
Propozycja modlitwy na 
Międzynarodowy   Dzień bez Przemocy  

2 października, 2009

Stosowna pieśń o pokoju

Wprowadzenie

(Przewodniczący) W imię Boga pokoju, łagodnego Jezusa i Ducha Miłości. 

Witam wszystkich zgromadzonych na modlitwie w dniu obchodów Międzynarodowego Dnia bez Przemocy. Na 
początku naszego spotkania pozdrówmy siebie nawzajem, zwracając się do osób znajdujących się najbliżej nas 
w tej chwili. Przedstawmy się sobie w kilku słowach. 

Wyciszmy się nieco, zatrzymajmy. Zastanówmy się, jak się dziś czujemy, jacy jesteśmy. Wejdźmy w obecność 
Boga pokoju, który kocha nas nieskończenie i bezwarunkowo. Stańmy przed Jezusem – łagodnym i pełnym 
pokoju Zmartwychwstałym Panem, który staje pośród nas przynosząc dar pokoju do naszych serc, posyłając 
nam Ducha Świętego, Ducha pokoju i łagodności. 

W chwili ciszy podziękujmy za wszelkie dary i łaski, szczególnie za dar miłości i pokoju, które otrzymaliśmy w 
naszym życiu od Boga miłości i pokoju. Przeprośmy za te chwile, gdy nie umieliśmy przyjąć należycie 
otrzymanych darów, gdy je odrzucaliśmy wybierając przemoc zamiast łagodności, gdy raniliśmy innych naszą 
postawą, gdy może stawaliśmy po stronie przemocy i wojny. Żałujmy w naszych sercach za wszelkie formy 
przemocy i prośmy o dar stania się łagodnymi ludźmi Ewangelii. 

(Chwila ciszy)

Powtórzmy wspólnie: „Boże pokoju, zmiłuj się nad nami”

Jezu, Ty odrzuciłeś przemoc, wszystkich darzyłeś miłością, zawsze pełen łagodności, uosobienie pokoju, 
piętnowałeś niesprawiedliwość, oddałeś swoje życie z miłości za nas wszystkich. Boże pokoju, zmiłuj się nad 
nami.

„Boże pokoju, zmiłuj się nad nami”

Jezu, Ty nas wzywasz, byśmy odrzucili przemoc, wszystkich darzyli miłością, postępowali łagodnie, 
sprzeciwiali się wojnom, opowiadali się za zaprzestaniem zbrojeń nuklearnych, stając się uosobieniem pokoju i 
miłości wobec naszych wrogów. Boże pokoju, zmiłuj się nad nami.
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„Boże pokoju, zmiłuj się nad nami”

Jezu, Ty jesteś Panem i Zbawicielem, naszym Bratem i Przyjacielem, naszym życiem, nadzieją, pokojem. Boże 
pokoju, zmiłuj się nad nami.

„Boże pokoju, zmiłuj się nad nami”

Modlitwa na rozpoczęcie (  odmawiamy wspólnie)  

Boże pokoju, bądź z nami teraz, gdy uznaliśmy nasze winy, pragnąc usłyszeć Twoje słowa pełne pokoju. 
Pomóż nam stać się łagodnymi ludźmi Ewangelii, byśmy szli za Jezusem miłując się wzajemnie, kochając 
naszych nieprzyjaciół, pojednani między sobą, odrzucający niesprawiedliwość, pragnący świata bez wojen, 
ubóstwa, broni nuklearnej, bez przemocy i zagrożeń wynikających z globalnego ocieplenia. Naszą modlitwę 
zanosimy w Imieniu Jezusa, Księcia Pokoju, naszego Brata. 

Pierwsze czytanie

Z Księgi proroka Izajasza (2,2-5)

Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. 
Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: ”Chodźcie, wstąpmy na górę Pańska do 
świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie 
z Syjonu i słowo Pańskie z Jeruzalem. On będzie rozjemca między ludami i wyda wyrok dla licznych narodów. 
Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie 
miecza, i nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej! 

Psalm   46  
(Przewodniczący) Powtórzmy wspólnie: „Boże, połóż kres wszelkim wojnom”

„Boże, połóż kres wszelkim wojnom”

Bóg jest dla nas ucieczka i mocą:
łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.
Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia
i góry zapadały w otchłań morza.
Niech wody jego burzą się i kipią,
niech góry się chwieją pod jego naporem:
„Pan Zastępów jest z nami.
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.”

„Boże, połóż kres wszelkim wojnom”

Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże,
uświęcony przybytek Najwyższego.
Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje. 
Bóg mu pomoże o brzasku poranka.
Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa.
Głos Jego zagrzmiał, rozpłynęła się ziemia.
Bóg Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.
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„Boże, połóż kres wszelkim wojnom”

Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi.
On uśmierza wojny aż po krańce ziemi,
On kruszy łuki, łamie włócznie,
tarcze pali w ogniu.

„Boże, połóż kres wszelkim wojnom”

„Zatrzymajcie się i we Mnie uznajcie Boga
wyniosłego wśród narodów, wyniosłego na ziemi!”
Bóg Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.

„Boże, połóż kres wszelkim wojnom”

Drugie czytanie

Wybór z tekstów Mahatma Gandhi.

„Niestosowanie przemocy jest największą siłą w rękach ludzkości. Jest potężniejsze niż najsilniejsza broń 
niosąca zniszczenie. Niestosowanie przemocy żadną miarą nie oznacza pasywności. Jest najaktywniejszą formą 
działania w całym świecie. Niestosowanie przemocy jest najwyższym prawem. Tak jak ktoś uczy się sztuki 
walki by zabijać stosując przemoc, tak my musimy uczyć się sztuki umierania by wyćwiczyć się w 
niestosowaniu przemocy. Jedna osoba, która zdoła w swoim życiu zastosować zasadę nie używania przemocy 
góruje ponad wszelkimi brutalnymi siłami przemocy. W dzisiejszych czasach nie przestajemy się zadziwiać 
wynalazkami na polu stosowani przemocy, a ja śmiem twierdzić, że jeszcze bardziej niesamowite mogą być 
zdobycze na polu niestosowania przemocy. Mój optymizm ma swoje źródła w przekonaniu, że każdy z nas ma 
w sobie nieskończone możliwości rozwijania postawy wolnej od przemocy. Im bardziej każdy z nas rozwinie w 
sobie samym taką postawę, tym bardziej wywrze ona swój niezatarty ślad na najbliższym otoczeniu i może 
rozprzestrzenić się na cały świat. Życie w prawdzie i niestosowanie przemocy nie mogą być tylko prywatną 
sprawa indywidualnych osób, ale praktyką całych grup, wspólnot i narodów. Takie jest właśnie moje marzenie, 
moje oczekiwanie. Kiedy praktyka niestosowania przemocy obejmie cały świat, Bóg zakróluje na ziemi tak, jak 
króluje w niebie” („Mahandas Gandhi: Essentials Writings, „ Edited by John Dear, Orbis Book, New York, 
2002)

Trzecie czytanie

Z Ewangelii wedł. Świętego Łukasza (6,27-36)

„Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was 
nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię 
ktoś uderzy w jeden policzek, nadstaw mu i drugi. Jeżeli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu kto 
cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. 

Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeżeli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was 
miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. Jeżeli 
dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo 
czynią. Jeżeli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I 
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grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, 
czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie 
synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz 
jest miłosierny.” 

Chwila ciszy na prywatną refleksję

Modlitwa wstawiennicza
(Przewodniczący) Powtórzmy wspólnie: „Boże pokoju, usłysz naszą modlitwę.”

• Byśmy stali się ludźmi łagodności ewangelicznej, pozwalającymi Bogu przemieniać nasze serca z 
niespokojnych na serca pełne pokoju i łagodności tak, byśmy byli łagodni i dobrzy względem samych 
siebie i każdej napotkanej osoby przez wszystkie dni naszego życia. Prosimy: Boże pokoju, usłysz 
naszą modlitwę. 

• Byśmy byli łagodni jak Jezus, naśladując Jego postawę i wypełniając dane nam przykazanie miłości. 
Byśmy umieli „odłożyć miecze”, być” miłosierni jak Bóg jest miłosierny” i  „miłować naszych 
nieprzyjaciół”. Prosimy: Boże pokoju, usłysz naszą modlitwę. 

• Byśmy wielbili Boga, który jest Bogiem pokoju i łagodności; który sprawia, że „słońce wschodzi nad 
złymi i nad dobrymi, a deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”. Byśmy sobą wnosili pokój 
przyczyniając się do zakończenia wojen i konfliktów, tworząc kulturę bez stosowania przemocy i tak 
wypełniając nasze powołanie, stawali się umiłowanymi synami i córkami Boga pokoju. Prosimy: Boże 
pokoju, usłysz naszą modlitwę. 

• Prosimy za Kościół, by zawsze był wspólnotą ewangelicznego pokoju. By nigdy w żaden sposób nie 
aprobował wojen, a wspierał i błogosławił wszelkie wysiłki zmierzające ku pokojowi i sprawiedliwości. 
By zawsze wiernie nauczał, praktykował i był czytelnym wzorem naśladowania Jezusa, Księcia Pokoju. 
Prosimy: Boże pokoju, usłysz naszą modlitwę. 

• Prosimy by ustały wojny, zniknęła bieda, głód, by zaprzestano wszelkich form rasizmu, przemocy 
seksualnej, tortur, aborcji, zbrojeń nuklearnych, działań na szkodę klimatu, by zaniechano wszelkiej 
przemocy. Prosimy: Boże pokoju, usłysz naszą modlitwę. 

• Prosimy za młode pokolenie wnoszących pokój, za nauczycieli, proroków, apostołów i świętych 
wyznających i żyjących Ewangelią pokoju, którzy pomogą światu dokonać zwrotu od przemocy ku 
łagodności i pokojowi; którzy poprowadzą nas ku zaprzestaniu zbrojeń nuklearnych, doprowadzą do 
pojednania zwaśnionych stron i zbudują nową kulturę pokoju i dobroci. Prosimy: Boże pokoju, usłysz 
naszą modlitwę. 

• Prosimy o włączenie swoich własnych intencji (w ciszy lub wypowiadając głośno, w zależności od 
możliwości grupy).

(Przewodniczący) Boże pokoju, dziękujemy za wysłuchanie naszych modlitw, tych wypowiedzianych w 
ciszy serca i tych zanoszonych za całą ludzkość, przez Jezusa, Księcia Pokoju. Amen. 

Ojcze nasz
(Przewodniczący) Zanim odmówimy wspólnie Modlitwę Pańską prosząc w niej o nadejście Królestwa 
pokoju i o Boże przebaczenie, w chwili ciszy przypomnijmy sobie te osoby, które kiedykolwiek nas zraniły, 
słowem czy czynem. Przebaczmy im w sercu, tak, byśmy sami byli godni otrzymać dar Bożego 
przebaczenia. 

(Chwila ciszy)

(Wspólnie) Ojcze nasz…..
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Zobowiązanie do niestosowania przemocy w żadnej formie
(Przewodniczący) Zapraszam tych wszystkich, którzy są gotowi w swoim sercu do złożenia obietnicy 
niestosowania przemocy w żadnej formie; obiecujemy żyć i nauczać według wzoru pozostawionego nam 
przez Jezusa – łagodnego Księcia Pokoju:

W Imię Boga pokoju i łagodnego Jezusa przysięgam:
 odrzucić wszelką przemoc i nie mieć żadnego udziału w przemocy stosowanej na świecie;
 miłować każdego jako brata i siostrę;
 odpowiadać zawsze miłością, a nie uciekać się do rewanżu i przemocy;
 przebaczać tym, którzy mnie zranili i żyć w zgodzie i pojednaniu ze wszystkimi;
 przyjąć cierpienia które mogą stać się moim udziałem z racji zaangażowania na  rzecz 

sprawiedliwości, a nie stawać się powodem cierpień innych;
 przyjąć prosty styl życia w harmonii z całym stworzeniem;
 współpracować z innymi na rzecz zaprzestania wojen, zwalczania biedy, wszelkich form przemocy, 

zarzucenia zbrojeń nuklearnych, ocalenia klimatu od katastrofy ocieplenia;
 iść za Jezusem – Księciem Pokoju na jego drodze krzyżowej ku nowemu życiu i zmartwychwstaniu 

wiedząc, że moje życie jest w Bożych rękach, i że miłość, życie, pokój są silniejsze niż nienawiść, 
śmierć i wojny;

 do końca mojego życia zawsze szukać Królestwa Bożego pokoju i sprawiedliwości;
 promować i głosić ewangeliczne przesłanie o niestosowaniu przemocy. 

Niech Bóg pokoju da mi łaskę i siły do zrealizowania mojej obietnicy, i niech uczyni mnie narzędziem swego 
pokoju. 

Modlitwa na zakończenie
(Przewodniczący) Niech Bóg pokoju, który miłuje nas nieskończona miłością, błogosławi nas, Bóg - Źródło 
pokoju, Chrystus – Książę pokoju i Święty Duch pokoju. Amen.

Stosowna pieśń na zakończenie

Przekazanie sobie znaku pokoju
(Przewodniczący) Niech pokój Chrystusa będzie z wami! Niech będzie także z tobą!

(Przewodniczący) Na zakończenie naszej modlitwy o pokój i niestosowanie przemocy pragnę zaprosić 
wszystkich obecnych do przekazania sobie wzajemnie znaku pokoju. Zanieśmy ten pokój do wszystkich, 
których napotkamy na naszej drodze. 

(Przekazanie sobie znaku pokoju). 
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