


 

BP – Bp Damian Muskus  
N1 – s. Tereza Huspekova CHR 
N2 – Bogdan Ilnytskyi 
W – Wszyscy  
L – Lekto
 

N1: Motyw rzeki/wody ma duże znaczenie kulturowe dla mieszkańców 
Minnesoty Rzeka i woda oznaczały zarówno życie, jak i śmierć – 
ludobójstwo w różnych momentach historii tego regionu. 
 
N2: Woda ma także znaczenie teologiczne i liturgiczne. Tydzień Modlitw 
o Jedność Chrześcijan na półkuli północnej obchodzony jest w styczniu, 
niedługo po tym, jak wiele tradycji upamiętnia Chrzest Pański. 
Symboliczne i teologiczne znaczenie ma również kamień. Rzucony  
w kogoś może zabić, ale używa się go także do zaznaczenia jakiegoś 
ważnego miejsca, upamiętnienia wydarzenia lub do budowania. My sami 
jesteśmy żywymi kamieniami budującymi duchowy dom – Kościół. 
 
N1: Związek między kamieniem i wodą u rdzennych mieszkańców 
Minnesoty dotyczy wartości życia. Woda jest życiem, a kamienie 
reprezentują świętość ziemi, po której przeszło wiele pokoleń. Podczas 
nabożeństwa użyte zostaną te dwa symbole: woda, która oznacza nasz 
chrzest, oraz kamień, który odnosi się do naszej historii. 
 
N2: Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne jest wspólną modlitwą 
wiernych różnych wyznań chrześcijańskich w Krakowie. Są to:  

• Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej:  
• Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny  
• Kościół Ewangelicko-Augsburski  
• Kościół Ewangelicko-Metodystyczny  
• Kościół Polskokatolicki  
• Kościół Starokatolicki Mariawitów  

a także inne Kościoły i wspólnoty działające na terenie Krakowa. 
Gospodarzem dzisiejszego nabożeństwa jest Kościół rzymskokatolicki. 
Oprawa muzyczna: Duszpasterstwo Akademickie Jezuitów WAJ. 
 



PIEŚŃ NA WEJŚCIE – Pieśń o nadziei (D. Kusz) 
 

Procesja 
Wprowadzenie 
 
BP – Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar 
jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi!  
W – I z duchem twoim. 
 
Ks. Łukasz Kamykowski – Siostry i Bracia, gromadzimy się w imię Ojca, 
Syna i Ducha Świętego. Przez wodę chrztu staliśmy się członkami Ciała 
Chrystusa, ale nasze grzechy spowodowały ból i wzajemne zranienia.  
Nie potrafiliśmy czynić dobra. Nie zabiegaliśmy o sprawiedliwość  
w obliczu ucisku ani nie słuchaliśmy Bożego polecenia, by troszczyć się  
o wdowy i sieroty (Iz 1, 17). Zastanówmy się nad naszymi działaniami  
i zaniechaniami i nauczmy się czynić dobro i troszczyć o sprawiedliwość. 
Potrzebujemy Bożej łaski, aby przezwyciężyć nasze podziały. 
Gromadzimy się na modlitwie jako chrześcijanie, aby – jak powiedział 
pastor Martin Luther King –„otworzyć nasze serca, abyśmy byli odważni 
w odnajdowaniu bogactwa zjednoczenia i skarbów różnorodności wśród 
nas. Modlimy się z wiarą”. 
 
N1 – Prosimy o. Rektora Wacława Królikowskiego, gospodarza tego 
miejsca o słowo powitania. 
 
O. Wacław Królikowski SJ – Nabożeństwu przewodniczy bp Damian 
Muskus. Współprowadzący nabożeństwo: ks. infułat Antoni Norman,  
ks. dziekan Piotr Własinowicz, ks. Marian Wnęk z Kościoła Polsko-
katolickiego i ks. Bartosz Norman – przewodniczący Krakowskiego 
Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. protoprezbiter Jarosław 
Antosiuk z Polskiego  Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,  
ks. superintendent Józef Bartos z Kościoła Ewangelicko-Metodys-
tycznego, ks. proboszcz Łukasz Ostruszka z Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego, pastor Wiesław Didoszak z Kościoła Zielono-
świątkowego, ks. prof. Łukasz Kamykowski z Kościoła Rzymskokato-
lickiego. 
 



 

N2 – Rada Kościołów Minnesoty proponuje powstały w 1842 r. hymn 
Dakoty „Liczne i wielkie, Boże, są Twoje dzieła”. Hymn ten śpiewało 
trzydziestu ośmiu jeńców wojennych z plemienia Dakota, gdy 
prowadzono ich na egzekucję w Mankato, w stanie Minnesota, 26 grudnia 
1862 roku. Pieśń została po raz pierwszy opublikowana w „Dakota Indian 
Hymnal” (1916) i jest prawdopodobnie jedynym hymnem rdzennych 
Amerykanów, który był śpiewany w Ameryce Północnej poza 
pierwotnym kręgiem Dakotów. Autor, Joseph Renville, był rdzennym 
mieszkańcem Dakoty. 
 

HYMN – Many  and great, O God (J. Renville) 
Liczne i wielkie, Boże, są Twoje dzieła,  
Stworzycielu ziemi i nieba. 
Twoje ręce obsadziły niebiosa gwiazdami;  
Twoje palce rozpostarły góry i równiny.  
Oto na Twoje słowo powstały wody; 
Głębokie morza posłuszne są Twojemu głosowi. 
 
Zjednocz nas ze sobą, o Panie niebios.  
Przyjdź do nas i zamieszkaj z nami;  
Ty masz dar życia. 
Pobłogosław nas życiem, które nie ma końca,  
życiem wiecznym z Tobą.  
 

AKT POKUTY 
BP – Słowami proroka Izajasza (Iz 1,12-18) wyznajmy nasze grzechy. 
Podczas czytania czwartego wezwania przewodniczący powoli wylewa wodę z dzbanka 
do chrzcielnicy lub misy. 
 
1. Ks. Bartosz Norman – „Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, 
kto tego żądał od Was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? 
Zaprzestańcie składania czczych ofiar! Obrzydłe mi jest wznoszenie 
dymu” (w. 12-13a). 
W – Przebacz nam, Panie, kiedy brak pokory i pokuty. 
Chwila milczenia 
 
 



2. Ks. Józef Bartos – „Święta nowiu, szabaty oraz zwoływanie świętych 
zebrań − Nie mogę ścierpieć uroczystych zgromadzeń, gdy szerzy się 
nieprawość. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; 
stały Mi się ciężarem, sprzykrzyło Mi się je znosić!” (w. 13b-14). 
W – Przebacz nam, Panie, fałszywą pobożność. 
Chwila milczenia 
 
3. Ks. Łukasz Kamykowski – „Gdy wyciągniecie ręce odwrócę od was 
me oczy; choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce 
wasze pełne są krwi” (w. 15). 
W–  Przebacz nam, Panie, niesprawiedliwość i pogardę. 
Chwila milczenia 
 
4. Ks. Jarosław Antosiuk – „Obmyjcie się i oczyśćcie! Usuńcie zło 
czynów waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie 
się w dobru! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, 
oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!” (w. 16.17). 
W – Obmytych wodą chrztu i pokuty pojednaj nas Panie z Tobą  
i bliźními. 
Chwila milczenia 
 
5. ks. Marian Wnęk – „Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! – mówi Pan. 
Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były 
czerwone jak purpura, staną się jak wełna” (w. 18). 
 
BP – Niech Bóg w swoim miłosierdziu uwolni cię od twoich grzechów, 
abyś mógł czynić sprawiedliwość, miłować dobro i pokornie kroczyć  
z twoim Bogiem. 
Chwila milczenia 
 
BP – Niech Bóg wysłucha naszych modlitw, zmiłuje się nad nami  
i przebaczy nam nasze grzechy. 
W –  Bogu niech będą dzięki. 
 
MODLITWA – Ks. Antoni Norman  
Boże, nasze serca są przepełnione wdzięcznością za łaskę Twojej 
obecności. Stajemy przed Tobą jako rodzina zjednoczona w pięknej 



 

różnorodności: niektórzy z nas mieszkają tu od pokoleń, niektórzy są 
migrantami lub uchodźcami, ale wszyscy stanowimy jedno Ciało 
Chrystusa. Dzięki wodzie chrztu i łzom pokuty nasze grzechy zostają 
zmyte, a my uzdrowieni. Panie, przypominaj nam, że jesteśmy jedną 
rodziną, zgromadzoną przez Twojego Ducha Świętego pośród Twojego 
stworzenia ku chwale Ojca. Tobie składamy dziękczynienie i uwielbienie. 
W –  Amen 
 
 

PIEŚŃ – Dobry jest Pan (J. Blycharz) 
 
 
CZYTANIE: Ef 2,13-22 – Anna Sieprawska 
Chrystus jest naszym pokojem 
 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan 
Teraz zaś w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, 
znaleźliście się blisko przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym 
pokojem. On, który w jedno połączył jednych i drugich, i zburzył  
w swoim ciele dzielący ich mur wrogości – Prawo przykazań  
w postanowieniach, które uznał za bezużyteczne, aby z obu stworzyć  
w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i ponownie 
jednych i drugich pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie 
samym zadając śmierć wrogości. 
Swoim przyjściem ogłosił Dobrą Nowinę, pokój wam, którzy byliście 
daleko i tym, którzy byli blisko. Przez Niego bowiem zarówno jedni, jak  
i drudzy możemy przybliżyć się do Ojca w jednym Duchu. 
Już więc nie jesteście obcymi i przybyszami, lecz współobywatelami 
świętych i domownikami Boga. Zostaliście wzniesieni na fundamencie 
apostołów i proroków, a kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. 
Wszelka budowla w Nim zespolona wznosi się jako świątynia święta  
w Panu. W Nim i wy zostaliście włączeni we wspólne budowanie, by  
w Duchu stać się mieszkaniem Boga. 
Oto Słowo Boże 
 
 
 



PSALM RESPONSORYJNY: Ps 42,2-5.9-12 
Podtrzyma mnie Twoja prawica 
 
Refren: Zaufam Bogu i będę go sławił. 
 Jak łania pragnie wody ze strumieni,  
 tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże. 

Moja dusza tęskni za Bogiem, Bogiem żywym,  
 kiedy przyjdę i ujrzę oblicze Boga? 
Refren: Zaufam Bogu i będę go sławił. 

Łzy stały się moim pożywieniem we dnie i w nocy,  
 gdy cały dzień mnie pytają: Gdzie jest twój Bóg?  
 Moja dusza rozczula się, gdy wspominam, 

jak kroczyłem w tłumie, idąc do domu Bożego, 
wśród głosów radości i dziękczynienia świątecznego orszaku. 

Refren: Zaufam Bogu i będę go sławił. 
W dzień okazuje mi PAN swoją łaskę, a w nocy Mu śpiewam  

 i modlę się do Boga mojego życia. 
Mówię do Boga: Opoko moja, dlaczego mnie zapomniałeś?  

 Czemu chodzę smutny, czemu wróg mnie gnębi? 
Refren: Zaufam Bogu i będę go sławił. 

Obelgi moich wrogów kruszą mi kości, 
gdy cały dzień mnie pytają: Gdzie jest twój Bóg? 
Dlaczego się smucisz, moja duszo, czemu się we mnie trwożysz?  

 Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go sławił. 
Refren: Zaufam Bogu i będę go sławił. 
 
Alleluja. Alleluja. Alleluja. 
Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości, 
pomagajcie uciśnionemu i brońcie słabych. 
Alleluja. Alleluja. Alleluja. 
 
EWANGELIA: Mt 25, 31-40 – ks. Bartosz Norman 
To, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, mnie uczyniliście. 
 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 
Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy 
aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i zgromadzą się przed 



 

Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz 
oddziela owce od kozłów. Owce postawi po swojej prawej stronie, a kozły 
po lewej. Wtedy Król powie do tych po prawej stronie: Zbliżcie się, 
błogosławieni Mojego Ojca, weźcie w posiadanie Królestwo, 
przygotowane wam od założenia świata. Ponieważ byłem głodny i daliście 
Mi jeść, byłem spragniony i daliście Mi pić, byłem tułaczem i przyjęliście 
Mnie, byłem nagi i ubraliście Mnie, byłem chory i odwiedziliście Mnie, 
byłem w więzieniu i przyszliście do Mnie. 
Wówczas odpowiedzą sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie 
głodnego i nakarmiliśmy albo spragnionego i daliśmy Ci pić? Kiedy 
widzieliśmy Ciebie jako tułacza i przyjęliśmy albo nagiego i ubraliśmy? 
Kiedy widzieliśmy Cię chorego albo w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? 
Na to Król im odpowie: Zapewniam was, to, co uczyniliście jednemu  
z tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście. 
Oto słowo Pańskie 
 
HOMILIA – ks. Łukasz Ostruszka i bp Damian Muskus 
cisza 
 
WYZNANIE WIARY – Credo Nicejsko-konstantynopolitańskie 
(według tradycji Kościołów Wschodnich, bez Filioque)  
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego,  
Stworzyciela nieba i ziemi,  
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.  
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,  
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.  
Bóg z Boga, Światłość ze Światłości,  
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.  
Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu,  
a przez Niego wszystko się stało.  
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.  
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy  
i stał się człowiekiem.  
Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem  
został umęczony i pogrzebany.  
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.  
I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.  



I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,  
a królestwu Jego nie będzie końca.  
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,  
który od Ojca pochodzi.  
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;  
który mówił przez Proroków.  
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.  
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.  
I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym 
świecie.  
Amen. 
 
 

PIEŚŃ – Błogosławieni ubodzy w duchu  
 (muz. z trad. greckiej)  
 
 
ŚWIADECTWA 
N1 – Rada Kościołów z Minnesoty proponuje złożenie świadectw 
dotyczących przezwyciężenia niesprawiedliwości.  
Każda osoba mówiąca świadectwo trzyma w ręku kamień, który później zanurzy  
w naczyniu z wodą. 
 
 

PIEŚŃ – Ojcze spraw (J. Gałuszka) 
 
 
MODLITWA WSTAWIENNICZA 
BP – Z wiarą i ufnością przychodzimy przed oblicze Boga, wołając: 
 
L1 – Trójjedyny Boże, jedni odczuwają dziś niedostatek, inni opływają  
w nadmiar dóbr. Naucz nas odpowiedzialnie korzystać z zasobów, które 
nam dałeś, dla dobra wszystkich i z szacunkiem dla Twoich dzieł. 
W – Naucz nas tego i wspieraj nas w drodze. 
 
L2 – Miłosierny Ojcze, pomóż nam naprawić krzywdy, które 
wyrządziliśmy sobie nawzajem i podziały, do których doprowadziliśmy. 



 

Tak jak Chrystus Jezus tchnął Ducha Świętego na uczniów, aby zrodzić 
wspólnotę nowego stworzenia, tak ześlij swoją łaskę, aby uleczyła nasze 
podziały i obdarzyła nas jednością, o którą modlił się Twój Syn 
Jednorodzony. 
W – Naucz nas tego i wspieraj nas w drodze. 
 
L3 – Chryste, który jesteś drogą, prawdą i życiem, Twoja posługa na ziemi 
uosabia sprawiedliwość, gdy czyniłeś dobro, burzyłeś mury podziałów,  
i przezwyciężałeś uprzedzenia. Otwórz nasze serca i umysły, abyśmy 
zrozumieli, że choć jest nas wielu, w Tobie jesteśmy jednością. 
W – Naucz nas tego i wspieraj nas w drodze. 
 
L4 – Duchu Święty, Ty stwarzasz na nowo oblicze ziemi i czynisz nas 
jedną rodziną. Otwórz nasze oczy na piękno górskich szczytów, gwiazd 
na niebie, kropli rosy na kwiatach, uśmiechu dziecka i miłości 
małżonków. 
W – Naucz nas tego i wspieraj nas w drodze. 
 
L5 – Dobry Boże, otwórz nasze uszy na krzyk ubogich, głodnych, 
uciśnionych, odrzuconych i zepchniętych na margines, abyśmy obojętnie 
obok nich nie przechodzili. 
W – Naucz nas tego i wspieraj nas w drodz 
 
 
MODLITWA PAŃSKA 
BP – Nasze serca porusza Twoja miłość, która czyni nas dziećmi Boga  
i braćmi człowieka, dlatego wspólnie wołamy: 
 
W – Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; 
przyjdź królestwo Twoje; 
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;  
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; 
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom  
i nie wódź nas na pokuszenie; 
ale nas zbaw od złego. 
Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. 
 



BP – Podziękowania 
 
MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE 
Ks. Józef Bartos – Wiekuisty Boże, spójrz na nas, zgromadzonych w 
świętej wspólnocie i poślij nas tam, dokąd chcesz, abyśmy w Twoim 
Duchu czynili dobro i szukali sprawiedliwości. 
Zachowaj nas, abyśmy stanowili jedno, aby świat uwierzył, że Ty posłałeś 
swojego jedynego Syna Jezusa Chrystusa dla nas ludzi i dla naszego 
zbawienia. 
 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
BP – Niech cię Pan błogosławi i strzeże; 
Niech zajaśnieje nad tobą Jego oblicze i niech otoczy cię swoją łaską. 
Niech Pan roztoczy swoją opiekę nad tobą. 
I niech cię obdarzy cię pokojem. 
W –  Amen. 
 

PIEŚŃ na wyjście – Będę śpiewał na cześć Pana  
(J. Gałuszka)  



 

  



  



 

 
 
  



  



 

 


