
Wraz z Siostrami i Braćmi w całej Europie wspominamy dziś wydarzenia sprzed stu lat, które 

przyniosły zakończenie pierwszej wojny światowej i prosimy Boga o Jego pokój. 

 

Panie, w Twoim Słowie obiecujesz nam pokój, sprawiedliwość, pocieszenie i miłosierdzie. Stając 

przed Tobą wspominamy grozę i okrucieństwo wielkiej wojny zakończonej przed stu laty, która objęła 

całą Europę. 

Wspominamy miliony dzieci, kobiet i mężczyzn: zamordowanych, zagłodzonych, okaleczonych i 

wypędzonych. Wspominamy winnych tej wojny naszych przodków, którzy dali się zwieść idei, że 

wojna jest w stanie rozwiązywać problemy i że można wywalczyć sprawiedliwość.  

Prosimy Cię: Zmiłuj się nad nami! 

Rozpamiętujemy przed Tobą następstwa pierwszej wojny światowej, która zmusiła wielu ludzi do 

ucieczki, która pozbawiła wielu ich ojczyzny, języka, kultury i historii. Prosimy, uzdrów tych, którzy 

obarczeni są bolesnymi wspomnieniami i prowadź ludzi i narody do pojednania.  

Prosimy Cię! Zmiłuj się nad nami! 

Kładziemy przed Tobą naszą historię i wspomnienia tragicznych wydarzeń, jakie przyniosły ze sobą 

wojny. Prosimy cię o wszystkich, którzy dzisiaj są uchodźcami z powodu wojen, głodu, nędzy i 

niedostatku. Prosimy o tych, którzy opuszczają swoje ojczyzny w nadziei, że odnajdą dla siebie i 

swoich dzieci miejsce, w którym będą mogli żyć w poczuciu bezpieczeństwa i pokoju. Otwórz nasze 

serca i ręce, abyśmy byli gotowi nieść wsparcie tym, którzy potrzebują naszej pomocy.  

Prosimy Cię! Zmiłuj się nad nami! 

Prosimy Cię o nasze Kościoły, parafie i zbory. Przypominaj nam stale o Twoim Słowie, które niesie 

nam przesłanie pojednania. Spraw, byśmy zbliżali się do siebie wzajemnie. Daj, byśmy słuchali siebie 

nawzajem. Ucz nas szanować historię i doświadczenia innych. Daj, byśmy z wdzięcznością w naszych 

sercach spoglądali na to, co dzięki dialogowi przybliżyło do siebie wzajemnie nasze Kościoły.  

Prosimy Cię! Zmiłuj się nad nami! 

Panie, pragniemy żyć w pokoju i sprawiedliwości, oczekujemy pocieszenia i miłosierdzia. Uczyń nas 

czyniącymi pokój. Daj nam odwagę i siłę, byśmy byli gotowi nieść przesłanie Twojego pokoju i 

pojednania do naszym narodom i społeczeństwom. Wspieraj nas, Twoje dzieci, w dążeniu do jedności 

w Europie i w świecie. 

Prosimy Cię! Zmiłuj się nad nami! 

Ty przyobiecałeś przygotować nam przyszłość. Pragniemy pozostać wierni Tobie i Twemu Słowu. 

Wysłuchaj nas, gdy złączeni ze wszystkimi chrześcijanami na ziemi pragniemy wołać do Ciebie 

słowami, których nauczył nas Twój Syn – Jezus Chrystus: 

Ojcze nasz...  

 


