Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - #ZEJDZZKANAPY
STYCZEŃ

Skrzyknięcie w uroczystość Objawienia Pańskiego

Proponujemy młodzieży, by w dzień Objawienia Pańskiego spotkała się na rozważaniu aktualnej
sytuacji na świecie i przede wszyst`kim podjęła się modlitwy o pokój na świecie, wolność
prześladowanych, modlitwy za ofiary współczesnych wojen.
Spotkanie może odbyć się w sali, niekoniecznie w kościele czy kaplicy, żeby była możliwość
wyświetlenia materiału filmowego oraz tekstów modlitw do odmówienia wspólnie (Psalm,
modlitwa o pokój św. Franciszka).

W Krakowie Papież do nas powiedział:
„Pochodzimy z różnych stron świata, z różnych kontynentów, krajów, języków, kultur
i narodów. Jesteśmy „dziećmi” narodów, które być może spierają się z powodu różnych
konfliktów, a nawet wręcz są w stanie wojny. Przybywamy też z krajów, które mogą żyć
w „pokoju”, które są wolne od konfliktów wojennych, gdzie wiele rzeczy bolesnych, które
dzieją się na świecie, to tylko jakaś część wiadomości i artykułów prasowych. Ale jesteśmy
świadomi pewnej rzeczywistości: dla nas tu i teraz, pochodzących z różnych części świata,
cierpienie, wojna, którą przeżywa wielu ludzi młodych, nie są już czymś anonimowym, nie są
już jakąś informacją prasową, ale mają imię, konkretne oblicze, historię, bliskość. (…)”

Zobaczmy i poznajmy jedną z takich historii:
[YouTube: #pray4syria – Rita]
https://www.youtube.com/watch?v=RY3GJGNM3ZU
[W linku powyżej krótki filmik, w którym Rita Basmajian z Aleppo opowiada jak przeżyła
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie oraz jak wygląda życie chrześcijan w Aleppo.]

W odpowiedzi na prośbę Rity módlmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia…
Wprowadzenie do modlitwy:
Pan Jezus do siostry Faustyny:
„…Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca Mojego, a Ja ich
napełnię pokojem…” /Dz.1074/

Koronka do Bożego Miłosierdzia…
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Papież powiedział:
„Istnieją sytuacje, które mogą wydawać się nam odległe, aż do chwili, kiedy w jakiś sposób ich
nie dotkniemy. Istnieją rzeczywistości, których nie rozumiemy, ponieważ widzimy je tylko
przez jakiś ekran (telefonu komórkowego lub komputera). Ale kiedy nawiązujemy kontakt
z życiem, z tymi konkretnymi istnieniami, które nie są już zapośredniczone przez ekrany,
wówczas dzieje się coś mocnego, wszyscy odczuwamy zaproszenie do zaangażowania: „Dość
zapomnianych miast”, jak mówi Rand; już nigdy więcej nie może się zdarzyć, aby bracia byli
„otoczeni śmiercią i zabójstwami”, czując, że nikt im nie pomoże. Drodzy przyjaciele, zachęcam
was do wspólnej modlitwy z powodu cierpienia tak wielu ofiar wojny, tej wojny, która jest
teraz na świecie, abyśmy raz na zawsze mogli zrozumieć, że nic nie usprawiedliwia krwi brata,
że nic nie jest bardziej cennego od osoby stojącej obok nas. (…)”

Módlmy się rozważając Słowo Boże, które Kościół daje nam w dzisiejszą uroczystość
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło
i chwała Pana rozbłyska nad tobą.
Bo oto ciemność okrywa ziemię
i gęsty mrok spowija ludy,
a ponad tobą jaśnieje Pan
i Jego chwała jawi się nad tobą.
I pójdą narody do twojego światła,
królowie do blasku twojego wschodu.
Podnieś oczy wokoło i popatrz:
Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.
Twoi synowie przychodzą z daleka,
na rękach niesione twe córki.
Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz,
zadrży i rozszerzy się twoje serce,
bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie,
zasoby narodów przyjdą ku tobie.
Zaleje cię mnogość wielbłądów,
dromadery z Madianu i z Efy.
Wszyscy oni przybędą ze Saby,
ofiarują złoto i kadzidło,
nucąc radośnie hymny na cześć Pana.
Modlitwa:
Panie Jezu, Ty jesteś Księciem Pokoju i światłem większym niż ciemność wojen i mrok
ludzkiej nienawiści. Prosimy przyjdź do serc wszystkich osób mających władzę podejmowania
decyzji o życiu i istnieniu innych ludzi, by kierowali się dobrem i miłością.
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Psalm odmawiajmy wspólnie
Psalm z dnia
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.
Boże, przekaż Twój sąd Królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.
Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość, *
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.
Królowi Tarszisz i wysp przyniosą dary, *
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie, *
wszystkie narody będą Mu służyły.
Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, *
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.

Modlitwa:
Panie Jezu naucz wszystkich rządzących i mających jakąkolwiek władzę nad innymi
ludźmi Twojej sprawiedliwości, aby niewinnymi i bezbronnymi ludźmi kierowali według
Twojego prawa – prawa miłości. Niech na ziemi zapanuje Twoja radość i niech Twój pokój
zakwitnie na całym świecie. Przemieniaj ludzkie serca, bo Ty wiesz co się w nich kryje. Przyjdź
z opamiętaniem dla oprawców, by przestali krzywdzić. Uczyń cud wyzwolenia
prześladowanych i cierpiących wojnę. Bądź blisko tych, którzy marzą o życiu w wolności
i pokoju. Pociesz wszystkich, którzy stracili swoich bliskich podczas walk, bombardowań,
ostrzałów, zamachów… Otocz swym miłosierdziem, tych którzy giną w okrutny sposób patrząc
w oczy swoim zabójcom. Przyjdź Panie Jezu i niech Twój święty pokój zapanuje między
narodami i w ludzkich sercach.
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Propozycja by na koniec spotkania odmówić wspólnie modlitwę o pokój św. Franciszka i modlić
się nią przy okazji spotkań formacyjnych
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
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