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Psalm 12
Ant: Boże mój, wołam do Ciebie, wiem, że odpowiesz mi

Ratuj nas, Panie, bo braknie pobożnych, *
znikła wierność wśród ludzi.

Wszyscy okłamują swych bliźnich, *
z obłudą w sercu mówią podstępnymi wargami.

Niech Pan wygubi wszystkie podstępne wargi *
i języki skłonne do zuchwalstwa.

Tych, którzy mówią: „Naszą siłą język, †
usta nasze nam służą, *
któż jest naszym panem?”.

Pan mówi: „Teraz powstanę, †
wobec utrapienia pokornych i jęku ubogich, *
dam zbawienie temu, który go pożąda”.

Słowa Pana są szczere, †
wypróbowane srebro bez domieszki ziemi, *
siedmiokroć oczyszczone.

Ty nas zachowasz, Panie, *
na wieki nas ustrzeżesz od tego plemienia.

Występni krążą dokoła, *
gdy nikczemność bierze górę wśród ludzi.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.*
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Czytanie z Księgi Rodzaju, rozdział 1

Modlitwa dziękczynienia: 

1. Panie, dziękujemy Ci za piękno Twojego stworzenia, 
za to, że wszystko, co uczyniłeś, było piękne i dobre. 
Dziękujemy Ci, Panie…

2. Panie, dziękujemy Ci za Twoją wierność, za przymierze 
z człowiekiem, które trwa wiecznie i którego nasz 
grzech nie może zniszczyć. Dziękujemy Ci, Panie…

3. Panie, dziękujemy Ci za Jezusa, Twojego Syna, który 
stał się człowiekiem, byśmy mogli dostąpić zbawienia. 
Dziękujemy Ci, Panie…

4. Panie, dziękujemy Ci za Ducha Świętego, który 
nieustannie nas ożywia, prowadzi i napełnia Twoją 
Miłością. Dziękujemy Ci, Panie…

5. Panie, dziękujemy Ci za Kościół święty, w którym Ty 
żyjesz i królujesz, i który trwa już dwa tysiące lat mimo 
grzeszności jego członków. Dziękujemy Ci, Panie…

6. Panie, dziękujemy Ci za papieża Franciszka, świadka 
Twego miłosierdzia, który prowadzi nas do Ciebie. 
Dziękujemy Ci, Panie…

7. Panie, dziękujemy Ci za wszystkich ludzi dobrej woli, 
którzy bez względu na wiarę, kolor skory i przekonania 
troszczą się o innych. Dziękujemy Ci, Panie…

Śpiew:

Wielbić Pana chcę, 
radosną śpiewać pieśń. 
Wielbić Pana chcę, 
On źródłem życia jest.
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Świadectwa dwóch osób zranionych w Kościele:  
Marc (55 lat) i Jolanta (30 lat) 

Modlitwa przepraszająca: 

1. Panie, przepraszamy Cię za każdy fakt wykorzystania 
seksualnego innych osób przez duchownych:  
za zniszczone życie dzieci, za skrzywdzoną młodzież, za 
uprzedmiotowienie osób pozostających w zależności od 
kościelnych przełożonych – sióstr zakonnych  
i kleryków. Zbrodnia ta okaleczyła te osoby psychicznie 
i duchowo. Te rany leczyć trzeba przez całe życie. 
Kyrie eleison.

2. Panie, przepraszamy Cię za to, że nie widzimy,  
a czasami wolimy nie widzieć krzywdy, która dzieje się 
naszym bliźnim. Przepraszamy Cię za brak odwagi,  
aby sprzeciwiać się złu. Kyrie eleison.

3. Panie, przepraszamy Cię, że nie ochroniliśmy tylu 
dzieci i młodych ludzi przed przemocą wykorzystania 
seksualnego. Kyrie eleison.

4. Panie, czujemy się współodpowiedzialni za cały Kościół. 
Przepraszamy Cię więc za tych, którzy dopuścili się 
zbrodni wykorzystania seksualnego dzieci, nastolatków 
oraz zależnych od siebie osób dorosłych. Przepraszamy 
również za tych przełożonych i współbraci, którzy 
ukrywali i osłaniali sprawców wykorzystania 
seksualnego. Kyrie eleison.

5. Panie Jezu, Ty wiesz najlepiej, jak to jest być 
zdradzonym, opuszczonym, skrzywdzonym. Wybacz 
naszą niewrażliwość wobec zranionych i opuszczonych, 
którzy przychodzili ze swoją krzywdą, a Kościół ich 
zawiódł i niestety często nadal zawodzi. Kyrie eleison.

6. Panie, przebacz nam wykorzystanie Twojej nauki  
i Twojego słowa do ukrywania własnych słabości  
i manipulacji innymi. Kyrie eleison.

7. Panie, Ty powierzyłeś nam Twoje piękne dzieło:  
ziemię i wszelkie stworzenie. Przepraszamy za to,  
że traktujemy je egoistycznie, zużywamy, nie dbamy  
o nie, niszczymy. Kyrie eleison.

Śpiew:

Zaufałem Panu i już 
niczego nie muszę się lękać. 
Zaufałem Panu i już 
niczego nie muszę się trwożyć. 
 
Wierzę Mu, bo On ma moc 
przezwyciężyć w moim życiu zło. 
Wierzę Mu, bo On ma właśnie taką moc.
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Modlitwa prośby: 

1. Panie, prosimy, dotknij swoją czułą miłością ran każdej  
z tych osób, która cierpi, ponieważ została wykorzystana 
seksualnie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

2. Panie, prosimy Cię: dodaj siły i odwagi tym, którzy 
zostali wykorzystani seksualnie, aby potrafili o siebie 
zawalczyć, czyli poszukali pomocy – opowiedzieli  
o swojej traumie i rozpoczęli proces leczenia.  
Ciebie prosimy…

3. Panie, powierzamy Ci osoby najbliższe tym, którzy 
doświadczyli wykorzystania seksualnego. Wspomóż ich, 
Panie, aby potrafiły otoczyć skrzywdzonych cierpliwą  
i współczującą miłością. Ciebie prosimy…

4. Panie, prosimy Cię, aby Kościół zawsze stał po stronie 
skrzywdzonych, wspierał ich duchowo i materialnie oraz 
dołożył wszystkich starań, żeby zbrodnie wykorzystania 
seksualnego nie miały więcej miejsca we wspólnocie 
Kościoła. Ciebie prosimy…

5. Panie, dziękujemy Ci za wszystkich, którzy pomagają 
osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym 
oraz wszelką inną przemocą. Tu szczególnie myślimy 
o psychoterapeutkach dyżurujących w telefonie 
wsparcia „Zranieni w Kościele” oraz prawnikach 
wspomagających skrzywdzonych. Dziękujemy osobom 
działającym w Centrum Ochrony Dziecka i Fundacji 
Dajemy Dzieciom Siłę. Panie, błogosław dalszym 
działaniom ich wszystkich, zarówno tym zawodowym, 
jak i w życiu osobistym. Ciebie prosimy…

6. Panie, pragniemy pomodlić się również w intencji tych, 
którzy dopuścili się zbrodni wykorzystania seksualnego 
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych pozostających 
w zależności od nich, a także za tych, którzy ukrywali 
i tuszowali te zbrodnie. Boże, skrusz zatwardziałość 
ich serc, pomóż przyznać się do winy i poprosić swoje 
ofiary o wybaczenie. Ciebie prosimy…

7. Panie, dodaj nam – wszystkim tutaj zgromadzonym 
– wrażliwości, uważności i odwagi, byśmy nigdy nie 
odwracali wzroku, kiedy komuś dzieje się krzywda; 
byśmy zawsze potrafili przeciwstawiać się złu.  
Ciebie prosimy… 

Śpiew:

Jezu, Tyś jest światłością mej duszy. 
Niech ciemność ma 
nie przemawia do mnie już. 
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy. 
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.

Błogosławieństwo
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Błogosławieństwo
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