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Pieśni na rozpoczęcie

Modlitwa Królestwa

Królestwo niebieskie jest siecią, co łowi ludzi. 
Królestwo niebieskie jest kupcem, 
który znalazł perłę o wielkiej wartości. 
Sprzedaje wszystko i ją kupuje. 
Królestwo niebieskie jest skarbem ukrytym w roli, 
kto go znajduje jest pełen radości, 
sprzedaje wszystkie swe dobra, by kupić rolę.

My niesiemy ten cenny skarb 
w naczyniach glinianych

My niesiemy ten cenny skarb  
w naczyniach glinianych

Jeśli jesteśmy uciskani, 
nie poddajemy się zwątpieniu. 
Jeśli jesteśmy bezradni, 
Nie poddajemy się rozpaczy. 
Jeśli jesteśmy prześladowani, 
Nie czujemy się osamotnieni. 
Jeśli obalają nas na ziemię, 
My nie giniemy. 
Ponieważ wszyscy żyjemy 
W przeogromnej mocy Boga.
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Błogosławieni czystego serca, 
oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni jesteście wy, 
kiedy was znieważają, 
kiedy ze względu na mnie 
jesteście prześladowani; 
cieszcie się i radujcie, 
wielka jest wasza nagroda w niebie.

Alleluja, alleluja, alleluja

To jest Ewangelia biednych, wyzwolenie dla więźniów,
Wzrok dla niewidomych, wolność dla prześladowanych.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia  
Mt 25, 35–36
Jezus powiedział: byłem głodny, a daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a daliście Mi pić; 
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 
byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Syn człowieczy przyszedł służyć,
Kto chce być wielki, niech służy innym.

Alleluja, alleluja, alleluja

Homilia

[Chwila ciszy]

Procesja wejścia

Celebrans:   W imię ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy:   Amen.

Celebrans:   Bracia i siostry, gromadzimy się wokół 
krzyża, który poprowadzi naszą modlitwę. Wpatru-
jąc się w ten krzyż, odnajdziemy oczy i wyciągnięte 
ręce kobiet, mężczyzn i dzieci – osób, które straciły 
życie próbując dotrzeć do Europy i na inne kontynenty 
świata. Oby pamięć o nich, oświecona Ewangelią, była 
żywa wśród nas i poruszając sumienia przynaglała nas 
do miłości, współczucia i gościnności.

Hymn błogosławieństw

Błogosławieni ubodzy w duchu, 
do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni cisi, 
oni posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy cierpią, 
oni będą pocieszeni.

Błogosławiony człowiek głodny 
i spragniony sprawiedliwości, 
ponieważ w królestwie niebieskim 
on będzie nasycony. 
Błogosławiony kto przyjmuje ubogiego, 
będzie żył w domu Ojca.

Błogosławiony, kto zabiega o pokój, 
będzie nazwany synem Bożym. 
Błogosławiony prześladowany 
za sprawiedliwość. 



76

Znak pokoju

Celebrans:  Uchodźcy chrześcijańscy, muzułmańscy 
i każdego innego wyznania pragną pokoju. Przekażmy 
sobie nawzajem ten najcenniejszy dar.

Błogosławieństwo

Celebrans:  Niech was Pan błogosławi i strzeże.

Wszyscy:  Amen.

Celebrans:  Niech Pan rozpromieni swe oblicze nad 
wami, niech was obdarzy swą łaską.

Wszyscy:  Amen.

Celebrans:  Niech zwróci ku wam swoje oblicze i niech 
was obdarzy pokojem.

Wszyscy:  Amen.

Celebrans:  Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech zstąpi na was i po-
zostanie na zawsze.

Wszyscy:  Amen.

Procesja wyjścia

Święty Franciszek

Przez łaskę Ducha Świętego jestem zjednoczony z Panem 
i nie jest możliwe abym z tego się nie cieszył.

Szukając radości w różnych rzeczach pięknych, 
spotkał Franciszek swoją chorobę 
i wielu chorych na swojej drodze, 
i ogarnął go głęboki żal.

Celebrans:   Wspomnijmy tych, którzy zginęli na Mo-
rzu Śródziemnym, na lądzie oraz w innych regionach 
świata.

Kyrie eleison

 modlitwa wiernych

Kyrie eleison

Celebrans:   Boże Wszechmogący, Ojcze Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, wysłuchaj naszej modlitwy. Naucz 
nas zachowywać Twoje Słowo i rozpoznawać Cię, kiedy 
Cię spotykamy ubogiego, słabego, więźnia, uchodźcę. 
Udziel nam łaski opierania się złu, w miłości do Ciebie 
oraz Twoich braci i sióstr, zranionych niegościnnością 
i ubóstwem. Mocą Twojego Ducha uczyń nas świadkami 
miłości, która nie zna granic, teraz i zawsze.

Wszyscy:   Amen.

Celebrans:   Jako jedna rodzina módlmy się słowami, 
których nauczył nas Pan

OJCZE NASZ (śpiewane)

Pod Twoją Obronę

Pod Twoją obronę, Miłosierdzia Matko 
Dziś się uciekamy, Boża Rodzicielko. 
Naszymi prośbami w potrzebach naszych 
racz nie pogardzać, 
ale obroń nas od przygód złych, 
o Panno Święta, błogosławiona.
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Nie wiedział wiele o rzeczach świętych, 
ale poznał Ukrzyżowanego 
i poczuł ciężar posiadanych rzeczy, 
i wobec wszystkich z nich zrezygnował.

Z pierwszymi przyjaciółmi żyło mu się dobrze, 
lecz w jego sercu nagliła Ewangelia 
i zaczął na wszystkich drogach i placach 
głosić każdemu spotkanemu swojego Pana.

Nie bał się drogi i dawnych przyzwyczajeń 
i poszedł wszędzie dla Ewangelii, 
i jego braćmi stało się wielu, 
lecz powoli stawał się coraz bardziej samotny.

W samotności radość staje się gorzka, 
stał się podobny do swojego Pana, 
on, który pociągnął tak wielu ludzi, 
biedny i sam znów spotkał Ukrzyżowanego.

Przez łaskę Ducha Świętego jestem zjednoczony z Panem 
i nie jest możliwe abym z tego się nie cieszył.

Śpiewaj Alleluja

Śpiewaj Alleluja, Alleluja! / 4× 
Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! 
Prawdziwie zmartwychwstał... 
On już nie umiera... 
Jaśnieje Jego światło... 
Jaśnieje pośród nocy... 
Przezwycięża strach... 
Będzie królował wiecznie... 
Nigdy nas nie opuści...


