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Część I 

WpROWADZENIE 

1. Słowo polskiego zespołu redakcyjnego 

Sposób wykorzystania materiałów

Tydzień i rok
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. 

Termin ten został zaproponowanyw 1908 r.przez pioniera ruchu ekume-
nicznego, Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem wspo-
minającym św. Piotra, a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła. 
Na półkuli południowej, gdzie w styczniu zwykle trwają wakacje, Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan jest zazwyczaj obchodzony w innym termi-
nie, np. w okresie obejmującym święto Pięćdziesiątnicy (propozycja ruchu 
„Wiara i Ustrój” z 1926 r.), co również zyskuje rangę symbolu.

Usilnie zachęca się Kościoły, by korzystały z tych materiałów przez cały 
rok, np. podczas comiesięcznych spotkań czy nabożeństw ekumenicznych, 
godzin biblijnych, w pracy duszpasterskiej wśród młodzieży, studentów, 
dorosłych. Refleksje zawarte w broszurze mogą posłużyć np. za wstęp do 
dyskusji, którą z kolei można zakończyć zaproponowanymi modlitwami.

Zachęca się wiernych do kontynuowania ekumenicznej modlitwy 
i wzajemnych odwiedzin w ciągu całego roku.

Nabożeństwa codzienne i nabożeństwo centralne

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan niektóre Kościoły, 
diecezje czy miasta organizują jedno nabożeństwo, inne spotykają się 
każdego dnia Tygodnia (a właściwie oktawy). Jeszcze inne wybierają 
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spośród tych ośmiu nabożeństw jedno, któremu nadają charakter obcho-
dów centralnych, świętowanych najczęściej w niedzielę. Należy tu podkre-
ślić, że przypadająca w Tygodniu Modlitw niedziela ma szczególne znacze-
nie duszpasterskie. 

Niniejsza broszura uwzględnia każdą z tych możliwości, czemu służy 
propozycja nabożeństwa słowa Bożego oraz bogaty zestaw modlitw na 
każdy dzień, łącznie z czytaniami biblijnymi i komentarzami.

Międzywyznaniowo i konfesyjnie
Materiały Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan można wykorzy-

stać zarówno podczas nabożeństw międzywyznaniowych jak i w ramach 
nabożeństw jednejtylko konfesji, włączając proponowane modlitwy − na 
ile to możliwe − do własnych porządków liturgicznych.

Na nabożeństwach centralnych w diecezjach Kościoła rzymskokato-
lickiego, na które zapraszani są duchowni i świeccy z bratnich Kościołów 
chrześcijańskich, zalecane jest organizowanie nabożeństwa słowa Bożego. 
Jeżeli jednak racje duszpasterskie podpowiadają, że ze względu na większy 
udział wiernych wskazane jest umieszczenie modlitw o jedność chrześci-
jan w ramach Mszy św., skorzystać należy z Mszału Rzymskiego, wzboga-
cając celebrację o podane w broszurze teksty (czytania biblijne, modlitwy). 

Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych 
jest międzywyznaniowa wymiana kaznodziei.

Wspólnotowo i indywidualnie
Choć wspólnotowa modlitwa o jedność chrześcijan ma charakter 

uprzywilejowany, to jednak chrześcijanin powinien także modlić się do 
Ojca, „który widzi w ukryciu” (por. Mt 6,6). Materiały mogą służyć także 
tym, którzy chcieliby oddać się osobistej modlitwie w intencji jedności 
chrześcijan. Warto mieć przy tym świadomość, że wszyscy modlący się 
o większą widzialną jedność Kościoła –nawet gdy modlą się indywidu-
alnie – tworzą wspólnotę.
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przygotowanie materiałów

Materiały na tegoroczny Tydzień Modlitw przygotowała Rada Kościo-
łów Bliskiego Wschodu.

Teksty zostały ostatecznie opracowane i zatwierdzone przez człon-
ków Międzynarodowego Komitetu mianowanego przez Komisję Wiara 
i Ustrój Światowej Rady Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedno-
ści Chrześcijan. 

Po raz dwudziesty piąty polską wersję materiałów przygotował ekume-
niczny zespół redakcyjny powołany przez Komisję ds. Dialogu między 
Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski. Do zespołu 
redakcyjnego należą obecnie:

Bp dr Edward Puślecki Honorowy Zwierzchnik Kościoła 
Ewangelicko-Metodystycznego w RP, 
Warszawa

Dr hab. Kalina Wojciechowska Kościół Ewangelicko-Augsburski 
w RP, Warszawa

Ks. dr Doroteusz Sawicki Polski Autokefaliczny Kościół 
Prawosławny, Warszawa

Ks. inf. dr Andrzej Gontarek Kościół Polskokatolicki w RP, Lublin

Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC Kościół Rzymskokatolicki, Lublin
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2. Tekst biblijny
(Mt 2,1-12)

2 1 Gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za panowania króla 
Heroda, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze Wschodu 2 i pytali: Gdzie jest 
nowo narodzony król Żydów? Zobaczyliśmy bowiem Jego gwiazdę 
na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon. 

3 Kiedy król Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. 
4 Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu i wypytywał 
ich, gdzie miał się urodzić Mesjasz. 5 Odpowiedzieli mu: W Betlejem 
w Judei, bo tak napisał prorok: 6A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie 
jesteś najmniejsze wśród książęcych miast Judei, z ciebie bowiem będzie 
pochodził władca, pasterz Izraela, mojego ludu. 

7 Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dowiadywał się dokład-
nie o czas pojawienia się gwiazdy. 8 Potem skierował ich do Betlejem 
i powiedział: Idźcie tam i wypytajcie starannie o Dziecko, a gdy Je znaj-
dziecie, dajcie mi znać, abym i ja poszedł i oddał Mu pokłon. 

9 Oni wysłuchali króla i ruszyli w drogę. Gwiazda, którą zobaczyli 
na Wschodzie, prowadziła ich, aż zatrzymała się nad miejscem, gdzie 
było Dziecko. 10 Na widok gwiazdy ucieszyli się ogromnie. 11 Weszli do 
domu, a gdy zobaczyli Dziecko i Jego matkę, Marię, padli na twarz, 
oddając Mu pokłon. Potem rozłożyli swe skarby i ofiarowali Mu dary: 
złoto, kadzidło i mirrę. 

12 Otrzymali jednak we śnie polecenie, żeby nie wracali do Heroda, 
dlatego inną drogą powrócili do swojego kraju.
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3. Wprowadzenie w tematykę roku 2022

Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie 
i przyszliśmy oddać Mu pokłon

(Mt 2,1-12)

Według Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,1-12) pojawienie się cudownej 
gwiazdy na niebie stanowi długo oczekiwany znak nadziei, który prowa-
dzi mędrców (magów), a w istocie wszystkie narody ziemi, do miejsca, 
w którym objawia się prawdziwy król i Zbawiciel. Ta gwiazda jest darem, 
oznaką miłującej obecności Boga dla całej ludzkości. Dla mędrców był to 
znak, że narodził się król. Gwiazda swoimi promieniami oświetla drogę 
ludzkości do większego światła, Jezusa, nowego Światła, które oświeca 
każdego człowieka i prowadzi nas do chwały Ojca i wspaniałości Jego 
blasku. Jezus jest światłem, które zstąpiło w naszą ciemność, gdy przez 
Ducha Świętego wcielił się z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Jezus 
jest światłością, która weszła jeszcze głębiej w ciemność świata, kiedy dla 
nas i dla naszego zbawienia uniżył samego siebie i stał się posłuszny aż 
do śmierci. Uczynił to, aby oświetlić naszą drogę do Ojca, abyśmy mogli 
poznać Ojca i Jego miłość do nas, Ojca, który oddał za nas swego Jednoro-
dzonego Syna, abyśmy wierząc w Niego nie zginęli, ale mieli życie wieczne. 

Mędrcy zobaczyli gwiazdę, niebiański drogowskaz i podążyli za nią. 
Tradycyjnie komentatorzy widzieli w postaciach mędrców symbol różno-
rodności znanych wówczas ludów i znak powszechności Bożego wezwania, 
które odczytujemy w świetle gwiazdy świecącej ze wschodu. W gorliwym 
poszukiwaniu przez mędrców nowonarodzonego króla widzą oni również 
pragnienie dotarcia całej ludzkości do prawdy, dobra i piękna. Od początku 
stworzenia ludzkość poszukuje Boga, by Jemu oddać hołd. Gwiazda poja-
wiła się, gdy boskie Dziecię narodziło się w pełni czasu. Zapowiedziała długo 
oczekiwany Boży akt zbawienia, który rozpoczął się w tajemnicy wcielenia. 
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Mędrcy uosabiają upragnioną przez Boga jedność wszystkich narodów. 
Przybywają z odległych krajów i reprezentują różne kultury, ale wiedzie ich 
to samo pragnienie, aby zobaczyć i poznać nowonarodzonego króla, wejść 
do małego domu w Betlejem i zjednoczyć się w prostym akcie składania 
hołdu i ofiarowania darów. Chrześcijanie mają być dla świata znakiem 
Boga, który urzeczywistniania upragnioną przez Niego jedność. Wywo-
dzący się z różnych kultur, ras i języków chrześcijanie poszukując Chry-
stusa, spotykają się na tej drodze i dzielą wspólne pragnienie oddawania 
Mu czci. Misją ludu chrześcijańskiego jest zatem bycie takim znakiem 
jak gwiazda, drogowskazem dla ludzkości spragnionej Boga i prowadze-
nie wszystkich do Chrystusa.

Hołdem mędrców jest otwarcie skarbców i ofiarowanie darów, które 
od starożytności chrześcijańskiej były rozumiane jako symbole różnych 
odsłon tożsamości Chrystusa: złoto jako symbol królewskiego pocho-
dzenia; kadzidło jako symbol Jego boskości i mirra zapowiadająca Jego 
śmierć. Różnorodność darów daje nam zatem obraz rozmaitości sposo-
bów widzenia osoby i dzieła Jezusa przez różne tradycje chrześcijańskie. 
Kiedy więc chrześcijanie gromadzą się i otwierają skarbce swojej tożsa-
mości i swoje serca w hołdzie Chrystusowi, ta różnorodność wszystkich 
wzajemnie wzbogaca. 

Na wschodzie wzeszła gwiazda (Mt 2,2) i wschodzi słońce. Na Bliskim 
Wschodzie, pojawiło się zbawienie dzięki miłosierdziu naszego Boga, 
który pobłogosławił nas Słońcem z wysoka (Łk 1,78). Jednak historia 
Bliskiego Wschodu była i nadal jest nacechowana sporami i konfliktami, 
splamiona krwią i przyćmiona przez niesprawiedliwość i ucisk. W nieda-
lekiej przeszłości, od czasu palestyńskiej Nakby (exodusu arabskiej ludno-
ści Palestyny podczas wojny w 1948 r.) region był świadkiem serii krwa-
wych wojen i rewolucji oraz wzrostu ekstremizmów i podziałów na tle 
religijnym, rasowym i narodowościowym. Historia mędrców również 
zawiera wiele mrocznych elementów, w szczególności rozkaz Heroda, by 
zabić w Betlejem wszystkie dzieci do drugiego roku życia (Mt 2,16-18). 
To okrucieństwo odbija się echem w długiej i trudnej historii i teraźniej-
szości Bliskiego Wschodu.
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Słowo Boże zakorzeniło się na Bliskim Wschodzie i wydało owoc: trzy-
dziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. Ze wschodu apostołowie 
wyruszyli, aby głosić Ewangelię aż po krańce ziemi (Dz 1,8). Bliski Wschód 
wydał tysiące chrześcijańskich świadków i tysiące chrześcijańskich męczen-
ników. A jednak teraz samo istnienie małej chrześcijańskiej wspólnoty jest 
zagrożone, gdyż wiele osób jest zmuszonych do szukania bezpieczniejszego 
i spokojniejszego życia gdzie indziej. Podobnie jak Światłu świata − Dzie-
ciątku Jezus zagrażało okrucieństwo Heroda, tak światłu chrześcijaństwa 
Bliskiego Wschodu coraz bardziej w tych trudnych czasach zagraża prze-
śladowanie przez nowych Herodów.

Jerozolima jest bardzo ważnym symbolem dla chrześcijan, jest Miastem 
Pokoju, w którym cała ludzkość została ocalona i odkupiona. Ale dziś w tym 
mieście brakuje pokoju. Nawet modlitwa w Jerozolimie stała się przedmio-
tem sporów religijnych, działań politycznych i wojskowych. 

Jerozolima była miastem królów (Łk 19,28-44). Nic więc dziwnego, że 
magowie spodziewali się odnaleźć w tym królewskim mieście nowonaro-
dzonego króla objawionego przez gwiazdę. Jednak opowiadanie mówi nam, 
że zamiast zostać pobłogosławioną narodzinami króla Zbawiciela, Jerozo-
lima napełniła się niepokojem i strachem. Tak jest i dzisiaj.

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, Bliski Wschód potrzebuje, by niebiań-
skie światło zajaśniało jego mieszkańcom. Gwiazda betlejemska jest 
znakiem, że Bóg towarzyszy swojemu ludowi, odczuwa jego ból, słyszy jego 
płacz, okazuje mu współczucie i uczestniczy w jego niedoli. Ta gwiazda 
umacnia naszą ufność, że chociaż okoliczności się zmieniają i mogą zdarzyć 
się straszne katastrofy, Boża wierność jest niezawodna. Pan Bóg nie drze-
mie ani nie zasypia. Nie odstępuje swojego ludu i odnajduje go, gdy ten się 
zagubi lub jest w niebezpieczeństwie. Droga wiary to kroczenie z Bogiem, 
który zawsze czuwa nad swoim ludem i prowadzi nas po skomplikowa-
nych drogach historii i życia.

Chrześcijanie Bliskiego Wschodu z kilku powodów wybrali na ten 
Tydzień Modlitw temat gwiazdy, która wzeszła na wschodzie. Podczas gdy 
wielu zachodnich chrześcijan obchodzi Narodzenie Pańskie, to najstar-
szym i nadal głównym świętem wielu wschodnich chrześcijan jest Epifa-
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nia (obchodzona w dniu chrztu Pańskiego). Boże zbawienie zostaje obja-
wione wszystkim narodom w osobach mędrców. Można powiedzieć, że ta 
koncentracja na tym objawieniu jest skarbem, który chrześcijanie Bliskiego 
Wschodu mogą ofiarować swoim braciom i siostrom na całym świecie.

Gwiazda prowadzi mędrców przez zgiełk Jerozolimy, gdzie Herod knuje 
zabójstwo Niewinnego. Do dziś w różnych częściach świata niewinni cier-
pią z powodu nienawiści i przemocy, a rodziny uciekają przed tyranami, 
takimi jak Herod. W takiej sytuacji ludzie wyglądają znaku, potwier-
dzenia, że Bóg jest z nimi. Szukają nowonarodzonego Króla łagodności, 
pokoju i miłości. 

Gdzie jest ta gwiazda, która prowadzi do Niego? Misją Kościoła jest 
bycie gwiazdą, która oświetla drogę do Chrystusa – Światłości świata. 
Będąc taką gwiazdą, Kościół staje się znakiem nadziei w świecie niepo-
kojów i znakiem obecności Boga towarzyszącego swojemu ludowi w trud-
nościach życia. Chrześcijanie powinni słowem i działaniem rozświetlać 
drogi, by ponownie objawić Chrystusa narodom. Podziały między nami 
przyćmiewają jednak światło chrześcijańskiego świadectwa i mgłą okry-
wają drogę, uniemożliwiając innym odnalezienie szlaku do Chrystusa. 
I odwrotnie, chrześcijanie zjednoczeni w wyznawaniu Chrystusa i otwie-
rający swoje skarbce, by złożyć dary, stają się znakiem jedności, której 
pragnie Bóg.

Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie przekazują te materiały na 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, mając świadomość pełnej 
przeszkód drogi do upragnionego światła, światła, które poprowadzi 
do Zbawiciela, mającego moc pokonać ciemności. Globalna pandemia 
COVID-19, wynikający z niej kryzys ekonomiczny i duchowy oraz 
niezdolność struktur politycznych, gospodarczych i społecznych do 
ochrony najsłabszych i najbardziej bezbronnych uwydatniły globalną 
potrzebę Światła, które świeci w ciemności. Gwiazda, która świeciła na 
wschodzie, na Bliskim Wschodzie, dwa tysiące lat temu, wciąż wska-
zuje nam na żłóbek, gdzie rodzi się Chrystus. Przyciąga nas tam, gdzie 
Duch Boży jest żywy i działa, do rzeczywistości naszego chrztu i do 
przemiany naszych serc.
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Mędrcy, gdy znaleźli Zbawiciela i wspólnie oddali Mu cześć, ostrze-
żeni we śnie, wracają do swoich krajów inną drogą. Podobnie jedność, 
której doświadczamy podczas wspólnej modlitwy, musi inspirować 
nas do powrotu nowymi drogami do naszego życia, naszych Kościo-
łów i naszego świata. Wędrówka nowym szlakiem jest zaproszeniem 
do skruchy i odnowy naszego osobistego życia, w naszych Kościołach 
i naszych społeczeństwach. Naszą nową drogą jest naśladowanie Chry-
stusa, a w niestabilnym i zmieniającym się świecie chrześcijanie muszą 
pozostać tak samo stali i zdeterminowani, jak gwiezdne konstelacje. Ale 
co to oznacza w praktyce? Dzisiejsza służba Ewangelii wymaga zaanga-
żowania w obronę godności ludzkiej, zwłaszcza najbiedniejszych, najsłab-
szych i zepchniętych na margines. Wymaga od Kościołów przejrzystości 
i odpowiedzialności w kontaktach ze światem i między sobą. Oznacza 
to, że Kościoły muszą współpracować, aby zapewnić ulgę cierpiącym, 
przyjąć przesiedleńców i uchodźców, ulżyć dźwigającym brzemiona, 
kształtować sprawiedliwe i uczciwe społeczeństwo. Jest to wezwanie 
do współpracy między Kościołami, aby ludzie mogli budować przy-
szłość w harmonii z Bożym sercem, przyszłość, w której wszyscy będą 
mogli doświadczyć życia, pokoju, sprawiedliwości i miłości. Nowa droga 
kontaktów między Kościołami jest drogą jedności, której szukamy ofiar-
nie z odwagą i śmiałością, aby dzień po dniu „Bóg był wszystkim we 
wszystkich” (1 Kor 15,28).

Tematy poszczególnych dni Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 
na rok 2022 brzmią następująco:

Dzień 1: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie” (Mt 2,2)
 Podnieś nas i przyciągnij do swojego wspaniałego światła

Dzień 2: „Gdzie jest nowo narodzony król Żydów?” (Mt 2,2)
 Pokorne przywództwo burzy mury i buduje z miłością
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Dzień 3: „Kiedy król Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima” 
 (Mt 2,3)
 Obecność Chrystusa przewraca świat do góry nogami

Dzień 4: „A ty, Betlejem… wcale nie jesteś najmniejsze” (Mt 2,6)
 Choć mali i cierpiący, niczego nam nie brakuje

Dzień 5: „Gwiazda, którą zobaczyli na Wschodzie, prowadziła ich” (Mt 2,9)
 Prowadzeni przez jedynego Pana

Dzień 6: „Zobaczyli Dziecko i Jego matkę, Marię, padli na twarz, oddając
 Mu pokłon” (Mt 2,11)
 Zgromadzeni w uwielbieniu wokół Jedynego Pana

Dzień 7:  „Rozłożyli swe skarby i ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę” 
 (Mt 2,11)
 Dary wspólnoty

Dzień 8: „Inną drogą powrócili do swojego kraju” (Mt 2,12)
 Ponad znanymi drogami podziału do Bożych nowych ścieżek

4. przygotowanie materiałów na 2022 rok

Międzynarodowa grupa powołana wspólnie przez Papieską Radę ds. 
Popierania Jedności Chrześcijan oraz Komisję Wiary i Ustroju Światowej 
Rady Kościołów do przygotowania tekstów na Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan nie mogła w tym roku spotkać się osobiście z powodu pande-
mii, dlatego praca nad tekstami prowadzona była zdalnie. 

Wybór tematu i przygotowanie projektów tekstów Papieska Rada 
powierzyła Radzie Kościołów Bliskiego Wschodu z siedzibą w Bejru-
cie (Liban). Dla lokalnej grupy ekumenicznej opracowanie materiałów 
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było szczególnym wyzwaniem. Prace odbywały się w regionie, w którym 
prawa człowieka są deptane przez niesprawiedliwe interesy polityczne 
i gospodarcze. Na to nałożyło się ograniczenie możliwości bezpośred-
nich spotkań spowodowane światowym kryzysem zdrowotnym oraz 
konsekwencjami eksplozji, która spustoszyła Bejrut 4 sierpnia 2020 r. 
Temat, który został wybrany, to: Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wscho-
dzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2). Bardziej niż kiedykolwiek 
w tych trudnych czasach potrzebujemy światła, które świeci w ciemności. 
To światło, jak wierzą chrześcijanie, objawiło się w Jezusie Chrystusie. 

Z całego serca dziękujemy autorom tegorocznych materiałów. 
Modlimy się, aby większa jedność chrześcijan na Bliskim Wschodzie 
i na całym świecie przyczyniła się do bardziej godnego, sprawiedliwego 
i pokojowego życia wszystkich mężczyzn i kobiet teraz i w przyszłości. 

Materiały pomocnicze w innych językach odnajdziemy na stronie 
internetowej Światowej Rady Kościołów: https://www.oikoumene.org/
resources/week-of-prayer-for-christian-unity

5. Rada Kościołów Bliskiego Wschodu

Rada Kościołów Bliskiego [Środkowego] Wschodu1 (The Middle East 
Council of Churches − MECC) jest wspólnotą Kościołów, które podzie-
lają wiarę w Pana Jezusa Chrystusa jako Boga i Odkupiciela, jak mówi 
Pismo Święte i Tradycja Kościoła. Powstała w 1974 r. Rada zastąpiła 
Radę Kościołów Bliskiego Wschodu (The Near East Council of Chur-
ches) założoną w 1962 r. Rada jest lokalnym ciałem ekumenicznym, 
które skupia różne Kościoły, aby dawały wspólne, chrześcijańskie świa-
dectwo w regionie, w którym Chrystus narodził się, żył, umarł, został 
pochowany i zmartwychwstał. Geograficznie działania MECC obej-

1 Najczęściej do krajów Bliskiego Wschodu zalicza się: Arabię Saudyjską Bahrajn, 
Cypr, Egipt, Irak, Iran, Izrael z Palestyną, Jemen, Jordanię, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, 
Syrię, Turcję i Zjednoczone Emiraty Arabskie
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mują teren od Iranu do Zatoki Perskiej na wschodzie, do Morza Śród-
ziemnego i Egiptu na zachodzie. Pierwotnie tworzyły go trzy rodziny 
Kościołów: ewangelicka, orientalna i prawosławna. W 1990 r. do Rady 
dołączyła rodzina Kościołów katolickich. Kościoły te wspólnie starają 
się wypełniać swoją misję i urzeczywistniać upragnioną jedność na 
chwałę jedynego Boga.

Zadania
Podstawowym zdaniem Rady jest działanie na rzecz jedności chrześci-

jan poprzez zbliżanie stanowisk, punktów widzenia i postaw w Kościo-
łach Bliskiego Wschodu, zwłaszcza w kwestiach związanych z obecno-
ścią i dawaniem świadectwa przez chrześcijan oraz w dziedzinie stosun-
ków chrześcijańsko-muzułmańskich. W szczególności misja Rady jest 
dziś określana jako “pomost”:
•	 Pomost	między	Kościołami,	usuwający	bariery	 i	uprzedzenia	oraz	

budujący wspólne świadectwo o zmartwychwstałym Panu. Jako 
ciało ekumeniczne MECC zrzesza ogromną większość Kościołów 
na Bliskim Wschodzie, zapewniając im przestrzeń do spotkania, 
modlitwy, refleksji, analizowania, przemawiania wspólnym głosem 
oraz wspólnego działania i dawania wspólnego świadectwa.

•	 Pomost	między	chrześcijanami	a	przedstawicielami	innych	religii	w regio-
nie, zwłaszcza muzułmanami. MECC wzmacnia i rozwija dialog i part-
nerstwo z muzułmanami mające na celu wzmocnienie i pogłębienie przy-
jaźni i pokoju międzyreligijnego dla dobra ludzkości.

•	 Pomost	między	Bliskim	Wschodem	a	resztą	świata	chrześcijańskiego.	
MECC stara się być pośrednikiem między Kościołami w regionie 
a ich braćmi i siostrami w Chrystusie w innych rejonach świata. 

Aktualność ekumenizmu a wyzwania na Bliskim Wschodzie
Pomimo skomplikowanych uwarunkowań geopolitycznych oraz 

wyzwań globalnych, regionalnych i lokalnych, Rada Kościołów Bliskiego 
Wschodu jest zdeterminowana, aby nadal promować refleksję teolo-
giczną i ekumeniczną na Bliskim Wschodzie. Misję tę realizuje głów-
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nie poprzez wzmacnianie edukacji ekumenicznej, komunikacji i budo-
wanie sieci internetowych. Rada rozwija również dialog oraz inicjatywy 
pokojowe na rzecz sprawiedliwości. Ponadto MECC kontynuuje swoje 
wysiłki ekumeniczne, humanitarne i rozwojowe, pomagając najsłab-
szym w uzyskaniu dostępu do podstawowych dóbr i należnych im praw. 
Dzięki budowanemu przez lata zaufaniu, jakim cieszy się MECC, jej 
praca jest wspierana przez Kościoły członkowskie oraz ekumeniczne 
i światowe organizacje partnerskie. MECC uznaje kluczową rolę part-
nerstwa w dążeniu i osiąganiu celów, które podtrzymują godność czło-
wieka i realizują troskę o Boże stworzenie.

Aby głos Kościołów był słyszany na wszystkich forach regionalnych 
i międzynarodowych, Rada Kościołów Bliskiego Wschodu powzięła 
decyzję o konsolidacji regionalnych wysiłków ekumenicznych, Uczest-
niczenie u boku partnerów dialogu w nowych inicjatywach opartych na 
„partnerstwie obywatelskim” wykorzystuje różnorodność i służy wzmoc-
nieniu misji apostolskiej, dawaniu świadectwa i konstruktywnej roli 
chrześcijan w regionie. Takie inicjatywy torują drogę do międzykultu-
rowej wymiany punktów widzenia i wartości ponad różnicami ideolo-
gicznymi i dogmatycznymi.

Co więcej, Kościoły na Bliskim Wschodzie stoją przed różnymi 
wyzwaniami, które mają wpływ na ich życie ekumeniczne i świadec-
two. Wiele ze współczesnych wyzwań zakorzenionych jest głęboko 
w historii regionu, jego tradycjach religijnych i kulturowych, kolejnych 
kryzysach gospodarczych i geopolitycznych, walce o władzę. Pierwsze 
i najważniejsze aktualne wyzwanie dotyczy samej obecności chrześci-
jan na Bliskim Wschodzie. Od czasu palestyńskiej Nakby w 1948 r. 
kilkudziesięcioletnie konflikty i zamieszki polityczne w różnych krajach 
regionu, takich jak Liban, Irak, Iran, Syria i Egipt, doprowadziły do 
wciąż nasilającej się emigracji chrześcijan. Tragicznie zmniejszająca 
się liczba wiernych grozić może zniknięciem społeczności chrześci-
jańskich z Bliskiego Wschodu.

W podejściu do tego problemu widać dwie tendencje. Podczas gdy 
jedni skupiają się na zahamowaniu procesu zmniejszania się liczby wier-
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nych na Bliskim Wschodzie, inni kładą większy nacisk na jakość świa-
dectwa i życia duchowego, które ożywia niewielkie liczebnie wspólnoty. 
Te dwa podejścia nie wykluczają się wzajemnie. Owszem, są ze sobą ściśle 
powiązane, ponieważ chrześcijańska obecność ma sens tylko wtedy, gdy 
realizuje misję. Główna misja chrześcijan w tym regionie polega dziś 
na ochronie różnorodności, zarówno międzywyznaniowej, ekumenicz-
nej, jak i międzyreligijnej, oraz na stawianiu czoła różnym wyzwaniom, 
przed którymi wyznawcy Chrystusa wspólnie stoją.

W XXI w. obserwujemy jeszcze jeden punkt zwrotny w dramatycz-
nej historii Bliskiego Wschodu. Ostatnie dwie dekady przyniosły głębo-
kie zmiany na wszystkich poziomach życia społecznego, a wraz z nimi 
upadek aparatu rządowego w kilku krajach. Region cierpi z powodu 
ciągłego konfliktu zbrojnego, osłabionej gospodarki i struktur społecz-
nych, wymuszonych zmian demograficznych oraz zaniedbania syste-
mów wartości.

Chrześcijańskie świadectwo i obecność na Bliskim Wschodzie 
zostały głęboko dotknięte przez te przedłużające się kryzysy i konflikty, 
dlatego kluczowe staje się, aby wszyscy partnerzy ekumeniczni oraz 
inne organizacje humanitarne i prorozwojowe byli w stanie właściwie 
zrozumieć obecny kontekst i konsekwencje dramatycznego spadku 
liczby chrześcijan. Wiele zachodnich interwencji na Bliskim Wschodzie 
opiera się na „zachodnim postrzeganiu” potrzeb Wschodu. Te działa-
nia, jak dotąd, nie uwzględniały w wystarczającym stopniu perspek-
tywy Kościołów i narodów Bliskiego Wschodu. Kościoły, pojedyncze 
osoby i rządy kwestionują żywotność świadectwa chrześcijańskiego, 
a tym samym samą przyszłość chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie. 
W konsekwencji wspólnoty chrześcijańskie na nowo zastanawiają się 
nad rolą Kościoła i jego instytucji. Jaki model społeczeństwa obywa-
telskiego, różnorodności i współistnienia z muzułmanami i żydami, 
mogą zaoferować chrześcijanie regionowi i zglobalizowanemu światu? 
I wreszcie, jaka jest prorocza rola Rady Kościołów Bliskiego Wschodu 
dla odnowionego, sprawiedliwego, pokojowego i zrównoważonego 
Bliskiego Wschodu?
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Stawianie czoła wyzwaniom
Aby sprostać tym wyzwaniom, MECC wyznacza następujące modele 

swojej pracy: 
1.  Dążenie do odnowy kościelnej i teologicznej, która przemieniłaby 

wspólną posługę Kościołów, podkreślając żywotną rolę młodzieży 
pokrzywdzonej niesprawiedliwością społeczną i wszechobecną prze-
mocą. Trudności, z jakimi borykają się młodzi ludzie, potęguje Inter-
net i media społecznościowe, które skłaniają ich do kwestionowania 
swojej przyszłości w regionie.

2.  Rozszerzanie już istniejących modeli współistnienia, gościnności 
i różnorodności religijnej. Pod tym względem MECC stara się odpo-
wiedzieć na rozpaczliwą sytuację uchodźców w regionie i zaspokoić 
potrzeby migrantów, jak i wielu robotników krajowych. MECC działa 
również na rzecz przywrócenia sprawiedliwego i realnego pokoju. 
Rada jest szczególnie zaniepokojona brakiem trwałego i sprawiedli-
wego rozwiązania dla palestyńskich uchodźców, powolnym, ale stałym 
wydalaniem Palestyńczyków z Jerozolimy i Zachodniego Brzegu 
oraz dalszą marginalizacją i dyskryminacją Palestyńczyków w innych 
krajach regionu. To niesprawiedliwe traktowanie umniejsza godność, 
prawa i możliwości pomocy ludności dotkniętej traumą lat wysiedle-
nia. Istnienie Departamentu ds. Działań Na Rzecz Uchodźców Pale-
styńskich (DSPR) w ramach MECC jest zatem nieustannie zasadne. 
Determinacja większości głów Kościołów, aby utrzymać Radę 

pomimo wszystkich istniejących wyzwań, przed jakimi stoi, wyrazy 
wsparcia i pomoc ze strony teologów chrześcijańskich, Kościołów i przy-
wódców wspólnot w regionie w staraniach na rzecz promowania współ-
działania i spójności między chrześcijanami, zachęca MECC do konty-
nuowania pracy i modlitw, aby światło Chrystusa świeciło coraz jaśniej 
na Wschodzie.





 
 
 

Część II

NABOżEŃSTWO EKUMENICZNE 

1. WpROWADZENIE DO NABOżEŃSTWA

Podczas tego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan chrześcijanie 
wielu różnych tradycji i wyznań z całego świata gromadzą się, aby modlić 
się o jedność. Tegoroczne materiały i nabożeństwo przygotowała Rada 
Kościołów Bliskiego Wschodu. Wybór tekstów biblijnych i liturgicznych 
jest inspirowany wizytą mędrców u nowonarodzonego Króla, jak zapi-
sane jest w Ewangelii św. Mateusza 2,1-12, szczególnie w wersie drugim: 
Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon.

Propozycje dodatków muzycznych znajdują się w załączniku. Jeśli 
podczas modlitwy we wspólnocie obecni będą chrześcijanie z Bliskiego 
Wschodu, cennym wydaje się zaproszenie ich do prowadzenia śpiewu 
niektórych z tych hymnów i pieśni w ich własnych językach. Ponieważ 
w ostatnich latach wzrosło wykorzystanie zasobów cyfrowych podczas 
wspólnotowych modlitw, w załączniku zamieszczono również linki do 
nagrań wideo online niektórych utworów muzycznych. Zasugerowane tu 
hymny i pieśni można zastąpić innymi odpowiednimi utworami podej-
mującymi tegoroczny temat.

Do części nabożeństwa zatytułowanej Dzielenie się światłem Chrystusa 
należy przygotować kilka rekwizytów. Jednym z nich jest kawałek ciem-
noniebieskiego materiału, który należy powiesić w odpowiednim miej-
scu, aby stworzyć wrażenie nocnego nieba. Dalej duża gwiazda, która 
zostanie zawieszona na tkaninie. Wreszcie małe papierowe gwiazdki 
dla uczestników spotkania. W zależności od zwyczaju, wszyscy obecni 
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mogą zostać poproszeni o wzięcie takiej gwiazdki i zawieszenie jej na 
„niebie” jako ofiary dla Króla Niebios. Można też wybrać przedstawi-
cieli, którzy będą to robić w imieniu różnych grup i wspólnot uczestni-
czących w nabożeństwie.

Części nabożeństwa przypisane do Lektora mogą być czytane przez 
kilka różnych osób. Podobnie teksty Prowadzącegomogą być wypowia-
dane przez duchownych z różnych Kościołów, tradycji i wspólnot uczest-
niczących w nabożeństwie. Mogą oni wspólnie wypowiedzieć Rozesła-
nie i Błogosławieństwo.

 

2. pORZĄDEK NABOżEŃSTWA

Przychodzącym na nabożeństwo przy wejściu rozdawane są małe gwiazdki, 
które później zostaną zawieszone na płótnie symbolizującym niebo.

p – Prowadzący
W – Wszyscy
L – Lektor

Duchowni i inni uczestnicy wchodzą w procesji, podczas gdy śpiewana jest 
pieśń lub grany jest odpowiednio dobrany utwór

ZApROSZENIE DO MODLITWY

p – W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W – Amen.

p – Bracia i siostry, zjednoczeni dzisiaj z wiernymi w czterech krańcach 
świata, gromadzimy się, aby wspólnie zanosić modlitwy o jedność 
chrześcijan. Modlitewnik nasz przygotowała Rada Kościołów 
Bliskiego Wschodu. Teksty inspirowane są spotkaniem mędrców 
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z nowonarodzonym Królem, opisanym w Ewangelii według św. 
Mateusza: Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy 
oddać Mu pokłon. Skierujmy wzrok ku gwieździe, którą na 
Wschodzie ujrzeli mędrcy, i pozwólmy, aby również nas ona 
prowadziła.

  Pójdźmy przed oblicze Boga z dziękczynieniem i radością, niosąc ze 
sobą strapienia wszystkich chorych, cierpiących, zepchniętych na 
margines, uchodźców i wyrwanych ze swoich środowisk, wiedząc, 
że Bóg może rozproszyć naszą ciemność swoim światłem. Obyśmy, 
modląc się dzisiaj o jedność Kościoła, tak my, jak i nasze wspólnoty 
byli także światłami, które prowadzą innych do Jezusa Zbawiciela.

p – Chwała Tobie, Ojcze Wszechmogący, 
  bo objawiłeś się w swoim stworzeniu 
  i zaprosiłeś wszystkich ludzi, aby trwali w Twojej obecności. 
  Dostrzegliśmy w naszym życiu gwiazdę Jezusa 
  i przybyliśmy, aby Go wychwalać tak, jak uczynili to mędrcy. 
  Dziś sami składamy siebie w ofierze 
  i prosimy, by Duch Święty był pośród nas. 

W – Zjednocz nas ze sobą, przybywających 
  z Północy i Południa,
  ze Wschodu i z Zachodu, 
  starych i młodych, 
  mężczyzn i kobiety, 
  abyśmy skłaniali swe czoła przed Tobą 
  i hołd Ci oddawali, 
  nasz niebiański Królu. 
  Amen.

pieśń

Modlitwa uwielbienia
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p – Wysławiamy Cię, Panie, Stwórco nieba i ziemi, 
  bo zapaliłeś światła na sklepieniu nieba. 
  Oddzieliłeś światło od ciemności 
  i dałeś znaki, aby wyróżnić dni i lata. 
  Rozsypałeś gwiazdy na firmamencie. 
  Jak majestatyczne są Twoje dzieła! 
  Niebiosa obwieszczają Twoją chwałę, 
  a przestworza głoszą dzieło rąk Twoich!
W – Wysławiamy Cię, Panie.

p – Wychwalamy Cię, 
  że nie opuściłeś nas, nie bacząc na nasze nieposłuszeństwo, 
  ale posłałeś swojego Syna, aby rozjaśnił nasze ciemności 
  i był naszym światłem i naszym zbawieniem. 
  W Nim było życie, a to życie było światłem całej ludzkości. 
  A światło świeci w ciemności i ciemność go nie pokona.
W – Wychwalamy Cię, Panie.

p – Czcimy Cię, Panie, 
  bo towarzyszysz nam w chaosie naszego życia 
  mocą Twojego Ducha Świętego. 
  Oświetlasz nasze ścieżki i dajesz nam mądrość i wiarę 
  w świecie fałszu i niestałości. 
  Jesteś z nami, gdy inni już dawno się odwrócili.
W – Czcimy Cię, Panie.

p – Dziękujemy Ci, Panie, 
  za to, że posyłasz nas w świat, abyśmy nieśli to światło, 
  w wielość naszych Kościołów i różnorodność kultur, 
  i byśmy świadczyli o Jezusie, jedynym prawdziwym Królu, 
  ofiarując się Jemu.
W – Dziękujemy Ci, Panie.
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Wyznanie grzechów
p – Niech wszystkie ludy skłonią swe głowy przed Tobą 
  i Ciebie wychwalają. 
  Często pogrążeni w mroku wybieraliśmy ciemność, 
  ale Ty dałeś nam światło. 
  Dlatego przychodząc do Ciebie, 
  wyznajemy nasze grzechy, mówiąc:

W – Wyznajemy przed Tobą, że zeszliśmy z Twoich dróg 
  i nie słuchaliśmy Twoich przykazań. 
  Zniekształciliśmy Twoje dobre dzieło 
  i zmarnowaliśmy Twoje dary, 
  kierując się egoizmem i konsumpcjonizmem. 
  Zanieczyściliśmy Twoje rzeki i morza, 
  zatruliśmy Twoje powietrze i glebę 
  oraz przyczyniliśmy się do wyginięcia
  wielu gatunków roślin i zwierząt.
(Milczenie)

W – Byliśmy samolubni wobec naszych braci i sióstr. 
  Pozwoliliśmy, by nasze własne potrzeby i pragnienia 
  wzięły górę nad naszym dążeniem do sprawiedliwości 
  i potrzebą dzielenia się z innymi. 
  Zbudowaliśmy między sobą mury 
  i zasialiśmy ziarno wzajemnej nieufności.
(Milczenie)

W – Podzieliliśmy ludzi ze względu na pochodzenie etniczne, 
  religię, płeć i przekonania, 
  a w każdym prowadzonym przez nas sporze przyzywaliśmy Jezusa, 
  by był po naszej stronie. 
  Przebacz wszystkie te myśli i czyny, o Panie, 
  gdy stajemy przed Tobą skruszeni. 
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(Milczenie)

p – Wszechmogący Boże, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
  którego posłałeś w pełni czasów, aby odkupił cały lud, 
  prosimy Cię, zmiłuj się nad nami, 
  przebacz nam nasze grzechy 
  i przemień nas na swój chwalebny obraz, 
  abyśmy mogli świecić jako latarnia nadziei 
  w naszym niespokojnym świecie.
(Milczenie)

p – Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw, 
  zmiłuj się nad nami i przebacz nam nasze grzechy.
W – Dzięki niech będą Bogu, którego wysławiamy zgodnym głosem.

Śpiew (Trisagion)
  Święty Boże!
  Święty Mocny!
  Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!

psalm 8 (na sposób responsoryjny)
p – O Panie, nasz Panie, jak potężne jest Twoje imię na całej ziemi!
  Ty swój majestat wzniosłeś nad niebiosa. 
W – Ustami dzieci i niemowląt potwierdziłeś swoją potęgę, 
  dla poskromienia wroga i mściciela.

p – Gdy oglądam Twoje niebo, dzieło palców Twoich, 
  księżyc i gwiazdy, które utwierdziłeś;
W – czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 
  czym syn człowieczy, że masz go w opiece?
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p – Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga2, 
  uwieńczyłeś chwałą i dostojeństwem.
W – Dałeś mu władzę nad dziełami rąk Twoich; 
  wszystko złożyłeś u jego stóp,

p – owce i wszelkie bydło, a nawet dzikie zwierzęta, 
  ptaki w powietrzu oraz ryby w morzu, 
  wszystko, co szlaki morskie przemierza.
W – O Panie, nasz Panie, jak potężne jest Twoje imię na całej ziemi!

pieśń
Na przykład „Tui Amoris Ignem“(pieśń Wspólnoty z Taizé) lub inna

CZYTANIE pIERWSZE: Iz 9, 1-6
Lud chodzący w ciemnościach zobaczył światłość

Czytanie z Księgi Izajasza
Lud, który chodzi w ciemnościach, 
zobaczył wielką światłość, 
mieszkańcom mrocznej krainy śmierci rozbłysła światłość. 
Pomnożyłeś naród, zwiększyłeś jego wesele, 
rozweselili się przed Tobą, jak weselą się we żniwa, 
jak radują się, gdy dzielą łupy, 
bo złamałeś jego ciężkie jarzmo, 
drąg na jego grzbiecie i pręt jego nadzorcy, 
jak w dzień pogromu Madianitów; 
bo każdy but żołnierza, hałasujący przy chodzie 
i płaszcz ubrudzony krwią, 
pójdzie na spalenie, na strawę dla ognia 

2 W Biblii Tysiąclecia – „od istot niebieskich”.
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– ponieważ narodziło się nam Dziecko, Syn został nam dany 
a na Jego barkach spoczęło panowanie. 
Nazwano Go imieniem: Cudowny Doradca, 
Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju, 
aby rozszerzyć Jego panowanie w pokoju bez końca, 
na tronie Dawida i nad jego królestwem, 
aby je utwierdzić i umocnić prawem i sprawiedliwością, 
odtąd i na wieki. 
Dokona tego gorliwość PANA Zastępów.

Oto słowo Boże

pieśń
„Pieśń Światła“ św. Efrema (poniżej) lub inna

Światłością sprawiedliwych i radością prawych
jest Chrystus Jezus nasz Pan. 
Zrodzony z Ojca, objawił się nam.
Przyszedł ratować nas z ciemności
i napełnić nas blaskiem swojego światła.
Dzień wschodzi nad nami; moc ciemności gaśnie.
Z prawdziwego Światła powstaje dla nasświatło, 
które prowadzi nasz błądzący w ciemnościach wzrok.
Jego chwała jaśnieje nad światem!
i oświeca głębię otchłani.

Śmierć jest unicestwiona, noc przeminęła, a bramy Szeolu runęły. 
Stworzenia pełzające w ciemności od wieków odziane są w światło.
Zmarli powstają z prochu i śpiewają, gdyż przyszedł Zbawiciel. 
On przynosi zbawienie i daje nam życie.
Wstępuje do swego Ojca na wysokości.
Powróci w chwalebnej świetności
i obdarzy swoim światłem wpatrzonych w Niego.



27Nabożeństwo ekumeniczne

CZYTANIE DRUgIE: Ef 5, 8-14
Postępujcie jak dzieci światłości

Czytanie z Listu świętego pawła Apostoła do Efezjan
Byliście niegdyś ciemnością, teraz jednak jesteście światłością w Panu. 

Postępujcie więc jak dzieci światłości, bo owoc światłości jest we wszel-
kiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. Badajcie, co jest miłe Panu. 
Nie miejcie też udziału w bezowocnych czynach ciemności, lecz upomi-
najcie tych, którzy je popełniają. O tym bowiem, co się dzieje u nich 
po kryjomu, wstyd nawet mówić. Wszystko zaś na skutek upominania 
dzięki światłości staje się jawne. To wszystko bowiem, co staje się jawne, 
jest światłością. Dlatego mówi Pismo: Wstań, który śpisz, i powstań 
z martwych, a oświeci cię Chrystus.
Oto słowo Boże

Aklamacja przed Ewangelią (śpiew)

Alleluja. Alleluja. Alleluja.
 Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
 i przyszliśmy oddać Mu pokłon. 
Alleluja. Alleluja. Alleluja.

EWANgELIA: Mt 2,1-12
Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przyszliśmy oddać Mu pokłon.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, 

do Jerozolimy przybyli mędrcy ze Wschodu i pytali: Gdzie jest nowo 
narodzony król Żydów? Zobaczyliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wscho-
dzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon. 

Kiedy król Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. 
Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu i wypytywał 
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ich, gdzie miał się urodzić Mesjasz. Odpowiedzieli mu: W Betlejem 
w Judei, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś 
najmniejsze wśród książęcych miast Judei, z ciebie bowiem będzie pocho-
dził władca, pasterz Izraela, mojego ludu. 

Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dowiadywał się dokład-
nie o czas pojawienia się gwiazdy. Potem skierował ich do Betlejem 
i powiedział: Idźcie tam i wypytajcie starannie o Dziecko, a gdy Je znaj-
dziecie, dajcie mi znać, abym i ja poszedł i oddał Mu pokłon. 

Oni wysłuchali króla i ruszyli w drogę. Gwiazda, którą zobaczyli na 
Wschodzie, prowadziła ich, aż zatrzymała się nad miejscem, gdzie było 
Dziecko. Na widok gwiazdy ucieszyli się ogromnie. Weszli do domu, 
a gdy zobaczyli Dziecko i Jego matkę, Marię, padli na twarz, oddając 
Mu pokłon. Potem rozłożyli swe skarby i ofiarowali Mu dary: złoto, 
kadzidło i mirrę. 

Otrzymali jednak we śnie polecenie, żeby nie wracali do Heroda, 
dlatego inną drogą powrócili do swojego kraju.
Oto słowo pańskie

Homilia

(po niej chwila ciszy lub hymn)

Credo Nicejsko-konstantynopolitańskie
(według tradycji Kościołów Wschodnich)

Dzielenie się światłem Chrystusa
Na rozwieszonym ciemnoniebieskim płótnie, wyobrażającym nocne 

niebo, zawieszona jest duża gwiazda. Każdy z uczestniczących w spotka-
niu jest zaproszony, by swoją gwiazdkę (rozdawaną wiernym przy wejściu) 
zawiesić na płótnie.
p – Gwiazda poprowadziła mędrców do Chrystusa. Dziś ta gwiazda 

symbolizuje obecność Chrystusa, który został nam objawiony 
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i którego światło nas opromienia. Jak mędrcy podążali za 
gwiazdą do Betlejem, tak my zbieramy się dzisiaj pod tą gwiazdą, 
zawieszając na niebie nasze własne gwiazdy i łącząc osobiste dary 
i modlitwy w intencji jedności Kościoła. Niech świadectwo, które 
dajemy wspólnie, podążając do tego celu, prowadzi wszystkich 
do poznania Chrystusa.

Modlitwa wstawiennicza
Jeśli nie zostało przewidziane, aby każdy uczestnik nabożeństwa przypiął 
na płótnie swoją gwiazdkę, mogą to w imieniu wiernych zrobić lektorzy 
odczytujący poszczególne wezwania. 

p – Z wiarą i ufnością przychodzimy z modlitwą do Boga, 
który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym:

L1  Magowie przybyli ze Wschodu, aby oddać hołd i złożyć Wcielonemu 
Bogu szczególne dary, każdy według swojego zwyczaju i pochodzenia. 
Modlimy się dzisiaj za wszystkie wspólnoty chrześcijańskie na całym 
świecie, tak różne w wyrażaniu wiary i tradycjach. 

  Panie, prosimy Cię o zachowanie chrześcijan, szczególnie w tych 
obszarach świata, gdzie ich obecności i przetrwaniu zagraża 
przemoc i ucisk.

W – O Panie, wysłuchaj naszej modlitwy (recytacja lub śpiew).
L1 przypina na płótnie gwiazdkę

L2  Pierwsze lata życia Jezusa naznaczone były niebiezpieczeństwem 
ze strony Heroda i rzezią przeprowadzoną na rozkaz despoty. 

  Modlimy się za dzieci żyjące w miejscach, gdzie przelewana jest krew 
niewinnych, gdzie przemoc nadal trwa i odczuwane są jej skutki. 

  Wzmocnij, o Panie, więzy jedności i wzajemnej miłości między 
naszymi Kościołami i pomóż nam wspólnie pracować i świadczyć 
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o Twoim świętym Imieniu. Rozpal w nas potrzebę nieustannej 
pracy w obronie uciśnionych i włączenia marginalizowanych. 

  Wzmocnij nas, byśmy wspólnie stawili czoła tyranii i uciskowi reżi- 
mów na drodze do urzeczywistnienia Twojego królestwa pośród nas.

W – O Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.
L2 przypina na płótnie gwiazdkę

L3  Po wizycie mędrców Święta Rodzina wyruszyła przez pustynię, 
by, jako uchodźcy, zamieszkać bezpiecznie w Egipcie. 

  Modlimy się za wszystkich uchodźców i ludzi wysiedlonych. 
  Daj nam, Panie, ducha współczucia, abyśmy okazywali gościnność 

wypędzonym z ich domów i daj nam ducha serdecznego przyjęcia 
tych, którzy szukają bezpiecznej przystani.

W – O Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.
L3 przypina na płótnie gwiazdkę

L4  Narodziny Jezusa były dobrą nowiną dla wszystkich, połączyły 
ludzi różnych ras, narodów i religii w oddawaniu czci świętemu 
Dziecięciu.

  Modlimy się, byśmy podejmowali wysiłek dążenia do harmonii 
i dialogu z innymi religiami: Panie, daj nam pokorę i cierpliwość, 
abyśmy szli z innymi w poszanowaniu ich drogi.

W – O Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.
L4 przypina na płótnie gwiazdkę

L5  Magowie powrócili do domu drogą inną niż ta, którą przybyli.
  Modlimy się za nasze Kościoły w tym zmieniającym się świecie:
  Panie, pomóż nam znaleźć nowe i twórcze sposoby pójścia za Tobą 

i świadczenia o Tobie, aby świat uwierzył.
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W – O Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.
L5 przypina na płótnie gwiazdkę

Modlitwa pańska
p – Gdy mędrcy ujrzeli święte Dziecię, przepełniła ich wielka radość.
  Ojcze Niebieski, kieruj nasze oczy na Nowonarodzonego, 
  abyśmy nie zgubili naszej drogi. 
  Zjednocz nas w Panu Jezusie, 
  który jest drogą, prawdą i życiem, 
  i który nauczył nas tak się modlić:

W – 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 wódź nas na pokuszenie; 
  ale nas zbaw od złego.

Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała 
na wieki wieków. Amen.

pieśń

Rozesłanie i błogosławieństwo (na podstawie Ef 5 i 6)

p – Teraz idźmy i postępujmy jak dzieci światłości.
W – Albowiem owoc światła znajdujemy we wszystkim, 
  co dobre, słuszne i prawdziwe.
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p – Nie miejmy udziału w bezowocnych uczynkach ciemności.
W – Obudźmy się ze snu, a Chrystus nam zajaśnieje.

p – Pokój całej wspólnocie i miłość, 
  i wiara od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. 
  Łaska niech zstąpi na tych, 
  którzy niegasnącą miłością darzą Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
W – Amen. Bogu niech będą dzięki.

pieśń na wyjście
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Część III 

REfLEKSJE BIBLIJNE I MODLITWY  
NA pOSZCZEgóLNE DNI

DZIEŃ pIERWSZY – wtorek, 18 stycznia 2022 r. 
„Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie” (Mt 2,2)

Podnieś nas i przyciągnij do swojego wspaniałego światła

CZYTANIE: Za 4,1-7
Widzę świecznik cały ze złota

Czytanie z Księgi Zachariasza
Powrócił ten anioł, który ze mną rozmawiał, obudził mnie, jak budzi 

się kogoś ze snu i powiedział do mnie: Co widzisz? Odpowiedziałem: 
Widzę świecznik cały ze złota, na jego szczycie naczynie podtrzymujące 
siedem lamp, a każda z nich ma siedem knotów. Obok widzę dwa drzewa 
oliwne, jedno z prawej strony naczynia, a drugie z lewej. 

Zapytałem anioła, który rozmawiał ze mną: Co one oznaczają, mój 
panie? Anioł, który do mnie mówił, powiedział: Czyżbyś nie wiedział, co 
one oznaczają? Odpowiedziałem: Nie, mój panie! 

Wówczas oznajmił mi: Takie jest słowo PANA do Zorobabela: Nie 
dzięki sile i nie dzięki mocy, lecz dzięki Mojemu duchowi! − mówi PAN 
Zastępów. Kim ty jesteś, wysoka góro? Przed Zorobabelem staniesz się 



34 Część III

równiną! On umieści kamień na szczycie wśród okrzyków: Jakże piękny! 
Jakże piękny!

Oto słowo Boże

pSALM RESpONSORYJNY: Ps 139,1-10
Podtrzyma mnie Twoja prawica

Refren: Twoja prawica podtrzyma mnie w drodze.
 PANIE, Ty mnie przenikasz i znasz, 
 Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję, 
  z daleka dostrzegasz moje zamiary. 
 Widzisz, kiedy chodzę i odpoczywam, 
 znane są Ci wszystkie moje drogi.
Refren: Twoja prawica podtrzyma mnie w drodze.
 Zanim jeszcze słowo pojawi się na moich ustach, 
 Ty, PANIE, znasz je w całości. 
 Ze wszystkich stron mnie otaczasz 
 i kładziesz na mnie swoją rękę. 
Refren: Twoja prawica podtrzyma mnie w drodze.
 Twoja wiedza o mnie jest zadziwiająca, 
 zbyt wzniosła, bym jej dosięgnął. 
 Gdzie się oddalę przed Twoim duchem, 
 dokąd ucieknę przed Twoim obliczem?
Refren: Twoja prawica podtrzyma mnie w drodze.
 Choćbym wstąpił do niebios, tam jesteś, 
 choćbym legł w Szeolu – i tam będziesz. 
 Choćbym skrzydła zabrał jutrzence 
 i zamieszkał na końcu morza, 
 tam też poprowadzi mnie Twoja ręka 
 i podtrzyma mnie Twoja prawica
Refren: Twoja prawica podtrzyma mnie w drodze.
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CZYTANIE II: 2 Tm 1,7-10
Łaska dana nam w Chrystusie Jezusie, naszym Zbawicielu

Czytanie z Drugiego Listu świętego pawła Apostoła do Tymoteusza
Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i rozsądku. Nie 

wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, Jego więźnia, lecz 
znoś trudy dla Ewangelii, wspierany mocą Boga. On nas wybawił i powo-
łał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych uczynków, ale zgod-
nie ze swoim postanowieniem i łaską, daną nam odwiecznie w Chry-
stusie Jezusie, ukazaną zaś teraz, przez objawienie się naszego Zbawi-
ciela, Chrystusa Jezusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność 
rozświetlił przez Ewangelię,

Oto słowo Boże

Alleluja, alleluja, alleluja.
 Kiedy przyjdzie Duch Prawdy,
 doprowadzi was do całej prawdy.
Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANgELIA: J 16,7-14
Kiedy przyjdzie Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy

Słowa Ewangelii według świętego Jana
[Podczas ostatniej wieczerzy Jezus rzekł do swoich uczniów]:
Ale Ja mówię wam prawdę: Lepiej jest dla was, abym odszedł. Jeśli 

bowiem nie odejdę, Orędownik do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, 
poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o spra-
wiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we Mnie. O sprawie-
dliwości, bo odchodzę do Ojca i już Mnie nie zobaczycie. O sądzie, bo 
władca tego świata został osądzony. 
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Jeszcze mam wiele wam do powiedzenia, ale teraz nie możecie temu 
podołać. Kiedy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej 
prawdy. Nie będzie bowiem mówił od siebie, ale będzie mówił, co usły-
szy, i objawi wam to, co ma nastąpić. On Mnie uwielbi, bo z Mojego 
weźmie i wam objawi. 

Oto słowo pańskie

Rozważanie
W tym kruchym i niepewnym świecie szukamy światła, promie-

nia nadziei z daleka. Pośród zła tęsknimy za dobrem. Szukamy dobra 
w sobie, ale tak często jesteśmy przytłoczeni naszą słabością, że nadzieja 
nas zawodzi. Nasza ufność opiera się na Bogu, którego czcimy. Bóg 
w swojej mądrości dał nam nadzieję na Swą interwencję; ale nie przewi-
dzieliśmy, że Boża interwencja będzie osobowa, a sam Pan będzie świa-
tłem pośród nas. Przewyższyło to wszelkie nasze oczekiwania. Bożym 
darem dla nas jest „duch mocy i miłości”. Na drodze do tego doskona-
łego Światła opieramy się nie na własnej sile i zdolnościach, ale raczej 
na prowadzeniu przez Ducha Świętego.

Wśród mroków ludzkości zaświeciła gwiazda ze Wschodu. Widzimy 
w niej światło, które przenika głęboką ciemność oddzielającą nas od 
siebie nawzajem i od naszego Pana. Światło gwiazdy rozbłysło nie tylko 
w konkretnym momencie historycznym, ale jaśnieje nadal i zmienia 
oblicze historii. Od czasu, kiedy gwiazda pojawiła się po raz pierwszy, 
świat rozpoznaje w życiu naśladowców Chrystusa nadzieję natchnioną 
przez Ducha Świętego. Chrześcijanie dają świadectwo Bożego działania 
w historii i stałej obecności Ducha Świętego. Pomimo ciągle zmieniają-
cych się okoliczności, burzliwych i mrocznych dziejów narodów i poje-
dynczych ludzi, Zmartwychwstały świeci jak latarnia morska, prowadzi 
nas swoim światłem i pokonuje ciemność, która oddziela nas od siebie.

Pragnienie przezwyciężenia ciemności, które oddalają nas od siebie, 
mobilizuje nas do modlitwy i pracy na rzecz jedności chrześcijan.
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Modlitwa
Panie Boże, oświeć naszą drogę światłem Chrystusa, który idzie przed 

nami i nas prowadzi. Oświeć nas i w nas zamieszkaj. Poprowadź nas, 
abyśmy odkryli mały żłóbek w naszych sercach, w którym wciąż drze-
mie wielkie Światło. Stwórco światła, dziękujemy Ci za dar tej niegasną-
cej Gwiazdy, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Niech On 
będzie światłem przewodnim na naszym pielgrzymim szlaku. Usuń to, 
co nas dzieli i zbliż nas do Światła, abyśmy mogli odnaleźć w Nim naszą 
jedność. Amen.

DZIEŃ DRUgI – środa, 19 stycznia 2022 r.

„gdzie jest nowo narodzony król żydów?” (Mt 2,2)
Pokorne przywództwo burzy mury i buduje z miłością

CZYTANIE: Jr 23,1-6
Będzie panował postępując mądrze

Czytanie z Księgi Jeremiasza
Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają trzodę 

Mojego pastwiska – wyrocznia Pana! Dlatego tak mówi PAN, Bóg Izra-
ela, przeciw pasterzom pasącym Mój lud: To wy rozproszyliście Moje 
owce! Rozgoniliście je i nie martwiliście się o nie. Oto Ja ukarzę was za 
wasze złe czyny – wyrocznia Pana. 

Ja sam zgromadzę resztę trzody ze wszystkich ziem, do których je wypę-
dziłem. Sprawię, że one powrócą na swoje pastwisko. Rozmnożą się i będą 
liczne. I ustanowię nad nimi pasterzy, którzy będą je paść, tak że nie będą 
już się bać ani trwożyć, ani odczuwać niedostatku – wyrocznia Pana. 

Oto nadchodzą dni – wyrocznia PANA – że wzbudzę Dawidowi 
odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król i mu się powiedzie. Będzie 
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stosował prawo i sprawiedliwość w kraju. Za jego dni zostanie zbawiony 
Juda, Izrael zaś zamieszka bezpiecznie. A takie jest imię, którym będą 
go nazywać: PAN naszą sprawiedliwością.
Oto słowo Boże

pSALM RESpONSORYJNY: Ps 46
On kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi

Refren: Pan Bóg jest naszą ucieczką i mocą.
 Bóg jest naszą ucieczką i mocą, 
  niezawodną pomocą w utrapieniach. 
 Dlatego się nie zlękniemy, choćby zatrzęsła się ziemia 
  i góry zapadły w głąb morza. 
 Choćby huczały i pieniły się jego wody, 
 choćby zadrżały góry pod jego naporem.
Refren: Pan Bóg jest naszą ucieczką i mocą.
 Rzeka i jej odnogi radują miasto Boże 
 i świątynię Najwyższego. 
 Bóg jest wewnątrz niego, więc się nie zachwieje, 
 Bóg mu pomaga, gdy nadchodzi poranek. 
Refren: Pan Bóg jest naszą ucieczką i mocą.
 Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa. 
 Zagrzmiał swoim głosem i zadrżała ziemia. 
 PAN Zastępów jest z nami, 
 Bóg Jakuba jest naszym warownym grodem.
Refren: Pan Bóg jest naszą ucieczką i mocą.
 Chodźcie, zobaczcie dzieła PANA, 
 który dokonał zdumiewających rzeczy na ziemi! 
 On kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, 
 łamie łuki i kruszy włócznie, w ogniu pali rydwany. 
Refren: Pan Bóg jest naszą ucieczką i mocą.
 Zatrzymajcie się i dowiedzcie, 



39Refleksje biblijne i modlitwy na poszczególne dni

 że Ja jestem Bogiem wywyższonym wśród narodów, 
 wywyższonym na ziemi! 
 PAN Zastępów jest z nami, 
 Bóg Jakuba jest naszym warownym grodem.
Refren: Pan Bóg jest naszą ucieczką i mocą.

CZYTANIE II: Flp 2,5-11
On nie wykorzystał swojej równości z Bogiem

Czytanie z Listu świętego pawła Apostoła do filipian
Niech wasze myślenie będzie myśleniem Chrystusa Jezusa.
On, będąc w postaci Bożej, 
nie wykorzystał swojej równości z Bogiem, 
ale umniejszył samego siebie, 
gdyż przyjął postać sługi i stał się podobny do ludzi. 
A w tym, co zewnętrzne, dał się poznać jako człowiek 
i uniżył samego siebie, 
gdyż był posłuszny aż do śmierci, 
i to do śmierci na krzyżu. 
Dlatego też Bóg nad wszystko Go wywyższył
i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię, 
aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano 
w niebiosach, na ziemi i pod ziemią 
i aby każdy język wyznał, 
że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

Oto słowo Boże

Alleluja, alleluja, alleluja.
 Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono,
 lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu.
Alleluja, alleluja, alleluja.
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EWANgELIA: Mt 20,20-28
Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Podeszła do [Jezusa] matka synów Zebedeusza wraz z nimi, oddała 

Mu pokłon i o coś prosiła. Zapytał ją: Czego chcesz? Odpowiedziała: 
Spraw, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim Królestwie, jeden po 
Twojej prawej, a drugi po lewej stronie. 

Wówczas Jezus powiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie 
wypić kielich, który Ja mam wypić? Odpowiedzieli: Możemy! Oznaj-
mił im: Wprawdzie Mój kielich będziecie pić, nie do Mnie jednak należy 
rozdzielanie miejsc po Mojej prawej i lewej stronie, lecz otrzymają je ci, 
dla których zostały przygotowane przez Mojego Ojca. 

Gdy dziesięciu to usłyszało, oburzyło się na obu braci. Wtedy Jezus 
przywołał ich do siebie i powiedział: Wiecie, że władcy narodów panują 
nad nimi, a przywódcy dają im odczuć swoją władzę. Nie tak będzie 
wśród was, lecz kto chciałby stać się między wami wielki, będzie waszym 
sługą, a kto chciałby być między wami pierwszy, będzie waszym niewol-
nikiem. Tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, 
lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu.
Oto słowo pańskie

Rozważanie 
Jeremiasz potępia złe rządy królów Izraela, którzy dzielili i rozpra-

szali lud. Takie przywództwo niszczyło naród i doprowadziło w końcu 
do upadku państwa i wygnania Izraelitów z ojczyzny. W tych okolicz-
nościach Pan obiecuje dać króla, który będzie pasterzem ‘wykonują-
cym prawo i sprawiedliwość na ziemi’ oraz gromadzącym i jednoczą-
cym swoje stado.

Nasz świat pragnie dobrego przywództwa i stale poszukuje kogoś, 
kto spełni to oczekiwanie. Gdzie znaleźć takiego lidera? Nie trzeba Go 
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szukać! Taki król narodził się w Betlejem. Tylko w Chrystusie otrzy-
maliśmy wzór króla lub przywódcy według Bożego serca. Ponieważ 
jesteśmy wezwani do naśladowania Go, jesteśmy także zobowiązani do 
naśladowania Jego drogi pokornego królowania w świecie i w Kościele. 
W Chrystusie spotykamy kogoś, kto nie burzy i nie dzieli, ale buduje 
i uzdrawia na chwałę imienia Bożego. Jego rządy nie są wyrachowane 
i nie polegają na używaniu siły. Spotykamy w Nim raczej kochającego, 
pokornego sługę, który nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi 
z Bogiem. Jest tym, który przychodzi, by służyć, a nie aby Mu służono. 
Jego naśladowcy są wezwani do tego samego.

Dziś na Bliskim Wschodzie i w wielu innych miejscach na świe-
cie ubywa mieszkańców. Ludzie zmuszeni są żyć na wygnaniu. Przy-
wódcy, zarówno świeccy, jak i w Kościele, mają obowiązek jednoczyć 
lud Boży, nie zaś rozpraszać go lub dzielić. Tak wiele podziałów na świe-
cie i w Kościele jest spowodowanych pragnieniem zajmowania wyso-
kich stanowisk, władzy, czy własnych korzyści. Im wierniej chrześci-
janie będą naśladować służebne przywództwo Chrystusa, tym więcej 
podziałów w świecie i w Kościele zostanie przezwyciężonych. Kiedy 
pracujemy dla sprawiedliwości, prawa i pokoju, by stały się udziałem 
wszystkich, pokornie świadczymy o Królu-Pasterzu i pomagamy innym 
stanąć w Jego obecności.

Modlitwa
Boże, nasze jedyne schronienie i siło, wysławiamy Cię, ponieważ 

jesteś Władcą godnym i sprawiedliwym. Wyznajemy przed Tobą, że 
często pragniemy przywództwa według światowych wzorów. Pomóż 
nam szukać naszego Króla – Jezusa Chrystusa nie w pałacach możnych, 
ale w skromnym żłobie, i naśladować naszego Pana w Jego łagodności. 
Pokaż, jak wyzbyć się siebie, by w posłuszeństwie wobec Ciebie służyć 
bliźnim i sobie wzajemnie.

Modlimy się w imię Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym 
króluje na wieki w chwale. Amen.



42 Część III

DZIEŃ TRZECI – czwartek, 20 stycznia 2022 r. 
„Kiedy król Herod to usłyszał, przeraził się,  

a z nim cała Jerozolima” (Mt 2,3)
Obecność Chrystusa przewraca świat do góry nogami

CZYTANIE: Ne 4, 12-15
Pracowaliśmy przy tym dziele od świtu do nocy

Czytanie z Księgi Nehemiasza
Każdy z budujących miał u boku przypasany miecz i tak budował. 

A obok mnie stał trębacz. Wtedy przemówiłem do możnych, urzędników 
i do reszty ludu: Praca jest ogromna i rozległa. My zaś jesteśmy rozpro-
szeni przy murach, oddaleni jeden od drugiego. Jeśli więc usłyszycie 
skądś głos trąby, zgromadźcie się tam przy nas. Nasz Bóg będzie za nas 
walczył! Dlatego też, gdy my pracowaliśmy przy tym dziele od świtu do 
nocy, wtedy druga połowa trzymała włócznie.

Oto słowo Boże

pSALM RESpONSORYJNY: Ps 2,1-10
Dlaczego narody się buntują?

Refren: Pan Bóg namaścił Króla na Syjonie.
 Dlaczego narody się buntują, czemu ludy szemrzą daremnie?
 Królowie ziemi powstają, a możni razem spiskują 
  przeciw PANU i Jego Pomazańcowi.
 Mówią: Zerwijmy Ich więzy, 
 odrzućmy od siebie Ich pęta.
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Refren: Pan Bóg namaścił Króla na Syjonie.
 Śmieje się z nich Ten, który mieszka w niebie, 
 Pan z nich szydzi. 
 Wtedy powie im zagniewany 
  i przerazi ich swą zapalczywością: 
 To Ja namaściłem sobie Króla, na Syjonie, Mojej świętej górze.
Refren: Pan Bóg namaścił Króla na Syjonie.
 Ogłaszam więc postanowienie PANA! 
 Powiedział do Mnie: Ty jesteś Moim Synem, 
  dziś Ciebie zrodziłem. 
 Zażądaj tylko, a dam Ci w dziedzictwo narody 
 i w posiadanie krańce ziemi. 
Refren: Pan Bóg namaścił Króla na Syjonie.
 Ujarzmisz je berłem żelaznym, 
 skruszysz jak gliniane naczynie. 
 Zrozumcie więc królowie, 
 ziemscy sędziowie przyjmijcie przestrogę!
Refren: Pan Bóg namaścił Króla na Syjonie.

CZYTANIE II: 2 Tes 2,13-3, 5
Wierny jest Pan, który was umocni 

Czytanie z Drugiego Listu świętego pawła Apostoła do Tymoteusza
My nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiło-

wani przez Pana, gdyż wybrał was Bóg jako pierwszy owoc dla zbawie-
nia przez uświęcające działanie Ducha i wiarę w prawdę. On wezwał 
was do tego przez głoszoną przez nas Ewangelię, abyście uczestniczyli 
w chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego więc, bracia, trwajcie 
i trzymajcie się mocno tradycji, którą przekazaliśmy wam ustnie czy też 
za pośrednictwem naszego listu. 

Sam zaś nasz Pan Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiło-
wał i przez łaskę obdarzył wiecznym pocieszeniem i dobrą nadzieją, niech 
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pocieszy wasze serca i umocni we wszelkim dobrym czynie i słowie. Poza 
tym módlcie się, bracia, za nas, aby Słowo Pana rozpowszechniało się 
i było rozsławiane, podobnie jak u was, i abyśmy zostali wybawieni od 
ludzi niegodziwych i złych. Nie wszyscy bowiem wierzą. 

Wierny jest jednak Pan, który was umocni i zachowa od złego. Jeśli 
zaś o was chodzi, jesteśmy przekonani w Panu, że to, co wam polecamy, 
czynicie i będziecie czynić. A Pan niech zwróci wasze serca ku miłości 
Boga i cierpliwości Chrystusa.

Oto słowo Boże

Alleluja, alleluja, alleluja.
 Oddajcie cześć Bogu, Władcy nieba i ziemi,
 Temu, który był, który jest i który przychodzi.
Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANgELIA: Mt 2,1-5
Przeraził się, a z nim cała Jerozolima

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, 

do Jerozolimy przybyli mędrcy ze Wschodu i pytali: Gdzie jest nowo 
narodzony król Żydów? Zobaczyliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wscho-
dzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon. 

Kiedy król Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. 
Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu i wypytywał ich, 
gdzie miał się urodzić Mesjasz. Odpowiedzieli mu: W Betlejem w Judei, 
bo tak napisał prorok.
Oto słowo pańskie

Rozważanie
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Pan przyszedł do nas. Przyjście Chrystusa zaburza drogi świata. 
W przeciwieństwie do tak wielu przywódców narodowych, Pan przy-
chodzi z pokorą, potępiając zło, niesprawiedliwość i ucisk, które towa-
rzyszą pragnieniu posiadania władzy i stanowisk. Przyjście Jezusa skła-
nia do przemiany serca i przemiany życia, aby ludzie zostali uwolnieni 
od wszystkiego, co ich pozbawia człowieczeństwa i powoduje cierpie-
nie. Jezus pokazuje nam, że Bóg jest z tymi, którzy cierpią, ponieważ 
każdy człowiek ma godność umiłowanego dziecka Bożego. Tak więc 
obecność Jezusa powoduje zaniepokojenie właśnie dlatego, że kołysze 
On łodzią bogatych i możnych, którzy realizują tylko własne interesy 
i zaniedbują dobro wspólne. Ale tym, którzy pracują na rzecz pokoju 
i jedności, przyjście Chrystusa przynosi światło nadziei.

Dziś jesteśmy zaproszeni do zaangażowania się w konstruktywne 
działanie na rzecz urzeczywistnienia sprawiedliwości w naszym świecie. 
Oznacza to konieczność rozpoznania i refleksji nad sytuacjami, kiedy 
nasze drogi nie są Bożymi drogami sprawiedliwości i pokoju. Kiedy jako 
chrześcijanie pracujemy razem na rzecz sprawiedliwości i pokoju, nasze 
wysiłki mają większą sprawczość. I kiedy współpracujemy w ten sposób, 
odpowiedź na naszą modlitwę o jedność staje się widoczna, a inni dzięki 
nam widzą obecność Chrystusa w dzisiejszym świecie. Poprzez nasze 
słowa i czyny możemy przynieść światło nadziei tym, którzy wciąż żyją 
w ciemności politycznych i religijnych sporów, ubóstwa, dyskrymina-
cji i przemocy strukturalnej. Dobrą Nowiną jest to, że Bóg jest wierny 
i to On zawsze nas umacnia i chroni przed zranieniem oraz pobudza 
do pracy dla dobra innych, zwłaszcza tych żyjących w mroku cierpie-
nia, nienawiści, przemocy i bólu.

Modlitwa
Panie, wyprowadziłeś nas z ciemności do Jezusa. Zaświeciłeś gwiazdę 

nadziei w naszym życiu. Pomóż nam zjednoczyć się w staraniu, by urze-
czywistnić Twoje królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju, abyśmy 
byli światłem nadziei dla wszystkich żyjących w mroku rozpaczy i rozcza-
rowania. Weź nas za rękę, Panie, abyśmy mogli Cię widzieć w naszym 
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codziennym życiu. Oddal strach i niepokój, gdy idziemy za Tobą. Otocz 
nas swoim światłem i rozpal nasze serca, aby Twoja miłość otuliła nas 
ciepłem i mocą. Podnieś nas ku sobie, Ty, który ogołociłeś samego siebie 
dla nas, abyś został uwielbione przez nasze życie, czyny i słowa Ojcze, 
Synu i Duchu Święty. Amen

DZIEŃ CZWARTY – piątek, 21 stycznia 2022 r. 
„A ty, Betlejem… wcale nie jesteś najmniejsze” (Mt 2,6)

Choć mali i cierpiący, niczego nam nie brakuje

CZYTANIE I: Mi 5,1-4a, 6-7
Z ciebie wyjdzie ten, który będzie panował w Izraelu

Czytanie z Księgi Micheasza
A Ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród rodów Judy, 

z ciebie wyjdzie Ten, który będzie panował w Izraelu, a Jego pochodze-
nie od początku, od dni najdawniejszych. Dlatego wyda ich aż do czasu, 
kiedy urodzi ta, która spodziewa się dziecka. Wówczas reszta Jego braci 
powróci do Izraela. 

On zaś powstanie i będzie pasł w mocy PANA, w majestacie imienia 
PANA, swego Boga. Będą mieszkać spokojnie, ponieważ będzie wielkim 
w tym czasie aż po krańce ziemi. On będzie pokojem! 

Oto słowo Boże

pSALM RESpONSORYJNY: Ps 23
Pan jest moim pasterzem i nie brak mi niczego

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
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 PAN jest moim pasterzem i nie brak mi niczego. 
 Pozwala mi odpocząć na zielonych pastwiskach, 
 prowadzi mnie do wód spokojnych, pokrzepia moją duszę. 
 Prowadzi mnie właściwymi ścieżkami
 przez wzgląd na swoje Imię. 
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
 Lecz choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, 
 zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 
 Twoja laska i kij pasterski 
 są mi pocieszeniem.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
 Stół dla mnie zastawiasz na oczach moich wrogów, 
 namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich się przelewa. 
 Z pewnością dobroć i łaska za mną podążą
 przez wszystkie dni mego życia 
 i przez długi czas zamieszkam w domu PANA.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

CZYTANIE II: 1 P 2,21-25
Teraz zwróciliście do Pasterza i Stróża waszych dusz

Czytanie z pierwszego Listu świętego piotra
To przecież jest waszym powołaniem, bo i Chrystus cierpiał za was, 

i pozostawił wam wzór, abyście poszli w Jego ślady. On nie popełnił grze-
chu ani w Jego słowach nie znaleziono podstępu. On, gdy Mu złorze-
czono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, lecz się powierzał Temu, 
który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy 
na drzewo, abyśmy martwi dla grzechu, żyli dla sprawiedliwości. Jego 
ranami zostaliście uleczeni. Byliście bowiem jak owce, które się błąkają, 
ale teraz zwróciliście się do Pasterza i Stróża waszych dusz.
Oto słowo Boże

Alleluja, alleluja, alleluja.
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 Nie bójcie się i nie lękajcie,
 gdyż spodobało się Ojcu dać wam Królestwo niebios.
Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANgELIA: Łk 12,32-40
Nie bój się, mała trzódko

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się waszemu Ojcu dać wam 

Królestwo. Sprzedajcie wasze majętności i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie 
trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej 
się nie wkrada ani mól nie niszczy. Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam 
będzie i wasze serce. 

Niech wasze biodra będą przepasane, a lampy zapalone. I wy bądźcie 
podobni do ludzi oczekujących swego pana powracającego z wesela, żeby 
mu zaraz otworzyć, kiedy przyjdzie i zapuka. Szczęśliwi ci słudzy, których 
pan, gdy nadejdzie, zastanie czuwających. Zapewniam was, przepasze się, 
posadzi ich przy stole, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy nadejdzie 
o drugiej, czy o trzeciej straży, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. Wiedz-
cie też, że gdyby gospodarz znał godzinę, o której przyjdzie złodziej, nie 
pozwoliłby podkopać swego domu. I wy bądźcie przygotowani, gdyż Syn 
Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie.

Oto słowo pańskie

Rozważanie
W małym i skromnym mieście Betlejem przyszedł na świat Pan, 

Syn Boży. Jako człowiek narodził się ze skromnej wiejskiej dziewczyny 
i postanowił przeżywać swoje człowieczeństwo w ukryciu i prostocie. Stał 
się ziarnem na polu, zaczynem w cieście i małym promieniem światła, 
które wkrótce zalało ziemię. Z ubóstwa Efraty wyszedł władca, pasterz 
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i stróż naszych dusz. I chociaż jest naszym pasterzem, stał się Baran-
kiem, który poniósł grzechy świata, abyśmy mogli zostać uzdrowieni.

Chociaż Betlejem miało niewielkie znaczenie wśród miast Judy, 
stało się wielkie z powodu narodzin Pasterza wszystkich pasterzy, Króla 
wszystkich królów. Betlejem, co znaczy: „dom chleba”, może być meta-
forą Kościoła niosącego światu chleb życia. Kościół, dzisiejsze Betlejem, 
nadal jest miejscem, gdzie słabi, bezsilni i mali są przyjmowani, ponie-
waż w nim każdy ma swoje miejsce. Zebrane ziarna stają się plonem. 
Wyrośnięty zaczyn staje się potężną siłą. Skoncentrowane promienie 
stają się wiązką przewodniego światła.

Wśród zawirowań politycznych, rosnącej kultury chciwości i naduży-
wania władzy chrześcijanie na Bliskim Wschodzie cierpią prześladowania 
i doświadczają poczucia marginalizacji, żyjąc w strachu przed przemocą 
i niesprawiedliwością. Jednak nie boją się, ponieważ Pasterz idzie z nimi, 
zbierając ich w jedną owczarnię i czyniąc z nich znak swojej miłującej 
obecności. Zjednoczeni są zaczynem, który zakwasza ciasto. W Chrystusie 
znajdują wzór pokory i od Niego słyszą wezwanie do porzucenia podzia-
łów i złączenia się w jednej owczarni. Chociaż jest ich niewielu, w swoim 
cierpieniu idą śladami Baranka, który cierpiał dla zbawienia świata.

Modlitwa
Dobry Pasterzu, rozdrobnienie Chrystusowego stada zasmuca 

Twojego Świętego Ducha. Wybacz słabość naszych wysiłków i powol-
ność w dążeniu do wypełniania Twojej woli. Daj nam mądrych paste-
rzy według Twego serca, którzy rozpoznają grzech podziału i poprowa-
dzą Kościoły do zjednoczenia w Tobie. Prosimy Cię, Panie, wysłuchaj 
naszej modlitwy. Amen.
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DZIEŃ pIĄTY – sobota, 22 stycznia 2022 r. 
„gwiazda, którą zobaczyli na Wschodzie, prowadziła ich” (Mt 2,9)

Prowadzeni przez jedynego Pana

CZYTANIE I: Wj 13,17-14,4
Pan szedł przed nimi w słupie obłoku

Czytanie z Księgi Wyjścia
A gdy faraon wypuścił lud, Bóg nie poprowadził go drogą do ziemi 

filistyńskiej, chociaż była krótsza. Bóg bowiem stwierdził: Żeby lud nie 
żałował, gdy zobaczy walkę, i nie powrócił do Egiptu. Bóg więc popro-
wadził lud okrężną drogą przez pustynię ku Morzu Sitowia. Izraelici zaś 
wyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej. Mojżesz zabrał ze sobą również kości 
Józefa, ponieważ Józef przysięgą zobowiązał Izraelitów, mówiąc: Gdy 
Bóg was łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd moje kości.

Wyruszyli z Sukkot i rozłożyli się obozem w Etam na krańcu pustyni. 
Za dnia PAN szedł przed nimi w słupie obłoku, by ich prowadzić 
w drodze, nocą zaś w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść w dzień 
i w nocy. Słup obłoku nie oddalał się od ludu za dnia, a słup ognia – nocą. 

PAN nakazał Mojżeszowi: Powiedz Izraelitom: Niech zawrócą 
i  rozłożą się obozem pod Pi-Hachirot, pomiędzy Migdol a morzem, 
naprzeciw Baal-Sefon. Będziecie obozować nad morzem naprzeciw tego 
miejsca. Faraon powie o Izraelitach: Pobłądzili w tym kraju, pustynia ich 
otoczyła. Ja zaś uczynię twardym serce faraona i będzie was ścigał. Wtedy 
okażę swoją moc nad faraonem i jego wojskiem, a Egipcjanie poznają, że 
Ja jestem PANEM. I tak uczynili.
Oto słowo Boże

pSALM RESpONSORYJNY: Ps 121
Wznoszę oczy ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc?
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Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.
 Wznoszę oczy ku górom: 
 Skąd nadejdzie mi pomoc? 
 Pomoc nadejdzie od PANA, 
 który stworzył niebo i ziemię. 
Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.
 On nie pozwoli, abyś się potknął, 
 bo Ten, który cię strzeże, nie drzemie. 
 Przecież nie drzemie, nie przysypia 
  Ten, który strzeże Izraela. 
 PAN jest Tym, który cię strzeże, 
  PAN cieniem po twojej prawicy. 
Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.
 W dzień nie porazi cię słońce ani księżyc w nocy. 
 Od zła wszelkiego PAN cię ustrzeże, 
  będzie strzegł twego życia. 
 PAN będzie strzegł twojego wyjścia i wejścia, 
 teraz i na wieki.
Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

CZYTANIE II: Ap 22,5-9
Pan Bóg będzie im świecił

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana
I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy i światła 

słońca, bo Pan, Bóg, będzie im świecił, i będą królować na wieki wieków. 
I powiedział do mnie: Te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a Pan, Bóg 

duchów prorockich posłał swojego anioła, aby pokazać swoim sługom, 
co musi się stać wkrótce. Oto przyjdę wkrótce. Szczęśliwy ten, kto zacho-
wuje słowa proroctwa tej księgi. 

Ja, Jan, słuchałem i patrzyłem na to, a gdy usłyszałem i zobaczyłem, 
upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, żeby oddać mu pokłon, 
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lecz powiedział mi: Nie czyń tego! Jestem współsługą twoim i twoich braci 
proroków, i tych, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon!
Oto słowo Boże

Alleluja, alleluja, alleluja.
 Oświeć nas, Panie, swoim słowem,
 prowadź nas w świetle Twojej prawdy.
Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANgELIA: Mt 5,7-10
Gwiazda, którą zobaczyli na Wschodzie, prowadziła ich

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Herod wezwał potajemnie mędrców i dowiadywał się dokładnie o czas 

pojawienia się gwiazdy. Potem skierował ich do Betlejem i powiedział: 
Idźcie tam i wypytajcie starannie o Dziecko, a gdy Je znajdziecie, dajcie 
mi znać, abym i ja poszedł i oddał Mu pokłon. 

Oni wysłuchali króla i ruszyli w drogę. Gwiazda, którą zobaczyli na 
Wschodzie, prowadziła ich, aż zatrzymała się nad miejscem, gdzie było 
Dziecko. Na widok gwiazdy ucieszyli się ogromnie.

Oto słowo pańskie

Rozważanie
Pismo Święte wciąż na nowo mówi nam, że Pan Bóg idzie ze swoim 

ludem, chroni go i czuwa nad nim dniem i nocą. Droga nie zawsze jest 
prosta. Czasami idziemy po własnych śladach, czasami błądzimy, a czasami 
wracamy inną drogą niż ta, którą przyszliśmy. Ale w całej naszej wędrówce 
przez życie możemy być pewni, że Bóg, który ani „nie śpi, ani nie drze-
mie”, towarzyszy nam, chroni nas, abyśmy się nie potknęli i nie upadli.



53Refleksje biblijne i modlitwy na poszczególne dni

Nawet w największej ciemności Boże światło jest z nami. Jego światło 
świeci przez proroków wysłanych, aby prowadzić lud Boży wytyczoną dla 
niego drogą i przypominać mu o przymierzu. W pełni czasu Bóg posyła 
Swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. On jest światłem prze-
wodnim dla wszystkich narodów, chwałą Bożą w świecie, źródłem życia 
Bożego, pieczętującym nowe przymierze swoją krwią.

Droga do jedności, a tym samym do zjednoczenia z Chrystusem, 
nie zawsze jest prosta i dobrze oświetlona. W gorliwych próbach samo-
dzielnego budowania jedności bardzo łatwo jest stracić z oczu podsta-
wowe przesłanie Pisma Świętego: że Bóg nie porzuca swojego ludu nawet 
wtedy, gdy ten upada czy ulega podziałom. Jest to przesłanie nadziei nie 
tylko dla chrześcijan, ale dla całego świata. Jak przypomina nam histo-
ria mędrców, Bóg różnymi drogami prowadzi bardzo różnych ludzi świa-
tłem gwiazdy do miejsca, gdzie jest Chrystus, Światło świata.

Bóg zsyła Ducha Świętego, którego światło pozwala nam zobaczyć 
oczyma wiary prawdę o boskim Dziecięciu. To ten Duch wyprowadza nas 
z ciemności i dramatu podziałów do światła jedności i życia w Chrystusie.

Modlitwa
O Panie, Boże nasz, Ojcze, Ty zesłałeś gwiazdę, aby zaprowadziła 

mędrców do Twojego jednorodzonego Syna. Pomnóż naszą nadzieję 
w Tobie i daj nam nieustannie odczuwać, że idziesz z nami i czuwasz 
nad swoim ludem. Naucz nas podążać za wskazówkami Twojego Świę-
tego Ducha, nawet jeśli ta droga wydaje się dziwna, abyśmy mogli być 
poprowadzeni do naszej jedności w Jezusie Chrystusie, Światłości świata. 
Otwórz nasze oczy na Twojego Ducha i dodaj pewności naszej wierze, 
abyśmy mogli wyznawać, że Jezus jest Panem, czcić Go i radować się 
w Nim, tak jak uczynili to mędrcy w Betlejem.

Prosimy Cię o te błogosławieństwa w imię Twojego Syna Jezusa Chry-
stusa. Amen.
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DZIEŃ SZóSTY – niedziela, 23 stycznia 2022 r. 
„Zobaczyli Dziecko i Jego matkę, Marię,

padli na twarz, oddając Mu pokłon.” (Mt 2,11)
Zgromadzeni w uwielbieniu wokół Jedynego Pana

 

CZYTANIE I: Wj 3,1-6
Mojżesz zasłonił twarz, bo bał się patrzeć na Boga

Czytanie z Księgi Wyjścia
Mojżesz był pasterzem trzody swojego teścia Jetry, kapłana Madianitów. 

Pewnego razu wyprowadził trzodę poza pustynię i przyszedł do góry Bożej 
Horeb. Ukazał mu się wtedy anioł PANA w płomieniu ognia wśród cier-
niowego krzaka. Spojrzał, a krzak palił się ogniem, ale nie spłonął. Mojżesz 
powiedział: Podejdę i przyjrzę się temu wspaniałemu zjawisku, dlaczego 
krzak się nie spala. 

PAN zobaczył, że podszedł, aby się temu przyjrzeć. Bóg zawołał więc 
do niego ze środka krzaka: Mojżeszu, Mojżeszu! A on odpowiedział: Oto 
jestem! I Bóg nakazał: Nie zbliżaj się tutaj! Zdejmij sandały, ponieważ 
miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Mówił: Ja jestem Bogiem 
twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. 
Wtedy Mojżesz zasłonił twarz, bo bał się patrzeć na Boga.

Oto słowo Boże

pSALM RESpONSORYJNY: Ps 84
Jakże miłe są Twoje mieszkania, Panie Zastępów

Refren: Jakże są miłe Twe przybytki, Panie.
 Jak miłe są Twoje mieszkania, PANIE Zastępów! 
 Moja dusza tęskni i wzdycha do dziedzińców PANA, 



55Refleksje biblijne i modlitwy na poszczególne dni

  moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego. 
 Nawet wróbel znajduje schronienie, 
  a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie umieszcza pisklęta 
 – Twoje ołtarze, PANIE Zastępów, Królu mój i Boże!
Refren: Jakże są miłe Twe przybytki, Panie.
 Szczęśliwi mieszkańcy Twojego domu, 
  którzy nieustannie Cię wychwalają. 
 Szczęśliwi ludzie, dla których Ty jesteś mocą, 
  którzy rozmyślają o drogach pielgrzymów. 
 Oni przechodząc doliną Baka zmieniają ją w źródło, 
  okryte błogosławieństwem wczesnego deszczu. 
 Idą, a siły w nich rosną, aż ujrzą na Syjonie Boga nad bogami. 
Refren: Jakże są miłe Twe przybytki, Panie.
 PANIE, Boże Zastępów, wysłuchaj mojej modlitwy, 
 nadstaw ucha, Boże Jakuba! 
 Spójrz Boże, tarczo nasza, i popatrz na oblicze Twojego pomazańca! 
 Lepszy jest bowiem jeden dzień na Twoich dziedzińcach  
  niż tysiąc innych. 
Refren: Jakże są miłe Twe przybytki, Panie.
 Wolę stać na progu domu mojego Boga 
 niż przebywać w namiotach grzeszników. 
 PAN Bóg jest przecież słońcem i tarczą, 
 PAN obdarza łaską i chwałą, 
 nie odmawia dobra postępującym uczciwie. 
 O, PANIE Zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!
Refren: Jakże są miłe Twe przybytki, Panie.

CZYTANIE II: Ap 4,8-11
Oddają pokłon Żyjącemu na wieki wieków
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Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana
Każda z czterech Istot żyjących [wokół tronu] miała po sześć skrzy-

deł, dookoła i wewnątrz były pełne oczu. I bez odpoczynku, dniem 
i nocą mówią: 

Święty, Święty, Święty. Pan, Bóg, Wszechmogący, 
Ten, który był i który jest, i który przychodzi. 
A kiedy Istoty żyjące oddadzą chwałę, cześć i dziękczynienie Siedzą-

cemu na tronie i Żyjącemu na wieki wieków, wtedy dwudziestu czterech 
Starszych upada przed Siedzącym na tronie, oddaje pokłon Żyjącemu 
na wieki wieków i rzuca swoje wieńce przed tronem, mówiąc: 

Jesteś godny, nasz Panie i Boże, 
wziąć chwałę i cześć, i moc, 
ponieważ Ty wszystko stworzyłeś 
i z Twojej woli to było, i zostało stworzone.

Oto słowo Boże

Alleluja, alleluja, alleluja.
 Została Mi dana wszelka władza w niebie i na ziemi.
 Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata
Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANgELIA: Mt, 28,16-20
Gdy go zobaczyli, złożyli Mu pokłon

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Apostołowie Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, którą 

Jezus im wskazał. A gdy Go zobaczyli, złożyli Mu pokłon. Niektórzy 
jednak powątpiewali. Wtedy Jezus zbliżył się i oznajmił im: Została Mi 
dana wszelka władza w niebie i na ziemi. Idąc więc, czyńcie uczniami 
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 
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nauczając je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni aż do końca świata.

Oto słowo pańskie

Rozważanie
Kiedy mędrcy ze swoich odległych krajów przybyli do Betlejem 

i zobaczyli Dziecię z Jego Matką, oddali Mu cześć. Wobec objawienia 
Boga zmuszeni jesteśmy spuścić wzrok i zgiąć kolana. Podobnie Mojżesz 
na widok płonącego krzewu ukrył twarz, bojąc się spojrzeć na Boga. 
Kiedy uczniowie zobaczyli zmartwychwstałego Chrystusa w Galilei, byli 
zaskoczeni i zaniepokojeni, a jednak oddali Mu cześć. W niebiańskiej 
liturgii dwudziestu czterech starców upada przed Tym, który zasiada 
na tronie. Stając w obecności Boga. najpierw wpatrujemy się w Niego, 
następnie popadamy w zachwycenie, które przeradza się w uwielbienie.

Czy naprawdę widzimy? Czy jesteśmy zdumieni? Czy naprawdę 
uwielbiamy? Ile razy patrząc, nie widzimy, nie rozpoznajemy, a nasze 
oczy pozostają ślepe na obecność Boga? Jak możemy prawdziwie wiel-
bić Boga, jeśli najpierw Go nie dostrzeżemy? W naszym niedoskonałym 
patrzeniu zbyt często widzimy tylko chaos nieporozumień, zapomina-
jąc, że jedyny Pan dał nam wszystkim swoją zbawczą łaskę i że wszy-
scy jako chrześcijanie mamy udział w jednym Duchu, który prowadzi 
nas do jedności. Często w naszej pysze kierujemy się własnymi przeko-
naniami i ludzkimi przyzwyczajeniami, lekceważymy miłość, do której 
dzielenia jesteśmy wezwani jako jeden naród usprawiedliwiony krwią 
Chrystusa, wspólnie wierzący w Jezusa jako naszego Zbawiciela.

Jako wspólnoty ożywiane przez Ducha Świętego, nasze Kościoły 
wzywają nas, byśmy podnieśli wzrok, ujrzeli drogę i razem szli ku Chry-
stusowi-Dziecięciu, by wspólnie, jako jeden lud Boży, złożyć Mu hołd. 
Duch Święty prowadzi nas wszystkich do naszego jedynego Pana. Tylko 
podążając za tym Przewodnikiem w miłości i jedności, będziemy mogli 
„oddawać cześć w duchu i prawdzie”.
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Modlitwa
Miłosierny Boże, Ty dałeś niewidomym zdolność widzenia, aby 

rozpoznali Cię jako swojego Zbawiciela, uzdolnij nas do nawrócenia. 
W swoim miłosierdziu zdejmij łuski z naszych oczu i prowadź nas, 
abyśmy czcili Ciebie jako naszego Boga i Odkupiciela. Pośród naszego 
smutku i pomimo naszych grzechów daj nam zdolność kochania Cię 
całym sercem. Obyśmy wędrowali razem, prowadzeni przez Twoje świa-
tło, zjednoczeni sercem i umysłem, jak pierwsi uczniowie. Niech łaska 
naszego Pana Jezusa Chrystusa spoczywa na nas, abyśmy razem odda-
wali Ci chwałę we wspólnocie Ducha i byli Twoimi świadkami wobec 
wszystkich, którzy nas otaczają. Amen.

DZIEŃ SIóDMY – poniedziałek, 24 stycznia 2022 r. 
„Rozłożyli swe skarby i ofiarowali Mu dary: złoto,  

kadzidło i mirrę.” (Mt 2,11)
Dary wspólnoty

 

CZYTANIE I: Oz 6,1-6
Miłości pragnę, nie ofiary

Czytanie z Księgi Ozeasza
Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas rozszarpał – On też uleczy, 

uderzył – ale opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach przywróci nas do życia, 
trzeciego dnia podźwignie i będziemy przed Nim żyli. Poznajmy, usilnie 
dążmy do poznania PANA. Jego przyjście jest pewne jak zorza poranna. 
Przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który nasyca ziemię. 

Co mam ci uczynić, Efraimie, co mam ci uczynić, Judo? Miłość wasza 
jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika. Dlatego ciosałem 
ich przez proroków, zabijałem słowami Moich ust, aby Mój wyrok zabły-
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snął jak światło. Bo miłości pragnę, nie ofiary, bardziej poznania Boga 
niż całopaleń!

Oto słowo Boże

pSALM RESpONSORYJNY: Ps 100
Z dziękczynieniem wchodźcie w Jego bramy, 
z pieśnią pochwalną na Jego dziedzińce

Refren: Pójdźmy z radością na spotkanie Pana.
 Wołaj na cześć PANA, cała ziemio, 
 służcie PANU z weselem, przychodźcie radośni przed Jego oblicze! 
 Wiedzcie, że PAN jest Bogiem, On nas stworzył, […] 
 Jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska!
Refren: Pójdźmy z radością na spotkanie Pana.
 Z dziękczynieniem wchodźcie w Jego bramy, 
 z pieśnią pochwalną na Jego dziedzińce, 
 wysławiajcie Go, błogosławcie Jego imię! 
 PAN bowiem jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, 
 a Jego wierność z pokolenia na pokolenie.
Refren: Pójdźmy z radością na spotkanie Pana.

CZYTANIE II: Dz 3,1-10
Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Kiedy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie 

dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego człowieka, sparaliżowanego od 
urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, 
aby wchodzących tam prosił o jałmużnę. 
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Gdy więc zobaczył Piotra i Jana, jak zamierzali wejść do świątyni, 
prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr wraz z Janem popatrzył na niego i powie-
dział: Spójrz na nas. A on zwrócił się ku nim, czegoś od nich oczekując. 
Wówczas Piotr powiedział: Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to 
ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, wstań i chodź! Następ-
nie ujął go za prawą rękę i podniósł. A on natychmiast odzyskał władzę 
w nogach i kostkach. Zerwał się, stanął na nogach i chodziła. Wszedł 
z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. 

Cały lud zobaczył go, jak chodził i chwalił Boga. Rozpoznawali w nim 
tego człowieka, który dla jałmużny siadał przy Bramie Pięknej świątyni 
i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co mu się przydarzyło.

Oto słowo Boże

Alleluja, alleluja, alleluja.
 Gdzie bowiem jest twój skarb, 
 tam będzie i twoje serce.
Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANgELIA: Mt 6,19-21
Gdzie bowiem jest twój skarb, tam będzie i twoje serce

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
[Jezus rzekł do swoich uczniów:]
Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, 

a złodzieje włamują się i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, 
gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, a złodzieje nie mogą się włamać ani 
ukraść. Gdzie bowiem jest twój skarb, tam będzie i twoje serce.

Oto słowo pańskie
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Rozważanie
W naszej wędrówce do Betlejem, miasta chleba, rozważamy postaci 

mędrców, którzy przybyli, aby oddać hołd Dzieciątku Jezus. Otwo-
rzyli swoje skarbce i ofiarowali nowonarodzonemu Królowi swoje dary 
w postaci złota, kadzidła i mirry.

Nasze historyczne podziały, nasza niewłaściwa dbałość o literę prawa 
i rytuały oraz nasze skupienie na sprawach doczesnych, pozbawiły nas 
jedności. Jakie więc dary przygotowaliśmy, by ofiarować Królowi, który 
przychodzi, aby oświecić nasze życie i poprowadzić nas do łaski zjed-
noczenia? Wiemy, że Bóg nie chce naszego bogactwa ani całopaleń. 
Jego moc działa poprzez nasze ubóstwo: „Nie mam srebra ani złota”. 
Pan pragnie naszych bijących i kochających serc: serc pełnych miłości 
do Niego i do wszystkich naszych braci i sióstr w Chrystusie; serc prze-
pełnionych aktami miłosierdzia; serc prawdziwie skruszonych i pragną-
cych zmiany.

Przygotujmy więc dla Niego dar serca pełnego miłości. By klęczeć 
w uwielbieniu, potrzeba serca żałującego za grzechy, i serca posłusz-
nego Temu, któremu służymy. To posłuszeństwo ożywia, leczy i jedno-
czy wszystko, co w nas, wokół nas i między nami chrześcijanami, jest 
złamane lub zranione.

Chrystus udzielił już swojemu Kościołowi daru jedności. Wzrastamy 
we wspólnocie, gdy obdzielamy się łaskami otrzymanymi w naszych 
różnych tradycjach, uznając, że źródłem wszystkich tych darów jest Pan.

Modlitwa
Wszelka chwała i dziękczynienie Tobie, o Boże. Przez objawienie 

Swojego Syna dałeś się poznać zarówno tym, którzy długo oczekiwali 
Twojego przyjścia, jak i tym, którzy się Ciebie nie spodziewali. Znasz cier-
pienie, które nas otacza, i ból spowodowany naszymi podziałami. Widzisz 
niepokój świata i pogarszającą się sytuację na Bliskim Wschodzie – miej-
scu, które wybrałeś na swoje przyjście i które zostało uświęcone Twoją 
obecnością. Prosimy Cię, byś uzdatnił nasze serca i umysły do poznania 
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Ciebie. Dołączając do mędrców idących z daleka, modlimy się, abyś otwo-
rzył nasze serca na Twoją miłość. Naucz nas prawdziwie kochać naszych 
braci i siostry. Daj nam wolę i środki do pracy na rzecz przemiany tego 
świata i ofiarowania sobie nawzajem darów, które mogą kształtować naszą 
wspólnotę. Obdarz nas Twoimi nieprzebranymi łaskami i błogosławień-
stwem. Przyjmij naszą modlitwę w imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa, 
który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym. Amen.

DZIEŃ óSMY – wtorek, 25 stycznia 2022 r. 
„Inną drogą powrócili do swojego kraju” (Mt 2,12)

Ponad znanymi drogami podziału do Bożych nowych ścieżek

 

CZYTANIE I: Jr 31,31-34 
Zawrę z domem Izraela nowe przymierze 

Czytanie z Księgi Jeremiasza
Oto nadchodzą dni – wyrocznia PANA – że zawrę z domem Izra-

ela i domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jak to, które 
zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, żeby ich wypro-
wadzić z ziemi egipskiej. To Moje przymierze złamali, chociaż Ja byłem 
ich władcą – wyrocznia PANA. 

Takie bowiem przymierze zawrę z domem Izraela po tych dniach 
– wyrocznia PANA: Moje Prawo umieszczę w ich wnętrzu i wypiszę 
na ich sercu. Ja będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem. Każdy swego 
sąsiada i każdy swego brata nie będzie już więcej uczyć, mówiąc: Poznaj-
cie PANA! Oni wszyscy bowiem będą Mnie znać od najmniejszego do 
największego – wyrocznia PANA – ponieważ odpuszczę ich winę, a o ich 
grzechu nie będę już wspominać.
Oto słowo Boże
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pSALM RESpONSORYJNY: Ps 16 
Dasz mi poznać drogę życia

Refren: Odnów nas, Boże, i prowadź Swą drogą.
 Strzeż mnie, Boże, bo zaufałem Tobie. 
 Mówię do PANA: Ty jesteś moim Panem 
  i nie mam dobra większego od Ciebie. 
 Świętych tego kraju i szlachetnych kocham. 
 Straszliwie będą cierpieli ci, którzy czczą innych bogów.
Refren: Odnów nas, Boże, i prowadź Swą drogą.
 Nie złożę im krwawych ofiar, 
 moje usta nie wymówią ich imion. 
 PAN jest częścią mojego dziedzictwa i kielichem moim 
 – mój los jest w Twoich rękach. 
Refren: Odnów nas, Boże, i prowadź Swą drogą.
 Wymierzono mi piękną ziemię, 
 zachwyciło mnie moje dziedzictwo. 
 Błogosławię PANA, który udziela mi rady, 
 sumienie upomina mnie nawet nocą. 
Refren: Odnów Odnów nas, Boże, i prowadź Swą drogą.
 Zawsze będę miał PANA przed oczami, 
 nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. 
 Dlatego cieszy się moje serce i raduje się moja dusza, 
 a ciało moje jest spokojne i bezpieczne. 
Refren: Odnów nas, Boże, i prowadź Swą drogą.
 Nie pozostawisz bowiem mojej duszy w Szeolu 
 i nie skażesz swego świętego na zagładę. 
 Dasz mi poznać drogę życia, 
 pełnię radości przed Twoim obliczem, 
 wieczne rozkosze po Twojej prawicy.
Refren: Odnów nas, Boże, i prowadź Swą drogą.
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CZYTANIE II: Ef 4,20-23 
Aby się odnowił duch waszego myślenia 

Czytanie z Listu św. pawła Apostoła do Efezjan
Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli oczywiście o Nim usły-

szeliście i w Nim zostaliście pouczeni, zgodnie z prawdą, która jest w Jezu-
sie, to, gdy chodzi o dawny sposób postępowania, odrzućcie starego czło-
wieka, który niszczy samego siebie złudnymi żądzami. Pozwólcie nato-
miast, aby się odnowił duch waszego myślenia.

Oto słowo Boże

Alleluja, alleluja, alleluja.
 Nikt nie zna Ojca, tylko Syn
 i ten, komu Syn postanowi to objawić.
Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANgELIA: Mt 11,25-30 
Zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, 
a odsłoniłeś je tym, którzy są jak małe dzieci

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
W tym czasie Jezus powiedział: Wysławiam Ciebie, Ojcze, Panie nieba 

i ziemia, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a odsłoni-
łeś je tym, którzy są jak małe dzieci. Tak, Ojcze, bo tak się Tobie spodo-
bało. Wszystko zostało Mi przekazane przez Mojego Ojca i nikt nie zna 
Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn posta-
nowi to objawić. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a Ja wam dam 
ukojenie. Weźcie na siebie Moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem 
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cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Jarzmo 
Moje bowiem jest miłe, a Moje brzemię lekkie.

Oto słowo pańskie

Rozważanie
Nie znamy myśli mędrców, będących wszak znawcami astronomii, 

nawigacji i polityki, kiedy ostrzegano ich, by wracali inną drogą. Mogli 
być bardzo zdezorientowani, ale to samo światło, które oświetlało ich 
wędrówkę, wskazało im, że istnieje inna droga, inna możliwość. Zostali 
pouczeni, by zmienić drogę.

Często czujemy się skostniali w swoich sposobach działania i patrzenia 
na świat. Kiedy te tradycyjne sposoby lub „drogi” stają się niedostępne, 
zastanawiamy się, jak mamy postępować i kontynuować wędrówkę. 
Boska opatrzność jest zawsze przy nas, aby pokazać nam inną, przygo-
towaną dla nas drogę. Bóg jest zawsze gotów odnowić Swoje przymie-
rze i podnieść nas z przygnębienia. Musimy tylko ufać, że Odwieczny, 
Ten, który dał nam światło, zawsze rozświetli nim drogę, byśmy mogli 
iść naprzód, gdy dotychczasowe ścieżki są niedostępne lub stały się 
niewłaściwe. Nowy początek jest zawsze możliwy, gdy jesteśmy chętni 
i otwarci na działanie Ducha Świętego. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, 
że zmiana drogi może być trudna. Jako Kościoły spoglądamy w prze-
szłość i w przyszłość. Szukamy nowych sposobów, by z zapałem świe-
cić światłem Ewangelii i przyjmować się wzajemnie, jak Chrystus przy-
jął nas na chwałę Bożą.

Po starych, znanych drogach wspólnoty chrześcijańskie często szły 
osobno. Idąc po nowej drodze, do czego wzywa nas Bóg, chrześcija-
nie kroczą razem i niczym mędrcy stają się współtowarzyszami w piel-
grzymowaniu. Znalezienie tej nowej drogi wymaga rozeznania, pokory 
i odwagi. Teraz jest czas nawrócenia i pojednania.



66 Część III

Modlitwa
Łaskawy Boże, kiedy znamy tylko jedną drogę i myślimy, że musimy 

na nią powrócić, i kiedy mamy wrażenie, że wszystkie drogi są zabloko-
wane i popadamy w rozpacz, wtedy zawsze znajdujemy Ciebie obok nas. 
Jesteś Bogiem odnowionych obietnic. Wyznaczasz nam nowe ścieżki, 
takie, których się nie spodziewaliśmy. Dziękujemy, ponieważ przekra-
czasz nasze oczekiwania. Dziękujemy za Twoją mądrość, która prze-
wyższa nasze rozumienie. Dziękujemy, ponieważ Twoje nowe ścieżki 
dają nieoczekiwane możliwości. Choć przeglądamy nasze mapy i nie 
dostrzegamy tam żadnej trasy, to jednak znajdziemy Ciebie i ufamy, że 
Ty poprowadzisz nas najlepszą drogą. Modlimy się przez Jezusa Chry-
stusa, naszego Pana, w Duchu Świętym, abyś zawsze przyprowadzał nas 
z powrotem do siebie. Amen.



 
 
 

Część IV 

MATERIAŁY pOMOCNICZE 

1. Modlitwa wiernych

p – Przewodniczący
L – Lektor (lektorzy)
W – Wszyscy

WZóR I
(opracowanie: Kościół prawosławny)

p –  Boże pielgrzymujących, już pierwszego dnia naszego życia 
rozpoczynamy wędrówkę ku królestwu Bożemu. Często gubimy 
drogę, potykamy się, tracimy siły, chcemy się poddać i zawrócić. 

  Jednak wówczas spotykamy na tej drodze innych pielgrzymów, 
którzy tak jak my szukają Ciebie. Zatrzymują się. Podają nam 
pomocną dłoń. Otwierają swe sakwy i dzielą się z nami swoimi 
skarbami. Proponują, byśmy wspólnie wypatrywali gwiazdy, która 
doda nam otuchy i wskaże drogę ku Tobie. 

  Boże, daj nam, pragnącym jedności, ujrzeć tę gwiazdę – prze- 
wodniczkę. Ciebie prosimy.

W – Wysłuchaj nas, Panie. 
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p –  Boże, którego wychwalają ciała niebieskie, któremu służy słońce, 
księżyc i gwiazdy. Pomóż nam być latarniami czystego światła na 
firmamencie świata XXI wieku. Tak często spowija go mrok. Tak 
łatwo się w nim zagubić. Tak trudno odnaleźć prawdziwą drogę. 
Niech nasze światło wskaże ją bliźnim. Ciebie prosimy.

W –  Wysłuchaj nas, Panie. 

p –  Boże, przed którym zginają się kolana magów i królów. Pomóż 
nam złamać nasz egoizm, butę i fanatyzm, które niczym Heroda 
i nas popychają do krwawych czynów względem betlejemskich 
dzieci tej ziemi. Tak często bliżej nam do Herodowej Jerozolimy, 
zatrwożonej wieścią o narodzinach Pana niż do Wschodu, 
który pośpieszył ku Jego kołysce. Niech godność królewskiego 
kapłaństwa chrześcijan przejawia się w naszym życiu i czynach. 
Ciebie prosimy.

W – Wysłuchaj nas, Panie. 

p –  Jezu Chryste, przed Tobą złożono: złoto – jako królowi, kadzidło 
– jako arcykapłanowi i mirrę – jako ofiarującemu i ofiarowanemu. 
Daj nam odnaleźć w naszych sercach dary godne Ciebie. Pozwól 
nam je złożyć Tobie w prostocie mędrców i pokorze królów. Tak 
często niczym nie potrafimy się dzielić. Pragniemy wszystko 
zagarnąć dla siebie. Myślimy, że to, co nam ofiarujesz, jest 
wyłącznie naszą własnością. Naucz nas składać siebie Tobie 
w ofierze, a dobrami tego świata dzielić się z naszymi bliźnimi. 
Ciebie prosimy.

W – Wysłuchaj nas, Panie. 

p –  Jezu Chryste, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Jedynie droga miłości 
prowadzi do Ciebie. Usuń z niej herodów tego świata, byśmy nie 
musieli szukać innej drogi. Wskaż nam ścieżkę do naszych bliźnich, 
byśmy zanieśli im radosną nowinę o Twym Narodzenia. Ciebie 
prosimy.
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W – Wysłuchaj nas, Panie. 

p –  Oto w Mieście Dawidowym „zajaśniała radość wielka”. Bóg stał 
się człowiekiem. Zaświadczyła o tym cudowna gwiazda. Ogłosili 
to światu Mędrcy. Jerozolima się zatrwożyła. Herod wybuchł 
gniewem. A my, pielgrzymi, przyśpieszamy kroku, podajemy 
pomocną dłoń towarzyszom w podróży, wspólnie niesiemy 
dary naszych serc Nowonarodzonemu. Jak daleko jeszcze do 
Betlejem? Trudno powiedzieć. Wędrować razem jest znacznie lżej 
i bezpieczniej niż w pojedynkę. Niech w tym naszym wspólnym 
pielgrzymowaniu towarzyszy nam Bóg Wszechmogący: Ojciec 
i Syn, i Święty Duch.

W –  Amen.

WZóR II
(opracowanie: Kościół polskokatolicki)

P – Całe nasze życie to wędrówka do domu Ojca, który jest w niebie. 
Zgromadzeni, aby dać świadectwo naszej wiary wspólnie wołajmy 
do Niego:

L –  Aby wszyscy chrześcijanie trwali w wierze w Syna Bożego. Ciebie 
prosimy …

W – Wysłuchaj nas, Panie. 

L –  Aby zwierzchnicy Kościołów i całe duchowieństwo wiernie 
przybliżali wszystkim orędzie Chrystusa. Ciebie prosimy….

W – Wysłuchaj nas, Panie. 

L –  Aby nigdy nie brakowało nam gorliwości przychodzić z pomocą 
będącym w potrzebie. Ciebie prosimy …
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W – Wysłuchaj nas, Panie. 

L –  Abyśmy wydawali spośród siebie licznych i światłych głosicieli 
Dobrej Nowiny. Ciebie prosimy …

W – Wysłuchaj nas, Panie. 

L –  Aby dana nam była łaska wytrwania na drodze, której początek 
stanowił chrzest. Ciebie prosimy ….

W – Wysłuchaj nas, Panie. 

L –  Aby wszyscy wierni zmarli dostąpili radości życia wiecznego 
z Tobą, Ojcze, który jesteś w niebie. Ciebie prosimy …

W – Wysłuchaj nas, Panie. 

L – Aby nasze serca zawsze były otwarte na przyjście naszego Mistrza. 
Ciebie prosimy …

W – Wysłuchaj nas, Panie. 

p – Dobry Ojcze, modlimy się dzisiaj, aby Twoja wola była drogą 
naszego życia. Spraw, abyśmy złączeni z Tobą przez wiarę i nadzieję 
dzielili się dobrem z naszymi bliźnimi. Przez Chrystusa Pana 
naszego.

W –  Amen.

WZóR III
(opracowanie: Kościoły ewangelickie)

P – Boże Wszechmogący, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
naucz nas postępować zgodnie z Twoim słowem i rozpoznawać 
Cię w spotkanym ubogim, słabym, więźniu, skazańcu...
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L –  W tym kruchym i niepewnym świecie szukamy Twojej gwiazdy, 
promienia nadziei. Pośród zła tego świata tęsknimy za dobrem. 
Szukamy go w sobie i u innych. Mamy nadzieję na Bożą przemianę 
nas i świata. Boże, Ojcze, pomóż nam spotkać Ciebie w cierpiącym 
bliźnim! Ciebie prosimy.

W – Wysłuchaj nas, Panie.

L –  Bóg potępiał złe rządy królów Izraela, którzy dzielili i rozpraszali 
lud. Takie przywództwo niszczyło naród, doprowadziło do 
upadku państwa i wygnania Izraelitów z ojczyzny. Daj, Boże, aby 
ich losy nie stały się naszym udziałem. Ciebie prosimy.

W – Wysłuchaj nas, Panie.

L –  Chrystus przybywa na ten świat z pokorą. Potępia zło, nie-
sprawiedliwość i ucisk, żądzę władzy, stanowisk i mamony. Przyjście 
Jezusa skłania do przemiany życia, uwalnia od wszystkiego, co 
pozbawia nas człowieczeństwa i powoduje cierpienie bliźnich. Boże, 
obdarz nas pokorą. Ciebie prosimy.

W – Wysłuchaj nas, Panie.

L –  W małym Betlejem przyszedł na świat Król królów. Syn Boży jako 
człowiek narodził się z pokornej dziewczyny i przeżywał swoje 
człowieczeństwo w ukryciu i prostocie. Stał się zasiewem, zaczynem, 
promykim światła, które wkrótce zalało całą ziemię. Boże, spraw, 
abyśmy i my dzisiaj promieniowali tym światłem. Ciebie prosimy.

W – Wysłuchaj nas, Panie.

L –  Pismo Święte przypomina nam, że Bóg idzie ze swoim ludem, 
chroni go i czuwa nad nim dniem i nocą. Droga nie zawsze jest 
prosta. Czasami krążymy po własnych śladach, czasami błądzimy, 
czasami podążamy drogami innych. Ojcze, przypominaj nam drogę 
życia Tego, który sam jest Drogą, Prawdą i Życiem. Boże, naucz 
nas kroczyć nią wiernie, odważnie i pokornie. Ciebie prosimy.
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W – Wysłuchaj nas, Panie.

L –  Kiedy mędrcy ze odległych krain przybyli do Betlejem i zobaczyli 
Dziecię z Jego Matką, oddali Mu cześć. Wobec objawienia Bożej 
chwały w osobie Nowonarodzonego opuszczamy wzrok, zginamy 
kolana, przepraszamy za winy i błagamy o odnowione życie. Boże, 
teraz oto Ciebie prosimy.

W – Wysłuchaj nas, Panie.

L –  Kościelne podziały, zaniedbanie prawdy Ewangelii, pobożność na 
pokaz, a także nadmierne skupienie się na sprawach doczesnych 
pozbawiły nas szacunku dla godności każdego człowieka. Boże, 
obdarz nas odwagą i miłością, abyśmy z ewangeliczną szczerością 
szanowali godność naszych bliźnich. Ciebie prosimy.

W – Wysłuchaj nas, Panie.

L –  Boże Wiekuisty, bywamy skostniali w swoich dotychczasowych 
sposobach działania i postrzegania świata. Jeśli dotychczasowe 
sposoby stają się nieskuteczne, naucz nas postępować i kontynuować 
wędrówkę według Twoich map. Boże, wskaż nam właściwą drogę 
życia obwieszczoną przez Twego Syna. Ciebie prosimy.

W – Wysłuchaj nas, Panie.

L –  Dziękujemy Ci, Boże, za opiekę nad wszystkimi, którzy jak Maria 
i Józef, powodowani koniecznością, podejmują wędrówkę do 
swojego Betlejem. Boże, dopomóż i nam w naszej wędrówce być 
wiernymi chrześcijańskiemu powołaniu. Ciebie prosimy.

W – Wysłuchaj nas, Panie.

L –  Módlmy się za prześladowanych i odrzuconych, dla których, 
jak dla ciężarnej Marii i Józefa, nie było miejsca na spoczynek 
i musieli schronić się w grocie przeznaczonej dla zwierząt. Boże, 
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niech w naszych sercach i domach znajdzie się miejsce dla każdego 
potrzebującego. Ciebie prosimy.

W – Wysłuchaj nas, Panie.

p –  Boże Wszechmogący, spraw, abyśmy miłowali Ciebie oraz naszych 
braci i siostry zranionych niegościnnością i ubóstwem. Mocą 
Twojego Ducha uczyń nas świadkami miłości, która nie zna 
granic. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

W – Amen.

WZóR IV
(opracowanie: Kościół rzymskokatolicki)

p – Bóg objawił się najpełniej w swoim Synu. Zgromadzeni w Duchu 
Świętym zanieśmy do dobrego Ojca wspólne prośby.

L – „Zobaczyliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie”. Módlmy 
się za kraje Bliskiego Wschodu, aby doznały błogosławieństwa 
pokoju. Ciebie prosimy.

W – Wysłuchaj nas, Panie.

L – „A ty, Betlejem… wcale nie jesteś najmniejsze”. Módlmy się za 
chorych, opuszczonych, ubogich, wygnańców i skrzywdzonych, 
aby doznali pomocy w swoich potrzebach. Ciebie prosimy.

W – Wysłuchaj nas, Panie.

L –  „Gwiazda, którą zobaczyli na Wschodzie, prowadziła ich”. 
Módlmy się za zwierzchników kościelnych, aby kierowali swoimi 
wspólnotami w wierności Ewangelii. Ciebie prosimy.
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W – Wysłuchaj nas, Panie.

L –  „Zobaczyli Dziecko i Jego matkę, Marię, padli na twarz, oddając 
Mu pokłon.”. Módlmy się za niewierzących w Chrystusa, aby 
uznali w Nim swojego Pana i Zbawcę. Ciebie prosimy.

W – Wysłuchaj nas, Panie.

L –  „Rozłożyli swe skarby i ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło 
i mirrę.” Módlmy się za małżeństwa i rodziny, aby były szkołami 
hojnej miłości Boga i bliźniego. Ciebie prosimy.

W – Wysłuchaj nas, Panie.

L –  „Inną drogą powrócili do swojego kraju”. Módlmy się za nas samych, 
abyśmy nieustannie nawracali się w swoim myśleniu i działaniu, 
rozpoznając wolę Boga w naszym życiu. Ciebie prosimy.

W – Wysłuchaj nas, Panie.

p –  Panie, nasz Boże, Tobie oddajemy pokłon pełni wdzięczności, 
ufając, że wysłuchasz nasze prośby, który żyjesz i królujesz na 
wieki wieków.

W – Amen.

WZóR V
(opracowanie: Kościół rzymskokatolicki)

P – Jako wspólnota, której objawia się Bóg, wznosimy nasze prośby:

(Po każdym wezwaniu odpowiemy: „Amen“.)
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L –  Aby światło Ewangelii opromieniało wszystkie narody!
W –  Amen.

L –  Aby chrześcijanie oddawali cześć Bogu słowem i życiem!
W –  Amen.

L –  Aby pasterze wspólnot dawali przykład służby na wzór Chrystusa!
W –  Amen.

L –  Aby wspólnoty chrześcijan zbliżały się do siebie!
W –  Amen.

L –  Aby małżeństwa i rodziny stawały się ogniskami wiary i miłości!
W –  Amen.

L –  Aby znękani na duszy i ciele doświadczali naszej dobroci i hojności!
W –  Amen.

L –  Aby światło wiary prowadziło nas każdego dnia do wiecznej 
Ojczyzny!

W –  Amen.

p –  Panie, który jesteś Światłością świata, wysłuchaj naszego błagania 
i pośpiesz nam na pomoc, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  

W – Amen. 
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2. Niektóre kluczowe daty z historii
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

ok. 1740 W Szkocji spotykamy się z ruchami charyzmatycznymi, 
mającymi powiązania z Kościołami Ameryki Północnej, których 
przesłanie odnowy zawiera modlitwy za inne Kościoły i z innymi 
Kościołami.

1820 Ks. James Haldane Stewart publikuje Wskazówki dla ogólnego 
zjednoczenia chrześcijan w modlitwie o wylanie Ducha Świętego.

1840 Ks. Ignatius Spencer występuje z propozycją Zjednoczenia 
w Modlitwie dla Jedności.

1867 Pierwsza Konferencja Biskupów Anglikańskich w Lambeth 
w preambule do Rezolucji podkreśla wagę modlitwy o jedność.

1894  Papież Leon XIII zachęca do przeprowadzania Oktawy Modłów 
o Jedność w kontekście świąt Zesłania Ducha Świętego.

1908 Obchody Oktawy Jedności Kościoła zostały zainicjowane 
w styczniu przez ks. Paula Wattsona. 

1926  Ruch „Wiara i Ustrój” rozpoczyna wydawanie Propozycjina 
Oktawę Modłów o Jedność Chrześcijan.

1935 Ks. Paul Couturier z Francji popiera Powszechny Tydzień 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan opierając się na modlitwie 
o jedność, „jakiej chce Chrystus i przez środki, które On wybiera”.
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1958 Centrum „Jedność Chrześcijan” (Lyon, Francja) i Komisja 
„Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów rozpoczynają 
wspólne przygotowania materiałów na Tydzień Modlitw.

1964  Dekret o ekumenizmie II Soboru Watykańskiego podkreśla 
fakt, że modlitwa jest duszą ruchu ekumenicznego i w ten 
sposób zachęca do obchodzenia Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. 

1966  Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów i Sekretariat 
ds. Jedności Chrześcijan (obecnie Papieska Rada ds. Popierania 
Jedności Chrześcijan) rozpoczynają wspólne oficjalne przygotowania 
tekstu na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (wykorzystanego 
po raz pierwszy w 1968 r.)

1975 Projekt początkowy tekstów Tygodnia Modlitw został przy- 
gotowany przez wspólnotę lokalną, następnie przepracowany 
przez Komisję „Wiara i Ustrój” oraz Papieską Radę ds. Popierania 
Jedności Chrześcijan. Staje się to praktyką lat następnych.

1998  Po raz pierwszy w Polsce Rada ds. Ekumenizmu Konferencji 
Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna wydają wspólnie 
zeszyt na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

2004 Komisja „Wiara i Ustrój” i Papieska Rada ds. Popierania Jedności 
Chrześcijan decydują, że broszury z tekstami na Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan będą wspólnie publikowane 
i prezentowane w tym samym formacie.

2008 Obchody stulecia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
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3. Tematy Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Opracowane we współpracy Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej 
Rady Kościołów i Papieskiej Rady (niegdyś Sekretariatu) ds. Popiera-
nia Jedności Chrześcijan od 1968 r.:

1968 Ku chwale Jego majestatu (Ef 1,14).

1969 Powołani do wolności (Ga 5,13).
Spotkanie przygotowawcze w Rzymie, Włochy.

1970 Jesteśmy współpracownikami Boga (1 Kor 3,9).
Spotkanie przygotowawcze w klasztorze Niederaltaich, RFN.

1971 ... i komunia Ducha Świętego (2 Kor 13,13).
Spotkanie przygotowawcze w Bari, Włochy.

1972 Przykazanie nowe daję wam (J 13,34).
Spotkanie przygotowawcze w Genewie, Szwajcaria.

1973 Panie, naucz nas modlić się (Łk 11,1).
Spotkanie przygotowawcze w opactwie Montserrat, Hiszpania.

1974 Niechaj wszelki język wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem 
(Flp 2,11). 
Spotkanie przygotowawcze w Genewie, Szwajcaria.

  W kwietniu 1974 r. do Kościołów został wysłany list 
w sprawie utworzenia grup lokalnych, które mogą 
uczestniczyć w przygotowywaniu tekstów na Tydzień 
Modlitw. Grupa australijska była pierwszą, która się 
zaangażowała, przygotowując początkowy projekt broszury 
na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 1975 r.
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1975 To jest wolą Ojca, aby wszystko na nowo zjednoczyć 
w Chrystusie jako Głowie (Ef 1,10).
Projekt tekstu opracowany przez grypę australijską – 
spotkanie przygotowawcze w Genewie, Szwajcaria. 

1976 Jesteśmy powołani do stawania się podobnymi Jemu (1 J 3,2).
Projekt tekstu opracowany przez Konferencję Kościołów na 
Karaibach − spotkanie przygotowawcze w Rzymie,Włochy

1977 Nadzieja zawieść nie może (Rz 5,1-5).
Projekt tekstu opracowany w Libanie, podczas wojny domowej 
− spotkanie przygotowawcze w Genewie, Szwajcaria.

1978 Nie jesteście już obcymi (Ef 2,13-22).
Projekt tekstu opracowany przez ekumeniczną grupę 
Manchester, Anglia.

1979 Służcie sobie wzajemnie ku chwale Bożej (1 P 4,7-11).
Projekt tekstu opracowany w Argentynie − spotkanie 
przygotowawcze w Genewie, Szwajcaria.

1980 Przyjdź Królestwo Twoje (Mt 6,10).
Projekt tekstu opracowany przez grupę ekumeniczną 
z Berlina, NRD − spotkanie przygotowawcze 
w Mediolanie,Włochy.

1981 Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch (1 Kor 12,3b-13).
Projekt tekstu opracowany przez Ojców z Graymoor, USA 
− spotkanie przygotowawcze w Genewie, Szwajcaria.

1982 Niech wszyscy znajdą swój dom w Tobie, o Panie (Ps 84).
Projekt tekstu opracowany w Kenii − spotkanie 
przygotowawcze w Mediolanie, Włochy.
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1983 Jezus Chrystus, Życiem świata (1 J 1,1-4).
Projekt tekstu opracowany przez grupę ekumeniczną 
z Irlandii − spotkanie przygotowawcze w Céligny (Bosey), 
Szwajcaria.

1984 Powołani do jedności przez Krzyż naszego Pana (1 Kor 2,2; 
Kol 1,20). 
Spotkanie przygotowawcze w Wenecji, Włochy.

1985 Ze śmierci do życia z Chrystusem (Ef 2,4.7).
Projekt tekstu opracowany na Jamajce − spotkanie 
przygotowawcze w Grandchamp, Szwajcaria)

1986 Będziecie moimi świadkami (Dz 1,6.8).
Teksty zaproponowane w Jugosławii (Słowenii) − spotkanie 
przygotowawcze w Jugosławii.

1987 Zjednoczeni w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem (2 Kor 5,17).
Projekt tekstu opracowany w Anglii − spotkanie 
przygotowawcze w Taizé, Francja.

1988 Miłość Boga usuwa lęk (1 J 4,18).
Projekt tekstu opracowany we Włoszech − spotkanie 
przygotowawcze w Pinerolo, Włochy.

1989 Budować wspólnotę: jedno Ciało w Chrystusie (Rz 12,5-6a).
Projekt tekstu opracowany w Kanadzie − spotkanie 
przygotowawcze w Whaley Bridge, Anglia.

1990 Aby wszyscy byli jedno (...) aby świat uwierzył (J 17). 
Projekt tekstu opracowany w Hiszpanii − spotkanie 
przygotowawcze w Madrycie, Hiszpania.
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1991 Chwalcie Boga wszystkie narody (Ps 117; Rz 15,5-13).
Projekt tekstu opracowany w Niemczech − spotkanie 
przygotowawcze w Rotenburgu nad Fuldą, Niemcy.

1992 Ja jestem z wami (...) idźcie więc (Mt 28,16-20).
Projekt tekstu opracowany w Belgii − spotkanie 
przygotowawcze w Bruges, Belgia.

1993 Zanieść owoce Ducha Świętego dla jedności chrześcijan 
(Ga 5,22-23). 
Projekt tekstu opracowany w Zairze − spotkanie 
przygotowawcze pod Zurychem, Szwajcaria.

1994 Dom Boga: wezwani, aby być jednego serca i jednego ducha 
(Dz 4,23--35). 
Projekt tekstu opracowany w Irlandii − spotkanie 
przygotowawcze w Dublinie, Irlandia.

1995 Koinonia: komunia w Bogu i między sobą (J 15,1-17).
Projekt tekstu opracowany przez Komisję „Wiara i Ustrój” − 
spotkanie przygotowawcze w Bristolu, Anglia.

1996 Słuchajcie, stoję u drzwi i kołaczę (Ap 3,14-22).
Projekt tekstu opracowany w Portugalii − spotkanie 
przygotowawcze w Lizbonie, Portugalia.

1997 W imię Chrystusa (...) pojednajcie się z Bogiem (2 Kor 5,20).
Projekt tekstu opracowany w Skandynawii − spotkanie 
przygotowawcze w Sztokholmie, Szwecja.

1998 Duch Święty wspiera nas w słabości naszej (Rz 8,14-27).
Projekt tekstu opracowany we Francji − spotkanie 
przygotowawcze w Paryżu, Francja.
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1999 Bóg zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On 
będzie Bogiem z nimi (Ap 21,3).
Projekt tekstu opracowany w Malezji − spotkanie 
przygotowawcze w klasztorze Bose, Włochy.

2000 Niech będzie błogosławiony Bóg, który napełnił nas wszelkim 
błogosławieństwem w Chrystusie (Ef 1,3).
Projekt tekstu opracowany przez Radę Kościołów Bliskiego 
Wschodu − spotkanie przygotowawcze w sanktuarium  
La Verna, Włochy.

2001 Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem (J 14,6).
Projekt tekstu opracowany w Rumunii − spotkanie 
przygotowawcze w Vulcan, Rumunia.

2002 U Ciebie jest źródło życia (Ps 36,10).
Projekt tekstu opracowany przez Radę Konferencji 
Episkopatów Europy (CCEE) i Konferencję Kościołów 
Europejskich (KEK) − spotkanie przygotowawcze w Centrum 
ekumenicznym Ottmaring k. Augsburga, Niemcy.

2003 Ten skarb przechowujemy w glinianych naczyniach (2 Kor 4,7).
Projekt tekstu opracowany w Argentynie − 
spotkanie przygotowawcze w Centrum ekumenicznym  
Los Rubios w Maladze, Hiszpania.

2004 Mój pokój wam daję (J 14,27).
Projekt tekstu opracowany w Aleppo, Syria − spotkanie 
przygotowawcze w Palermo, Sycylia.

2005 Chrystus jedynym fundamentem Kościoła (1 Kor 3,1-23).
Projekt tekstu opracowany na Słowacji − spotkanie 
przygotowawcze w Piestanach, Słowacja.
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2006 Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam 
jestem pośród nich (Mt 18,20).
Projekt tekstu opracowany w Irlandii − spotkanie 
przygotowawcze w Prosperous, Co. Kildare, Irlandia.

2007 Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę (Mk 7,37).
Projekt tekstu opracowany w Afryce Południowej − 
spotkanie przygotowawcze w Faverges, Francja.

2008 Nieustannie się módlcie (1 Tes 5,17).
Projekt tekstu opracowany w USA − spotkanie 
przygotowawcze w Graymoor, Garrison, USA.

2009 Aby byli jedno w twoim ręku (Ez 37,19)
Projekt tekstu opracowany w Korei − spotkanie 
przygotowawcze w Marsylii, Francja.

2010 Wy jesteście tego świadkami (Łk 24,48)
Projekt tekstu opracowany w Szkocji − spotkanie 
przygotowawcze w Glasgow, Szkocja.

2011 Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu 
chleba i w modlitwach (Dz 2,42).
Projekt tekstu opracowany w Jerozolimie − spotkanie 
przygotowawcze w Saydnaya, Syria.

2012 Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa 
(por. 1 Kor 15,51-58). 
Projekt tekstu opracowany w Polsce − spotkanie 
przygotowawcze w Warszawie.

2013 Czego Bóg od nas oczekuje? (por. Mi 6,6-8).
Projekt tekstu opracowany w Indiach − spotkanie 
przygotowawcze w Bangalore, Indie.
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2014 Czyż Chrystus jest podzielony? (1 Kor 1,1-17).
Projekt tekstu opracowany w Kanadzie − spotkanie 
przygotowawcze w Montrealu.

2015 Jezus rzekł do Samarytanki: „Daj mi pić!” (por. J 4,7).
Projekt tekstu opracowany w Brazylii − spotkanie 
przygotowawcze w São Paulo.

2016 Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana (por. 1 P 2,9).
Projekt tekstu opracowany na Łotwie − spotkanie 
przygotowawcze w Rydze.

2017 Pojednanie – miłość Chrystusa przynaglanas (por. 2 Kor 5,14-20).
Projekt tekstu opracowany w Niemczech − spotkanie 
przygotowawcze w Wittenberdze.

2018 Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6).
Projekt tekstu opracowany na Karaibach − spotkanie 
przygotowawcze w Nassau, na Wyspach Bahama.

2019 Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16,20).
Projekt tekstu opracowany w Indonezji − spotkanie 
przygotowawcze w Dżakarcie.

2020 Życzliwymi bądźmy (por. Dz 28,2).
Projekt tekstu opracowany na Malcie − spotkanie 
przygotowawcze w Rabacie na Malcie.

2021 Trwajcie w miłości mojej,a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5-9).
Projekt tekstu opracowany przez Wspólnotę Monastyczną 
z Grandchampw Szwajcarii − spotkanie przygotowawcze 
w domu Wspólnoty w Grandchamp (Areuse).
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2022 Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać 
Mu pokłon (Mt 2,2). 
Projekt tekstu opracowany przez Radę Kościołów Bliskiego 
Wschodu z siedzibą w Bejrucie (Liban) − spotkania 
przygotowawcze odbywały się zdalnie.
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