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Błogosławieni, którzy
wprowadzają pokój…

W

czasie gdy dochodzą do nas dramatyczne informacje o tragicznych losach sióstr i braci mieszkających
na Bliskim Wschodzie, często ogarnia nas bezradność. Nie wiemy, jak moglibyśmy skutecznie ich wspomóc. Jednak wierzący nigdy nie jest bezradny. W modlitwie ma potężne
narzędzie, którym może realnie wpływać na losy świata. Pouczał o tym św. Jan Paweł II: „Ośrodki dziejów świata i historii
zbawienia nie znajdują się w ruchliwych metropoliach polityki,
gospodarki, pieniądza i ziemskiej potęgi. Prawdziwymi ośrodkami historii są ciche miejsca ludzkiej modlitwy […]. Tutaj dzieją
się rzeczy większe i ważniejsze dla życia i śmierci niż w wielkich
stolicach, gdzie ludzie sądzą, że trzymają ręce na pulsie epoki
i obracają kołem historii” (Jan Paweł II, Kavelaer, 2 maja 1987 r.).

Świadomy skuteczności chrześcijańskiej modlitwy, Ojciec
Święty Franciszek zalecił wierzącym adorację w intencji pokoju
i migrantów. Niech ten niewielki modlitewnik będzie pomocą
w trwaniu przed naszym Panem na adoracji i niechaj utwierdzi
wiarę w jej niezwykłą moc.
Na czas osobistych spotkań z Chrystusem z serca błogosławię.
+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
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ZANIM ZACZNIEMY
POMAGAĆ…

C

hyba wszystkich absorbuje odpowiedź na pytanie: jak zachować się
wobec fali uchodźców, która nieprzerwanie przybywa do Europy.
To miliony ludzi, którzy uwierzyli, że jest świat bez wojny, strachu
przed śmiercią i prześladowaniem, bez głodu, z perspektywami i nadzieją,
że może być lepiej. Jest świat nie pod namiotami w obozach, gdzie poznali
już wszystkie rodzaje biedy i grzechy świata. Pukają do bram Europy, która
wojnę ma w pamięci. I nikt nie chce, aby się powtórzyła.

Papież Franciszek niezmordowanie od swojej pierwszej podróży apostolskiej na wyspę Lampedusę wyciąga rękę do tonących w wodach Morza Śródziemnego i Egejskiego, żebrzących o wolność i lepsze życie. Nieliczni mają
odwagę szukać w jego gestach i słowach mądrości nie tylko ludzkiej. Uzasadnionych lęków przed spotkaniem ludzi przychodzących z kultur i religii,
znanych dotąd jedynie z wyjazdów turystycznych oraz obrazów medialnych,
pełnych nienawiści, przemocy i terroru, nie można stłumić. Są zrozumiałe
i godne zauważenia. Ale czy to jedynie one mają inspirować w reagowaniu na ten największy kryzys w Europie od zakończenia II wojny światowej?
Pytanie nieustannie wydaje się pozostawać bez odpowiedzi. Czy i jak w takiej sytuacji ich przyjąć? Na spotkaniu z polskimi biskupami w Krakowie na
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Wawelu, przy okazji Światowego Dnia Młodzieży, papież Franciszek nie zostawił nas bez odpowiedzi: „Ale jak ich przyjmiemy? Każdy musi zobaczyć,
jak to zrobić. Ale wszyscy możemy mieć otwarte serce i zastanowić się nad
wprowadzeniem godziny modlitwy w parafiach, jednej godziny tygodniowo,
adoracji i modlitwy za imigrantów. Modlitwa góry przenosi!”. Modlitwa nic
nie kosztuje. Potrzebuje tylko czasu i wiary. Papież przypomniał o najbardziej
podstawowym geście wobec potrzebujących. Matka Teresa razem ze swoimi
siostrami adorowała Pana Jezusa przez cztery godziny, aby móc następne
cztery spędzić wśród ostatnich i odrzuconych. Niech nie zabraknie nam tej
godziny! Inaczej nie rozpoznamy Jego obecności i słów: „Byłem przybyszem,
a przyjęliście Mnie”. Nie da się też obronić tożsamości chrześcijańskiej bez
modlitwy, a jedynie w separacji przed obcymi.
Biskup Krzysztof Zadarko, Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki
i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski
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PROSIMY WAS O POKÓJ

P

ozdrawiamy Was wszystkich z Syrii, gdzie prawie od 6 lat codziennie jesteśmy przytłoczeni przez bombardowania i przemoc oraz przez różnego rodzaju biedę – materialną i duchową, która nie oszczędza nikogo.

Pomóżcie nam odzyskać pokój – przez wasze żarliwe modlitwy, a także
przez obiektywną informację o tym, co się dzieje w Syrii. Pokój dla wszystkich
oznacza możliwość życia w harmonii i godności, wojna to niepewność oraz
systematyczne opuszczanie Syrii przez chrześcijan.
Nie chcemy żeby nasz kraj został pozbawiony żywej obecności chrześcijan i pragniemy byście mieli podobne przekonanie jak my, gdyż to jest fundamentalne dla Kościoła i wszystkich chrześcijan na całym świecie. Wielkie
mocarstwa walczą o ropę i gaz, nie martwiąc się śmiercią niewinnych oraz
wypieraniem Ewangelii.
My chrześcijanie z Syrii prosimy Was o pomoc, byśmy mogli pozostać zakorzenieni w naszym pięknym kraju i pozostali wierni naszej wierze, która
jest dla nas jedynym skarbem.
Z podziękowaniami i naszymi modlitwami
Biskup Antoine Audo, Prezydent Caritas Syria
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BÓG JEST OJCEM POKOJU

W

ojna jest złem. Bierze się z pychy, chciwości i nienawiści. Wojna niesie za sobą zło. Odbiera życie, godność, pokój, powoduje
nieopisane cierpienia. Skutki wojny dotykają wszystkich, jednak najbardziej dzieci, które tracą rodziców, nie mają szans na bezpieczny
wzrost i edukację. Wojna pozostawia ludzi w żałobie i zmusza ich do podróży
w nieznane. Ci, którzy pozostają, żyją w zagrożeniu i tracą bliskich. Ci, którzy
uciekają, zrywają więzi i żyją w niepewności. Miliony ludzi mieszkają w obozach dla uchodźców, otoczonych kolczastymi drutami i dzikich skupiskach
namiotów, bez podstawowych środków do życia. Setki tysięcy ludzi ryzykując życie przedostaje się przez morze w poszukiwaniu pokoju i lepszego życia.
Nie wszyscy z nich są w stanie przeżyć tę podróż. Chrześcijanin to człowiek
sumienia. Czy w swoim sumieniu można być wobec tej sytuacji obojętnym?
Tym bardziej, że w Syrii, ziemi rozerwanej wojną żyją nasi bracia, ludzie, mówiący językiem Jezusa Chrystusa, którzy trwają przy swojej wierze, w swoich
domach i w swoich świątyniach wbrew dramatycznym przeciwnościom. Tak
jak Miłosierny Samarytanin otwórzmy oczy i serca na ból i losy tych, których
wiara jest inna. Zróbmy dla braci i sióstr to, co możemy zrobić. Zacznijmy od
wołania do Tego, który jest Źródłem Życia, Panem Narodów, Dawcą Pokoju
i Pojednania, Ojcem Sierot i Obrońcą Pokrzywdzonych. On napełnia nasze
serca miłością i uzdalnia nasze ręce do działania. Módlmy się…
Ksiądz Marian Subocz, Dyrektor Caritas Polska
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NABOŻEŃSTWO
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
Pieśń: O Zbawcza Hostio godna czci...

Wprowadzenie
Zebraliśmy się, jak prosił Ojciec Święty Franciszek, by błagać
Wszechmogącego o pokój na świecie i by modlić się za imigrantów.
Wierzymy, że wytrwała modlitwa Ludu Bożego ma wielką moc
i przenosi góry. Prośmy Dawcę Pokoju o pokój serca dla każdego
z nas, gdyż z wnętrza pochodzi zło, które nas zniewala, módlmy
się o pokój w naszych rodzinach, módlmy się, byśmy umieli krzywdy cierpliwie znosić, módlmy się o pokój w miejscach, gdzie trwają
konflikty zbrojne, by ludzie umieli odpłacać dobrem za zło.
Prośmy o otwarte serca, o wrażliwość na potrzeby drugiego
człowieka, o miłość spod znaku Caritas, która buduje wspólnotę.
Świat krzyczy o pokój, usłyszmy ten krzyk w ciszy adoracji Księcia Pokoju.
To, co możemy ofiarować to żarliwe wołanie o pokój na ziemi.
Módlmy się…

11
11

Wołanie o pokój
Panie Boże, Stwórco i Podporo
wszystkich,
Ty, który stworzyłeś świat widzialny i niewidzialny
z obfitości Twej miłości,
Ty, który podtrzymujesz wszystkich Swoją prawicą,
prosimy Cię dzisiaj:
Wysłuchaj nas, zmiłuj się nad nami,
wybaw nas!
Prosimy Cię, dobry Boże,
nie tylko za nas i za nasz lud,
ale za wszystkie narody świata,
wśród których – z powodu wielu
nieprawości –
zgasł płomień miłości,
a zapłonął ogień nienawiści.
Prosimy Cię, Boże Wszechmogący
i Miłosierny,
oddal ogień nienawiści,
zapal płomień miłości
w sercach wszystkich narodów.
Boże, który objawiłeś ludziom
prawdę,
i dałeś świadectwo miłości przez
Twojego Syna,
naszego Pana Jezusa Chrystusa,
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego,
prawdziwie sprawiedliwy jest Twój
gniew
na nasze pokolenie,
gdyż wielu pogardziło prawdą,
zwróciło się ku fałszywym bożkom,
którzy powiedli ich na pustynie
zatracenia,
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fałszu, nienawiści, zbrodni.
Tylko Ty możesz poprowadzić nas
słuszną drogą.
Skruszeni wołamy do Ciebie:
O Chryste Wszechmogący,
Ty, który uciszyłeś burzę na morzu,
ucisz także burzę nienawiści, która
dziś nad nami panuje.
Ty, który uzdrowiłeś trędowatych,
uzdrów nas z trądu nienawiści
i przemocy.
Ty, który otworzyłeś oczy niewidomego,
otwórz nasze oczy,
abyśmy uznali każdego drugiego
człowieka za brata,
a nie za wroga.
Ty, który dałeś swoim apostołom
miłość, jako dziedzictwo,
rozpal na nowo miłość Bożą
w sercach wrogów.
Pomnóż, o Panie, miłość na ziemi,
niech przyjdzie Twoje królestwo.
Staliśmy się zmęczeni, zimni z nienawiści:
spraw, abyśmy potrafili ogrzać się
w słońcu miłości
i aby wszyscy mogli poznać,
że miłość jest największą rzeczywistością,
najpotężniejszą siłą świata.
Miłość daje siłę, obdarza ukojeniem,
przynosi zwycięstwo,
leczy z każdej niemocy duszy
i ciała,
pomnaża wszystko, co dobre, każde bogactwo,
każdą ziemską chwałę

i przekracza wszelkie poznanie.
Miłość jest silniejsza od śmierci
i piekła,
to dzięki niej ludzie są prowadzeni
do życia wiecznego.
Amen.
(Obrzęd pokoju
z liturgii bizantyńskiej)

Modlitwa
w przeciwnościach
Z całego serca prosimy Cię,
Boże Wszechmogący,
abyś dopomógł nam walczyć
ze wszystkich sił duszy i ciała
z atakami zła i trudnościami życia.
Niech czas próby i prześladowań
zastanie nas przygotowanych,

Modlitwa o opiekę
i pokój
O Panie, ukaż nam swoje oblicze
dla naszego dobra i pokoju,
aby chroniła nas Twoja mocna
ręka
i aby Twoje potężne ramię uwalniało nas
od tych, którzy nas niesprawiedliwie nienawidzą.
Udziel zgody i pokoju
nam i wszystkim mieszkańcom
ziemi,
tak jak ich udzieliłeś naszym
ojcom,
kiedy przyzywali Cię w świętej
wierze i w prawdzie;
udziel ich nam, którzy jesteśmy
posłuszni
Twemu Imieniu Wszechmocnemu

aby nasz dom nie zawalił się

i przyozdobionemu we wszelkie
cnoty.

i nie został zniszczony przez burze,

Amen.

jakby był zbudowany na piasku.
A kiedy powieją wiatry Złego,

(Klemens Rzymski)

czyli najgorszego z duchów,
niech przetrwają także nasze
dzieła,
które do tej pory im się oparły.
A my, przygotowani na wszystko,
okazujmy zawsze miłosierdzie,
które pochodzi od Boga,
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Amen.
(Orygenes)
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To Bóg jest
Panem narodów
Wtedy też Salomon zwołał starszyznę Izraela, wszystkich naczelników
pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, aby zgromadzili się przy królu Salomonie w Jerozolimie na przeniesienie Arki Przymierza Pańskiego z Miasta
Dawidowego, czyli z Syjonu. Wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: O Panie,
Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole
na ziemi. (...) Wysłuchaj błaganie sługi Twego i Twojego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie. Również i cudzoziemca, (…) gdy przyjdzie i będzie
się modlić w tej świątyni, Ty w niebie, w miejscu Twego przebywania, wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać.
1 Krl 8,1.22b-23a.30.41-43
Dziś, Panie, stajemy przed Tobą jak Salomon i wyciągamy ręce ku Tobie,
Boże wszystkich ludów i narodów. Ty stworzyłeś świat i człowieka, żeby nad
nim panował. Ty prowadziłeś patriarchów, powoływałeś proroków i ustanawiałeś królów. Mówiłeś do serca Saula, Dawida i Salomona. Ty upokorzyłeś
Faraona i wyzwoliłeś Swój lud z niewoli. Ty miłość do Twojego ludu uczyniłeś znakiem Twojej miłości do wszystkich narodów, bo kochasz wszystkie Swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Dziś Twoje dzieci błądzą
i świat doświadcza wojny. Ucisz nienawiść, pychę i chciwość w sercach
rządzących narodami. Niech rozproszą się zamysły tych, którzy sieją zamęt i niezgodę. Ześlij na nich Ducha pokory i pojednania. Na wzburzone ludy wylej Ducha pokoju, który odwróci serca od nienawiści i skłoni
ku miłości. Powołuj do władzy tych, co mieć będą w sercach Twoją mądrość, którzy będą kroczyli ścieżkami sprawiedliwości. Uczyń
z nas narzędzia Swojego pokoju i daj nam wiarę w to, że pokorna
i wytrwała modlitwa może zmienić losy świata, losy narodów. Błagamy Cię o pokój.
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Cierpienie braci
(Szczepan) rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga». A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy
i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali. Dz 7,56-58a
Jezu Chryste, który przyszedłeś na ziemię, jako Syn Człowieczy
i znasz ludzki los. Wydając się w ręce grzeszników doświadczyłeś ludzkiego okrucieństwa i pozwalając się ukrzyżować przeszedłeś przez
śmierć. Czuwałeś nad Szczepanem i męczennikami wszystkich czasów, którzy dla Twojego imienia przyjmowali nienawiść, upokorzenie
i śmierć. Dawco życia wiecznego, powiedziałeś, że będziemy „w nienawiści u wszystkich z powodu Twojego imienia, lecz kto wytrwa do
końca, ten będzie zbawiony”. Jezu Chryste, błagamy Cię dziś o litość
dla Twoich synów i córek w ziemi syryjskiej i irackiej. Umocnij serca,
w których jest lęk i niepewność jutra. Wstawiaj się za tymi, którzy doświadczają upokorzeń i niesprawiedliwości. Ratuj tych, którzy są hańbieni i niewoleni. Weź w opiekę wyrzuconych z domów i miast. Prowadź tych, którzy szukają nadziei w obcej ziemi. Bądź wreszcie z tymi,
którzy oddają życie z powodu Twojego Imienia. To oni wyprzedzą nas
w drodze do Ojca. Obyśmy byli godni spotkać się z nimi w Twoim królestwie. Niech ich wielkie świadectwo zapłodni ziemię mocną wiarą.
Jezu, który jesteś Panem sumień i dusz ludzkich. Otwieraj nasze serca
i umysły na los i świadectwo naszych braci. Nie daj nam zobojętnieć
w rutynie naszej wiary. Ponieś głos naszej modlitwy do ziemi lęku, poniżenia i śmierci. Uzdolnij nasze ręce do działania na rzecz pokoju.
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Szacunek dla przybysza
Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać. Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za
obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście
przybyszami w ziemi egipskiej. Kpl 19,33-34a
Zapominamy o tym, że przed Tobą, Panie, my sami jesteśmy przybyszami i osadnikami. My sami Panie oczekując spotkania z Tobą podróżujemy po ziemi wygnania. Im bardziej opieramy się na tym, co nasze,
tym bardziej oddalamy się od tego, co Ty przygotowałeś dla nas. Również, jako naród nie raz byliśmy przybyszami i wygnańcami żyjąc z łaski
obcych narodów. Daj nam pamięć o tym, kim byliśmy, kim jesteśmy
i dokąd zmierzamy. Daj pokornie i z wrażliwością patrzeć na tych, których dziś stawiasz na naszej drodze, jako przybyszów i pielgrzymów.
Ty, jak Miłosierny Samarytanin, opatrujesz rany obcego i troszczysz się
o jego los. Ucz nas troskliwości, zrozumienia i zaradności a do serc
przybyszów ześlij pokój i wytrwałość. Podaruj nam wspólny język. Ucz
nas dzielić się chlebem powszednim, który przecież otrzymaliśmy od
Ciebie.
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Pokój w sercu pełnym
nienawiści
(w obliczu terroryzmu)
(Występny) Zasadza się w kryjówce, jak lew w jaskini; zasadza
się, by porwać ubogiego, porywa ubogiego i w sieć swoją wciąga.
Schyla się, przysiada na ziemi, od jego przemocy pada ubogi. Powstań,
o Panie, wznieś Swą rękę Boże! Nie zapominaj o biednych! Ty widzisz
trud i boleść, patrzysz, by je wziąć w Swoje ręce. Panie, umocniłeś
pragnienie pokornych, umocniłeś ich serca, nakłoniłeś ucha, aby strzec
praw sieroty i uciśnionego i aby człowiek powstały z ziemi nie siał już
postrachu. Ps 10,9-10.12.14a.17-18
Jak możliwe jest zachowanie pokoju w sercu pośród nienawiści? Jak
nie dać się wciągnąć w logikę zemsty, nienawiści i przemocy? Bez Ciebie, Panie, nie da się tego uczynić. To Twoja bliskość może przemieniać
ludzkie serca. To Twoja miłość może nas ocalić przed wejściem w pułapkę odwetu. Przekonujesz nas, że widzisz trud i boleść wszystkich
ofiar terroru i bierzesz je w Swoje ręce. Umocnij ich serca. Broń ich
przed strachem, który niszczy zaufanie do Ciebie. Wlej w ich serca
pokój i odwagę. Przychodziłeś do Swoich uczniów i widziałeś ich lęk,
czułeś drżenie ich serca. Zbliż się, Panie, do tych, których serce przepełnia ból i niepokój. Broń ich przed nienawiścią do tych, którzy sieją postrach. Nie pozwól im zniweczyć pokoju, który pragniesz złożyć
w sercach tych, co idą za Tobą. Powiedziałeś Swoim uczniom, że nigdy
nie jesteś sam, że Ojciec Twój zawsze jest z Tobą. I dodałeś, że mówisz
to im, by mieli w Tobie pokój. Prosimy Cię więc, niech się nie trwoży
serce tych, których nęka plaga terroryzmu, ocal w ich sercach Twój
pokój. I niech ten pokój przemienia świat.
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Ewangelia lekarstwem
na zło tego świata
(wołanie o ład społeczny i miłość)
Między sobą zachowujcie pokój. Prosimy was, bracia, upominajcie
niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla
wszystkich bądźcie cierpliwi. Baczcie, aby nikt nie odpłacał złem za zło,
lecz zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem
was. 1 Tes 5,13b-18
Święty Paweł dawał wskazówki, jak żyć według wiary w trudnym
świecie, którego realia niemal przeczą temu, do czego wzywa Dobra
Nowina o Jezusie. Zachęcał do wytrwałości i wiary w to, że to Ewangelia przemieni zło tego świata, że to właśnie ona jest tym, na co świat
czeka. Odnów, Panie, we wszystkich Twoich uczniach ufność w moc
Ewangelii. Niech słowa, które wypowiedziałeś na tym świecie i nad
tym światem uleczą jego zło. Spraw, byśmy na nowo się w nie wsłuchali i poddali ich mocy. Wlej w nasze serca gotowość, by Ewangelią
naprawić ten świat. Daj nam odwagę, by podnosić poraniony i zagubiony świat do Twojej miłości. Niech nasze relacje ukazują Twoje życie
w nas, niech Twoja świętość przeniknie nas i nasze życie społeczne.
W pokorze stajemy przed Tobą i jako grzesznicy, którym nie jeden raz
brakowało zaufania w moc Twej Ewangelii, dziś wołamy raz jeszcze:
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi.
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Człowiek powiernikiem
Bożych rządów
(wzięcie odpowiedzialności
za sytuację na świecie)
Pan stworzył człowieka z ziemi i znów kazał mu do niej wrócić.
Dał ludziom dni pod liczbą i czas odpowiedni, dał im też władzę nad
wszystkim, co jest na niej. Przyodział ich w moc podobną do swojej i uczynił ich na swój obraz. Dał im wolną wolę, język i oczy, uszy
i serce zdolne do myślenia. Napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył. Umieścił oko swoje w ich sercu, aby wielkość swoich
dzieł im ukazać. Dodał im wiedzy i prawo życia dał im w dziedzictwo.
Syr 1-3.6-8.11
W dobroci Swojej Panie, powierzyłeś nam świat. Dałeś nam udział
w Swoim panowaniu nad stworzeniem. Zaprosiłeś nas do współpracy
z Tobą. Prosimy Cię, pomoż nam odpowiedzieć dobrze na to wezwanie.
Spraw, byśmy rozumieli ile zależy od naszej postawy, od naszego zaangażowania, od naszego współczucia. Nie musimy zgadywać, czego
od nas oczekujesz. Nie ukrywasz przed nami Swoich planów. Chcesz,
byśmy naśladowali Ciebie w trosce o innych, byśmy wykorzystywali
dobrze Twoje dary, byśmy wzięli w swoje ręce to, co nam powierzyłeś.
Wesprzyj nas, Panie, w tym dziele. Od nas zależy, jaki będzie ten świat.
Niech nasze słowa i czyny pomnażają w nim Twoją sprawiedliwość
i Twoje miłosierdzie.
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„Cokolwiek uczyniliście
jednemu z tych braci
moich najmniejszych”
(modlitwa za dzieci, ofiary wojny)
W bojaźni Pańskiej niezawodna twierdza, dla swoich dzieci jest On
ucieczką. Kto uciska ubogiego, lży jego Stwórcę, czci Go, kto ma litość
dla biednych. Prz 14,26.31
Chcemy wołać do Ciebie, Panie, za najmniejszych na tej ziemi, za
dzieci. Przygarniałeś je do Siebie, miały miejsce w Twoim sercu. Dziś
chcemy błagać Ciebie, byś ujął się za nimi. Ich los wyciska nam z oczu
łzy. Ich spojrzenie kryje w sobie tęsknotę za bezpieczeństwem i pokojem. Ich ból jest niemym wołaniem o czułe serce. Ich łzy przechowujesz
– jak mówi psalm – w swoim bukłaku. Ratuj ich niewinne dzieciństwo.
Nie pozwól, by widziały tylko zniszczenie. Odbuduj w nich zaufanie
do Twojej Opatrzności, do Twojej dobroci, do Twojej miłości. Wzbudź
w nich żywą wiarę w to, że jesteś blisko. Ty, który sam jako dziecko,
musiałeś uciekać do Egiptu i szukać schronienia przed terrorem Heroda, ujmij się za nimi. Niech ich cichy krzyk usłyszy cały świat. Niech
ich tęsknota za pokojem poruszy serca tych, którzy mogą coś uczynić.
Niech świat zagubionych dorosłych przejmie się losem najmniejszych.
Daj nam wspólnie ocalić nadzieję na lepszą przyszłość, którą jest każde
żyjące dziecko.
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Adoramus Te Christe,
Benedicimus Tibi, 
Quia per Crucem Tuam,

fis h Cis
Cis fis E
A fis h Cis

Redemisti mundum. 
A H Cis fis
Quia per Crucem Tuam, 
A fis h Cis
Redemisti mundum. 
A H Cis fis
(Adorujemy Ciebie Chryste, błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż Twój
odkupił świat)
Benedictus qui venit, 
d C F g A ...
Benedictus qui venit,
In nomine, in nomine,
In nomine Domini.
(Błogosławiony ten, kto przychodzi
w Imię Pańskie)
Bóg jest miłością 
ADA
Miejcie odwagę żyć dla miłości.

cis fis h E
Bóg jest miłością, 
A D A/Cis E
Nie lękajcie się. 
fis D E A
Już się nie lękaj porzuć zmartwienia,
a d7 G C7+
Bogu zaufaj, nic ci nie grozi.

F d6 E a
Już się, nie lękaj, porzuć zmartwienia 
a d7 G C7+
Bóg miłością jest.
F d6 E a
(Nada te turbe)

Misericordias Domini, in aeternum
cantabo.

dAdCFCdAd
(O miłosierdziu Pana, zawsze będę
śpiewał)
Pan jest mocą swojego ludu,

dCFBC
Pieśnią moją jest Pan. 
dCFBC
Moja tarcza i moja moc, 
BAd
On jest mym Bogiem, nie jestem sam.

CFBC
W Nim moja siła, nie jestem sam.

adBCF
Ty dasz mi pokój serca, Panie mój

e C G D e a H7
Bo Tyś zbawieniem mym. 
eaDG
Tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja,

e C G D e a H (e)
I uciszy się. 
eaHe

Ubi caritas et amor, 
FCdBdGC
Ubi caritas, Deus ibi est.
FCdgCF
(Tam, gdzie miłość jest i dobroć; tam
mieszka Bóg)
Wielbić Pana chcę, 
Radosną śpiewać pieśń.
Wielbić Pana chcę,
On źródłem życia jest. 

dGd
BCFA
dGd
BCd
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(…) Po prawie sześciu latach wojny, my – Syryjczycy jesteśmy
wyniszczeni. Ta wojna niszczy nie tylko nasz kraj, ale również
rujnuje od wewnątrz nasze dusze. Wojna zapukała do wszystkich drzwi w Syrii, wkroczyła do każdego domu, wszędzie pozostawiła swoje ślady, w każdym sercu …
Wojna sprawiła, że większość z nas została przesiedlona we
własnym kraju po tym, jak straciliśmy cały dobytek, nasze
wspomnienia z dzieciństwa i naszą przeszłość ...
Wojna sprawiła, że przez cały czas czujemy się niepewnie, nawet jeśli jesteśmy we własnych domach ...
Wojna sprawiła, że większość z nas popadła w biedę, nie jesteśmy w stanie kupić artykułów pierwszej potrzeby - chleba
dla dzieci ...
Wojna weszła do naszych rodzin od wewnątrz, rozdzielając je
i powodując rozpad ...
Wojna sprawiła, że edukacja stała się nieosiągalnym marzeniem dla naszych dzieci i młodzieży ...
Wojna sprawiła, że nasze ulice zaroiły się od bezdomnych,
zwłaszcza najmłodszych, dzieci ...
Wojna zamknęła zagraniczne firmy, ambasady, zniszczyła nasze fabryki i pozostawiła większość z nas bez pracy ...
Z powodu wojny każdego dnia wzrastają ceny towarów i życie
staje się coraz trudniejsze …
Wojna pozbawiła nas elektryczności, lekarstw oraz czystej
wody i cofnęła nas do epoki kamienia łupanego ...
Z powodu wojny dygoczemy w zimie nie mogąc ogrzać siebie
i naszych dzieci ...
Wojna sprawia, że każdego dnia musimy się żegnać się z naszymi najbliższymi, którzy postanowili wyemigrować, dotyczy to
zwłaszcza młodych …
Wojna sprawiła, że nie ma nikogo, kto zatroszczyłby się o los
ludzi starszych, którzy pozbawieni są godności w ostatnim
okresie swojego życia ...
Wojna sprawiła, że nasze dzieci najchętniej bawią się w wojnę,
która jest tematem ich rozmów, ich sposobu myślenia, ich zabaw, rani ich niewinne dzieciństwo ...
(…) Wszyscy potrzebujemy pokoju, aby móc odbudować siebie,
swoje życie i nasz kraj. Wszyscy marzymy o dniu, gdy obudzimy
się rano i dowiemy się, że zakończyły się walki.
DZIĘKI WASZEMU WSPARCIU
DZIĘKI WASZEJ MODLITWIE
DZIĘKI WASZEJ SOLIDARNOŚCI I MIŁOŚCI
POKÓJ W NASZEJ SYRII JEST MOŻLIWY…
Fragment dramatycznego apelu Caritas Syria przysłanego
do Caritas Polska dnia 20.09.2016 r. w Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu.

