
To download the text of the prayer and send it by e-mail please
visit this website:
www.oekumenisches-friedensgebet.de
Please recommend the prayer to others. We will be happy to send
more copies of this leaflet free of charge.
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Foto: Fotografia powstała
w styczniu 2008 roku
w Kiberze, najwie˛kszym
slumsie Kenii. Tutaj to po
wyborach prezydenckich
w grudniu 2007 roku
doszło do cie˛żkich
zamieszek, które
zmotywowały artyste˛
ulicznego Solomona
Muhandi do apelu
pokojowego.
Zdje˛cie: Zohra/Reuters
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Ekumeniczna modlitwa
o pokój 2022

Ekumeniczna modlitwa o pokój 2022
Boże Miłosierny, ogarnia nas te˛sknota by
żyć w pokoju.
Gdy egoizm i niesprawiedliwość zwycie˛ a,
gdy przemoc wśród ludu wybucha,
gdy pojednanie jest niemożnościa˛,
Tyś jest tym, który nadzieje˛ na pokój nam daje.
Gdy mowy, kultury, czy wiary rozbieżność
przysłoni nam oczy, że ra˛k Twoich dziełem
jesteśmy, a stworzenie wspólna˛ ojczyzna˛ nam
zawierzona˛,
Tyś jest tym, który nadzieje˛ na pokój nam daje.

Gdy człowiek przeciw bliźniemu,
a władza ku słu bie wyzysku,
gdy fakty wyznaniem na przekre˛t
by innych uwodzić i judzić ,
Tyś jest tym, który nadzieje˛ na pokój nam
daje.
Ucz nas drogi troski i sprawiedliwości,
która opiera sie˛ wszelkiej korupcji.
Kobiet i me˛żczyzn pełnych odwagi,
lecza˛cych rany nienawiści i przemocy
na duszy i ciele – podaruj nam Panie.

Pozwól nam słowa, gesty i czyny
ku pokojowi wioda˛ce znaleźc.
I w jakielkolwiek mowie Ciebie
jako „Ksie˛cia Pokoju“ wyznajemy,
spraw by nasze wołanie przeciw przemocy
i niesprawiedliwości zostało posłyszane.
Amen.

Autorka: Siostra Mary Grace Sawe urodziła sie˛
w 1974 roku w Kenii. Misjonarka Krwi Chrystusa
przybyła jako wykształcona piele˛gniarka w roku
2010 do Niemiec.
W swej pracy nauczyła sie˛ mie˛dzy innymi jak
ważne jest uważne słuchanie – przede wszystkim
ludzi chorych i cierpia˛cych. Od roku 2016 pracuje
w duszpasterstwie w jednej z niemieckich parafii,
oraz zaczyna w tym roku służbe˛ w przyszpitalnym
duszpasterstwie chorych.
Patrza˛c na swoja˛ ojczyzne˛ ma ona
nadzieje˛ na pokojowo przebiegaja˛ce
wybory prezydenckie latem 2022.

