Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - #ZEJDZZKANAPY
STYCZEŃ
CELEBRACJA
Modlitwa o jedność Kościoła

Celebracja odbywa się w kościele bądź w kaplicy, w formie adoracji przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem.

Dowolna pieśń na rozpoczęcie i wystawienie Najświętszego Sakramentu
WSTĘP
Chrystus od początku użyczył jedności swemu Kościołowi; wierzymy, że ta jedność trwa
nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z każdym dniem wzrasta aż do
skończenia wieków. „Chrystus zawsze udziela swemu Kościołowi daru jedności, ale
Kościół musi zawsze modlić się i pracować, by strzec, umacniać i doskonalić jedność,
której Chrystus pragnie dla niego. Dlatego sam Jezus modlił się w godzinie swojej męki
i nie przestaje modlić się do Ojca o jedność swoich uczniów. Pragnienie ponownego
odnalezienia jedności wszystkich chrześcijan jest darem Chrystusa i wezwaniem Ducha
Świętego”.
Na początku naszej modlitwy prośmy Ducha Świętego o ducha jedności w naszej
wspólnocie, w naszych rodzinach i w nas samych.

Pieśń do Ducha Św. (np. „Wzywam Cię, Duchu przyjdź” lub „Każdy spragniony”)

ADORACJA
Z Ewangelii wg św. Jana (17, 1-5)
To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: "Ojcze, nadeszła godzina.
Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył 2 i aby mocą władzy udzielonej Mu
przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu
dałeś. 3 A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego,
którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. 4 Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że
wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. 5 A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie
tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.
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Chwila ciszy
Pieśń, w której uwielbiamy Jezusa (np. „Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
wśród chwał”)
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Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - #ZEJDZZKANAPY
STYCZEŃ
Z Ewangelii wg św. Jana (17, 6-19)
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich
dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. 7 Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś,
pochodzi od Ciebie. 8 Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je
przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie
posłał. 9 Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś,
ponieważ są Twoimi. 10 Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich
zostałem otoczony chwałą. 11 Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja
idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak
My stanowili jedno. 12 Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które
Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się
spełniło Pismo. 13 Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją
radość mieli w sobie w całej pełni. 14 Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich
znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 15 Nie proszę, abyś ich
zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. 16 Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem
ze świata. 17 Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. 18 Jak Ty Mnie posłałeś na
świat, tak i Ja ich na świat posłałem. 19 A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie,
aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
6

Chwila ciszy
Pieśń, w której dziękujemy Jezusowi za Jego mękę i śmierć na krzyżu (np. „Dzięki
Jezu, że kochasz mnie” lub „Dzięki Ci, Boże mój za ten krzyż”)

Z Ewangelii wg św. Jana (17, 20-26)
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie;
aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili
w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. 22 I także chwałę, którą Mi dałeś,
przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. 23 Ja w nich, a Ty we
Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich
umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. 24 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze
Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie
przed założeniem świata. 25 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie
poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. 26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę
objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich".
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Chwila ciszy
Pieśń o jedności Kościoła (np. „Jest jedno Ciało, jest jeden Pan” lub „Jeden Duch
i jedno Ciało, oto Jezu my Twój Kościół’)
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Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - #ZEJDZZKANAPY
STYCZEŃ
MODLITWA
Panie, Jezu Chryste, Ty powołałeś do istnienia swój Kościół,
jeden i jedyny, katolicki i apostolski.
Przez ludzka słabość i pychę pojawiły się w nim podziały.
Przepraszamy za grzechy, które doprowadziły do jej rozłamu.
Dopomóż nam dostrzec je i wejść na drogę pojednania
poprzez wzajemne przebaczenie.
Przebacz winy nasze i naszych przodków.
Niech ustaną gniewy i spory.
Niech nastanie radosna jedność w Twoim Kościele.
Niech spełni się pragnienie Twojego serca,
aby „wszyscy byli jedno”
Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Mario…
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Modlitwa i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Dowolna pieśń za uwielbienie i zakończenie

WWW.KDM.ORG.PL

3

