu, o PANIE, stoisz daleko,
ukrywasz się w czasie ucisku?

Pycha bezbożnika niszczy ubogiego.
Oby bezbożni zaplątali się w zamysły, które uknuli!

Bezbożny przechwala się swymi pragnieniami,
wyzyskiwacz bluźni i znieważa PANA.

Bezbożny mówi w swej pysze:
„Jego gniew nie skarci! Nie ma Boga!”.

Głupie są jego myśli,
jego drogi są zawsze obrzydliwe.

Odrzucił od siebie Twoje wyroki,
gardzi swymi nieprzyjaciółmi.

Myśli sobie: „Ja się nie zachwieję!
Nie zaznam zła po wszystkie pokolenia!”.

Jego usta pełne są zdrady i trucizny,
swoim językiem zadaje ból i cierpienie.

W zaroślach robi zasadzkę,



w ukryciu zabija niewinnego.
Jego oczy śledzą nędzarza.

Ukryty jak lew czatuje w szałasie,
czyha, by schwytać ubogiego.
Porywa ubogiego, łowiąc go w swe sieci.

Zadręcza sprawiedliwego,
sprytnie się ustawia, by znieważyć nędzarza.

Myśli sobie: „Bóg zapomniał,
odwrócił swoje oblicze, nigdy tego nie zobaczy!”.

Zacznij działać, PANIE! Podnieś dłoń, o Boże!
Nie zapominaj o ubogich!

Dlaczego bezbożny gardzi Bogiem
i myśli sobie: „Ty nie będziesz karcił”?

Przecież Ty widzisz. Dostrzegasz trud i cierpienie,
by wziąć je w swe ręce.

Tobie oddaje się nędzarz,
Ty jesteś opiekunem sieroty.

Skrusz ramię bezbożnego i złoczyńcy,
skarć jego grzech, by go już nie było!

PAN będzie królował na wieki wieków,
z Jego ziemi znikną poganie.

Spełniłeś, PANIE, pragnienia ubogich,
modlitwy ich serc  usłyszało Twe ucho.

Bądź obrońcą uciśnionego i sieroty, 
aby śmiertelnik nie wzbudzał już postrachu! 

Chwała Ojcu i Synowi, 
i Duchowi Świętemu.

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

MODLITWA 
Prowadzący: Zacznij działać, Panie; podnieś dłoń, o Boże; 

nie odwracaj swojego oblicza od naszych trosk. 
Ojcze sierot, skarbie nędzarzy, 
radujemy się, mogąc głosić Twoje przedziwne imię. 
Daj, prosimy, abyśmy w czasach cierpienia i niepokoju 
mogli odnaleźć w Tobie naszą pociechę i wsparcie.

Wszyscy: Amen.

CZYTANIE DRUGIE | Hbr 13,1-3.14-16



 Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Niech trwa braterska i siostrzana miłość. 
Nie zapominajcie też o gościnności. Przecież dzięki niej niektórzy, 
nawet się nie domyślając, ugościli aniołów. 
Pamiętajcie o więźniach, jakbyście sami byli więzieni, 
i o cierpiących, bo wy też żyjecie w ciele.
Nie mamy tu bowiem trwałego miasta, lecz dążymy do przyszłego!
Zatem przez Niego ustawicznie składajmy ofarę uwielbienia. 
Jest nią owoc warg wyznających Jego imię. 
Nie zapominajcie o czynieniu dobra i o budowaniu wspólnoty, 
gdyż Bóg cieszy się takimi ofarami! 
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi 

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki. 

PSALM 121
Oczy swe wznoszę ku górom:
Skąd przyjdzie dla mnie pomoc?

Pomoc przychodzi od PANA,
który stworzył niebo i ziemię!

On nie pozwoli potknąć się twej nodze
ani się nie zdrzemnie Ten, który cię strzeże!

Nie zdrzemnie się nigdy ani nie zaśnie
Strażnik Izraela.

PAN jest strażnikiem twoim,
PAN twoją osłoną,
On jest po twojej prawej stronie.

We dnie nie porazi cię słońce
ani księżyc w nocy.

PAN cię ustrzeże od zła wszelkiego,
PAN ochroni twe życie.

PAN cię ustrzeże
przy wyjściu i powrocie,
teraz i na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, 
i Duchowi Świętemu.

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

MODLITWA
Prowadzący: Panie, Jezu Chryste, 



Ty przygotowałeś nam mieszkanie w domu naszego Ojca. 
Bądź, prosimy, naszym strażnikiem; 
spraw, aby we dnie nie poraziło nas słońce, ani księżyc w nocy 
i strzeż nas od zła wszelkiego.

Wszyscy: Amen.

MODLITWA WSTAWIENNICZA 

Jezu, który nie miałeś bezpiecznego miejsca, aby się urodzić, prosimy za osoby, 
pozbawione dostępu do pomocy medycznej. Wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, który musiałeś uciekać do Egiptu, prosimy za osoby, które przez przemoc, 
wojny i niepokoje społeczne muszą opuszczać swoje domy i ojczyzny. Wysłuchaj 
nas, Panie.

Jezu, który nakarmiłeś tysiące głodnych, prosimy cię za osoby pozbawione dostępu 
do żywności i wody pitnej. Wysłuchaj nas, Panie.

Jezu, wędrujący i niemający stałego miejsca na odpoczynek, prosimy za uchodźców
i uchodźczynie, które dniami, tygodniami i miesiącami tułają się i nie znajdują miejsca 
schronienia. Wysłuchaj nas, Panie.

Jezu, który mówisz nam byłem przybyszem a przyjęliście mnie, prosimy, abyśmy 
w przybyszach dostrzegali Twoją obecność. Wysłuchaj nas, Panie.

Jezu, samotnie umierający, prosimy przyjmij do nieba osoby, które umarły na 
szlakach migracyjnych, zwłaszcza te, które utonęły w morzu. Wysłuchaj nas, 
Panie.

Można dodać własne intencje.

Kyrie Eleison. 
Chryste eleison, Kyrie eleison.

OJCZE NASZ
Wszyscy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo 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 wystawiaj nas na próbę
ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest Królestwo i moc,



i chwała na wieki wieków. Amen.

MODLITWA 
Prowadzący: Boże, dla Ciebie nikt nie jest obcy 

i nikogo nie pozbawiasz swojej pomocy, 
wejrzyj łaskawie na uchodźców i uchodźczynie, 
na migrantów i migrantki, 
na rozdzielone rodziny i rozproszone dzieci, 
pozwól im powrócić do ojczyzny 
lub odnaleźć nowy, bezpieczny dom, 
a nam daj serca czułe na potrzeby ubogich i przybyszów. 
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje 
we wspólnocie Ducha Świętego. 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 

Wszyscy: Amen.

Prowadzący: Niech nas Pan błogosławi, 
broni od wszelkiego zła 
i doprowadzi do życia wiecznego.

Wszyscy: Amen.
Prowadzący: Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
Wszyscy: I z naszymi braćmi i siostrami nieobecnymi. Amen.


