
„Krok po kroku” 

 

Boże, nasz Ojcze i nasza Matko,  

wszyscy wiemy, w jakiej sytuacji jest nasz Kościół. Niesprawiedliwość działa się i dzieje się, władza 

była i jest nadużywana. „Nie tak będzie między wami”, mówi Jezus. 

Prosimy Cię o Twoje przebaczenie. 

Kyrie eleison. 

Poprzez jeden chrzest kobiety i mężczyźni uzyskują jednakową i pełną godność członków Kościoła. 

Razem we wszystkich rodzajach służby i urzędów mogliby pracować na rzecz Kościoła, który 

odnowiony idzie ku przyszłości. 

Prosimy Cię o siłę i ufność. 

Kyrie eleison. 

Każdy wnosi w relację z Bogiem i innymi ludźmi swoją tęsknotę za pokojem i za wspólnotą. 

Wiarygodny Kościół jest otwarty na każdego człowieka niezależnie od jego pochodzenia, narodowości 

i orientacji seksualnej. Czeka na ludzi, których życiowe plany zdają się zawodzić, i przyjmuje ich z ich 

kryzysami i odejściami. Nie ocenia i nie osądza, ale pokłada ufność w tym, że duchowa siła działa 

również wtedy, gdy po ludzku wydaje się to niemożliwe. 

Prosimy Cię o siłę i ufność. 

Kyrie eleison. 

W tym czasie, gdy paraliżują nas strach i ciasnota, a przyszłość rysuje się w mrocznych barwach, 

trzeba dużej wiary, by ufnie patrzeć w przyszłość. Trzeba uwierzyć, że więcej dobra osiągniemy dzięki 

zdecydowanym zmianom i szukaniu nowych dróg, niż poprzez bierne tkwienie w miejscu. 

Prosimy Cię o siłę i ufność. 

Kyrie eleison. 

Boże, nasza Matko i nasz Ojcze, 

idziemy dalej w Kościele i z nim, ufając, że Ty jesteś z nami w tej drodze; Postępując za wszystkimi 

kobietami i mężczyznami, którzy przed nami byli ożywieni ogniem duchowej siły i w nim działali, 

którzy przed nami i dla nas uwierzyli i żyli. Święta Scholastyka ufała potędze modlitwy. Naśladując ją 

chcemy krok po kroku iść naprzód, modląc się i działając, tak jak ona: „Idźcie, Siostry i Bracia, jak 

możecie!”. Chroń nas. Bądź z nami każdego dnia aż do skończenia świata. O to prosimy teraz i na 

wieki.  

Amen 

 

 

 



Informacja  
 
„Czwartkowa modlitwa” 
Wszyscy wiemy, w jakiej sytuacji jest nasz Kościół. Niesprawiedliwość działa się i dzieje się, 
władza była i jest nadużywana. „Nie tak będzie między wami”, mówi Jezus. (z 
„Czwartkowej modlitwy”). Pomysłodawcy pod przewodnictwem przeoryszy Irene 
Gassmann, w klasztorze Fahr, zapraszają wszystkich ludzi, którzy regularnie się modlą, 
by w każdy czwartek modlili się za zmianę w Kościele, a także za ludzi, by znaleźli nową 
odwagę na swojej drodze z Kościołem i w nim. „Czwartkowa modlitwa” została napisana 
w tym duchu. 
 
Pomysł na „Czwartkową modlitwę” powstał z inspiracji słowami biskupa Bazylei, Felixa 
Gmüra, które wypowiedział na promocji książki „Ein weiter Weg“ powstałej w ramach 
projektu „Kirche mit* den Frauen“. Zwrócił wówczas uwagę na wagę kontemplacji. „Jego 
słowa poruszyły coś we mnie”, mówi przeorysza Irene Gassmann. Wiele jest sposobów 
działania, ale kontemplacja i regularna modlitwa za zmiany są równie ważne. Zaczynając 
od swojej sieci kontaktów, Irene Gassmann zaprasza niemieckojęzyczne wspólnoty 
benedyktyńskie, jak również katolików z całego świata, by włączyli „Czwartkową 
modlitwę” w swoją cotygodniową kompletę. 
 
Również parafie, grupy biblijne i wspólnoty chrześcijańskie, które spotykają się w 
czwartki na modlitwie, zaproszone są do włączenia „Czwartkowej modlitwy” do swoich 
spotkań. Pomysłodawcy inicjatywy są przekonani, że wielki sens ma również 
odmawianie tej modlitwy samotnie. Ważne jest dla nich, żeby „Czwartkowa modlitwa” 
nie była jedynie ograniczona do jednego klasztoru czy niemieckojęzycznych wspólnot w 
Szwajcarii, ale by sieć modlitewna wciąż się rozrastała i jej moc wzrastała. Mają 
nadzieję, że ta modlitwa da tym, którzy ją regularnie praktykują, odwagę i ufność, by 
przemierzać kolejny tydzień w Kościele i z nim – krok po kroku i w łączności z 
wszystkimi kobietami i mężczyznami, którzy ją odmawiają. „Zmiany potrzebują czasu i 
są związane z duchowymi fundamentami, którymi w Kościele jest regularna modlitwa” – 
mówi przeorysza Irene Gassmann. 
 
Tekst modlitwy można pobrać ze strony www.gebet-am-donnerstag.ch. Strona 
internetowa zawiera również listę miejsc, w których modlitwa jest publicznie 
odmawiana. 
 
Zaproszenie do „Czwartkowej modlitwy” zostało opublikowane w niedzielę, 10 lutego 
2019 roku, we wspomnienie św. Scholastyki, siostry św. Benedykta z Nursji. Tradycja 
zachowała opowieść o św. Scholastyce, która prosiła Boga, by jej brat został z nią dłużej 
na rozmowie i wspólnej modlitwie. Według legendy Bóg zesłał w odpowiedzi burzę, a 
Scholastyka powiedziała do Benedykta: „idź, jeśli możesz”. Do tego epizodu nawiązuje 
zakończenie „Czwartkowej modlitwy”: Naśladując ją chcemy krok po kroku iść naprzód, 
modląc się i działając, tak jak ona: „Idźcie, Siostry i Bracia, jak możecie!”. 
 
Pierwsza „Czwartkowa modlitwa” odmówiona została 14 lutego 2019 roku, o 19:30 w 
ramach komplety w klasztorze Fahr. 
 
Więcej informacji: przeorysza Irene Gassmann: info@gebet-am-donnerstag.ch 
Pomysłodawcy: Dorothee Becker, Anne Burgmer, Irene Gassmann i Jeanine Kosch 
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