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OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE MĘSKICH WSPÓLNOT „W POŁOWIE DROGI” 
LICHEN, 3-5 czerwca 2022 

Zamiast wstępu… 
 
Drodzy Bracia, 
to już kolejny raz, gdy widzimy się w Licheniu na corocznym spotkaniu męskich 
Wspólnot „W połowie Drogi”. Jako organizatorzy, pokładamy nadzieję, że tegoroczne 
spotkanie spełni nasze oczekiwania: 
- zagłębimy się w modlitewnym oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego, którego 
będziemy mieli okazję czcić na naszym czuwaniu; 
- pokłonimy się naszej Bolesnej Matce Licheńskiej, przed jej cudownym Obliczem, 
dziękując Jej za wszelkie łaski oraz zostawiając Jej nasze intencje; 
- zgodnie z intencją Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego, aktywnie 
porozmawiamy ze sobą i zaproszonym Prelegentem o przyszłości Kościoła, który 
proponuję nam „wspólną drogę”, zwaną Synodem; 
- zintegrujemy się jako mężczyźni i zastanowimy się nad dalszymi planami naszych 
Wspólnot. 
 
Skorzystajmy z tej niepowtarzalnej szansy i licznie przybądźmy na spotkanie… 
 

Stary Licheń, Dom Pielgrzyma „Arka”, 3-5 czerwca 2022 
 
Informacje organizacyjne: 
  
1. Plan spotkania rozsyłamy mailem do Wszystkich. Będzie także rozdawany 

każdemu Uczestnikowi z kompletem materiałów na miejscu. Zwróćcie uwagę,  
że w tym roku dostajecie plik materiałów do samodzielnego przeczytania przed 
spotkaniem.  
Proszę się z nim zapoznać koniecznie, jeszcze przed spotkaniem. 

2. Spotkanie rozpoczynamy w piątek 3 czerwca 2022. Meldujemy się w  Domu 
Pielgrzyma Arka, na recepcji będzie imienna lista z przydzielonymi pokojami. 
Najlepiej przyjechać i zameldować się przed godziną 18.00 bo już o godzinie 
18.00 mamy zaplanowaną kolację. Wymeldowujemy się w niedzielę, najlepiej  
do godz. 10:00  

3. Tradycyjnie w piątek mamy zaplanowane spotkanie integracyjne o godzinie 20.00 
na które zakładamy że każda Wspólnota dowiezie regionalne specjały w formie 
przekąsek, również indywidualnie dobrane napoje z zawartością alkoholu.  

4. W każdy dzień spotkania od piątku do niedzieli mamy zaplanowaną Mszę Świętą. 
Prosimy o przygotowanie indywidualnej modlitwy poprzez włączenie się  
w modlitwę wiernych podczas Mszy.  

5. W niedzielę będzie spotkanie Wspólnot związane z podsumowaniem mijającego 
roku i planami na przyszłość. Prosimy przedstawicieli wspólnot o przygotowanie  
i przedstawienie takich informacji. 

6. Budżet szacunkowy spotkania obejmujący noclegi, wyżywienie, wynajem sali, itp. 
oszacowaliśmy na około 400 pln od osoby (bez Prelegenta). Ostateczne 
koszty podamy podczas spotkania w niedzielę. Pieniądze prosimy o przekazywanie 
na ręce Liderów Wspólnot. 

7. Wszelkie problemy organizacyjne związane ze spotkaniem prosimy zgłaszać  
do Leszka Michalskiego tel. 601215996. 
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Program spotkania: 

 
 
 

OGÓLNOPOLSKIE 

SPOTKANIE MĘSKICH WSPÓLNOT 

W POŁOWIE DROGI 

LICHEN 

  
3-5 czerwca 2022 roku. 

  
MOTTO SPOTKANIA: 

 
  

KU KOŚCIOŁOWI SYNODALNEMU 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

Prelegent: 
Jacek Cichocki – Socjolog i politolog. Obecnie zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim. 
Były dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW), w latach 2008–2011 sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w latach 2011–2013 minister spraw wewnętrznych, 
w latach 2013–2015 minister-członek Rady Ministrów i szef KPRM, przewodniczący Komitetu 
Stałego Rady Ministrów i przewodniczący Zespołu ds. Programowania Prac Rządu w rządzie 
Donalda Tuska i w rządzie Ewy Kopacz, polski dziennikarz, filozof, publicysta, tłumacz, pisarz  
i działacz katolicki. 
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OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE MĘSKICH WSPÓLNOT „W POŁOWIE DROGI” 
LICHEN, 3-5 czerwca 2022 

 
Coroczne Spotkanie  Męskich Wspólnot W POŁOWIE DROGI 

 
PROGRAM 

 
Piątek,  3 czerwca 2022 
  
 Od 16:00        Zameldowanie 
 18:00             Kolacja 
 19:00             Msza Święta 
 20:00             Spotkanie integracyjne 
 
 
Sobota,  4 czerwca 2022 
  
 7:30               Modlitwa (wezwanie + jutrznia) 
 8:00               Śniadanie 
 9.00-10.30      Część pierwsza – zacznijmy od źródła – Słowo Boże               
10.30              Przerwa                                                                                              
10.45-12.00     Część druga – sięgnijmy do doświadczenia                          
12.00      Msza Święta                                                                                      
13.00              Obiad i czas wolny                                                                                                                                                                                
15.00-16.30     Część trzecia – rozeznawanie                                                
16.30              Przerwa                                                                                     
16.45-18.00     Część czwarta – synteza                                 
18:00              Kolacja i czas wolny                                                                                                                   
19.30-22:00     Wspólna modlitwa i czuwanie przed Zesłaniem Ducha Św.  
                       (szczegóły na str.9) 

 
  
 Niedziela,  5 czerwca 2021 
  
 7:30              Modlitwa (wezwanie + jutrznia ) 
 8:00              Śniadanie 
 9:00-12:00     Spotkanie wspólnotowe (patrz szczegóły na str. 9) 
 12:00-13.00    Msza Święta 
 13:00             Obiad 
 14:00             Wyjazd do domu 
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Cześć warsztatowa spotkania w dniu 4 czerwca 2022 (Sobota). 
Wszystkie fragmenty Pisma Św. pochodzą z Biblii Tysiąclecia 

 
Część I: Zacznijmy od Źródła – Słowo Boże  
Dzieje 15,1-35 (Sobór Jerozolimski) 
 

Spory o zachowanie Prawa 
 

1 Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu 
według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni». 
2 Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, 
postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie 
tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych. 3 Wysłani przez Kościół szli 
przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem  
o nawróceniu pogan. 
4 Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, Apostołów i starszych. 
Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. 5 Lecz niektórzy 
nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli: «Trzeba ich obrzezać  
i zobowiązać do przestrzegania Prawa Mojżeszowego». 6 Zebrali się więc 
Apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. 
 

Mowa św. Piotra 
 
7 Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr: «Wiecie, bracia, że Bóg już 
dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii  
i uwierzyli. 8 Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha 
Świętego tak samo jak nam. 9 Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, 
oczyszczając przez wiarę ich serca. 10 Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na 
próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie 
mieliśmy siły dźwigać. 11 Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana 
Jezusa tak samo jak oni». 12 Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby 
i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. 
 

Mowa św. Jakuba 
 
13 A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: «Posłuchajcie mnie, bracia! 
14 Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród 
pogan. 15 Zgadzają się z tym słowa Proroków, bo napisano: 
16 Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. 
Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, 17 aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie 
narody, nad którymi wzywane jest imię moje - mówi Pan, który to sprawia. 
18 To są [Jego] odwieczne wyroki. 19 Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać 
ciężarów na pogan, nawracających się do Boga, 20 lecz napisać im, aby się 
wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone,  
i od krwi. 21 Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat 
czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach». 
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Dekret Apostołów 
 
22 Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi 
przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii 
razem z Barnabą i Pawłem. 23 Posłali przez nich pismo tej treści: «Apostołowie  
i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, 
w Syrii i w Cylicji. 24 Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego 
upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych 
duszach, 25 postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi 
drogimi: Barnabą i Pawłem, 26 którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa 
poświęcili swe życie. 27 Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie 
to samo. 28 Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was 
żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. 29 Powstrzymajcie się od ofiar 
składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, 
jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!» 30 Wysłannicy przybyli więc  
do Antiochii i zwoławszy lud, oddali list. 31 Gdy go przeczytano, ucieszyli się z jego 
pocieszającej treści. 32 Juda i Sylas, którzy byli również prorokami, w częstych 
przemówieniach zachęcali i umacniali braci. 33 Po upływie pewnego czasu wyprawili 
ich bracia z pozdrowieniami pokoju od braci do tych, którzy ich wysłali. <34 > 35 A 
Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczali i razem z wielu innymi głosili słowo 
Pańskie. 
 
Część II: Początek misji wśród pogan, czyli Piotr i Korneliusz 
Dzieje 10,1-48 i 11,1-18 
 

Powołanie setnika Korneliusza 
 

1 W Cezarei mieszkał człowiek imieniem Korneliusz, setnik z kohorty zwanej 
Italską, 2 pobożny i "bojący się Boga" wraz z całym swym domem. Dawał on wielkie 
jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. 3 Około dziewiątej godziny dnia ujrzał 
wyraźnie w widzeniu anioła Pańskiego, który wszedł do niego i powiedział: 
«Korneliuszu!» 4 On zaś wpatrując się w niego z lękiem zapytał: «Co, Panie?» 
Odpowiedział mu: «Modlitwy twoje i jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała 
ciebie Bogu. 5 A teraz poślij ludzi do Jafy i sprowadź niejakiego Szymona, zwanego 
Piotrem! 6 Jest on gościem pewnego Szymona, garbarza, który ma dom nad 
morzem». 7 Kiedy znikł anioł, który z nim mówił, [Korneliusz] zawołał dwóch 
domowników i pobożnego żołnierza spośród swoich podwładnych. 8 Opowiedział im 
wszystko i posłał ich do Jafy. 9 Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się 
do miasta, wszedł Piotr na dach, aby się pomodlić. Była mniej więcej szósta 
godzina. 10 Odczuwał głód i chciał coś zjeść. Kiedy przygotowywano mu posiłek, 
wpadł w zachwycenie. 11 Widzi niebo otwarte i jakiś spuszczający się przedmiot, 
podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego ku ziemi. 12 Były  
w nim wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy naziemne i ptaki powietrzne.  
13 «Zabijaj, Piotrze i jedz!» - odezwał się do niego głos. 14 «O nie, Panie! Bo nigdy 
nie jadłem nic skażonego i nieczystego» - odpowiedział Piotr. 15 A głos znowu po 
raz drugi do niego: «Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił». 16 Powtórzyło 
się to trzy razy i natychmiast wzięto ten przedmiot do nieba.17 Kiedy Piotr 
zastanawiał się, co może oznaczać widzenie, które miał, przed bramą stanęli 
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wysłańcy Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona. 18 «Czy przebywa tu w 
gościnie Szymon, zwany Piotrem?» - pytali głośno. 19 Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze 
nad widzeniem, powiedział do niego Duch: «Poszukuje cię trzech ludzi. 20 Zejdź 
więc i idź z nimi bez wahania, bo Ja ich posłałem». 21 Piotr zszedł do owych ludzi  
i powiedział: «Ja jestem tym, którego szukacie. Z jaką sprawą przybyliście?»  
22 A oni odpowiedzieli: «Setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bogobojny,  
o czym zaświadczyć może cała ludność żydowska otrzymał polecenie od anioła 
świętego, aby cię wezwał do swego domu i wysłuchał tego, co mu 
powiesz». 23 [Piotr] więc zaprosił ich do wnętrza i ugościł. A następnego dnia 
wyruszył razem z nimi w towarzystwie niektórych braci z Jafy. 24 Nazajutrz wszedł 
do Cezarei. Korneliusz oczekiwał ich, zwoławszy swych krewnych i najbliższych 
przyjaciół. 25 A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu 
do nóg i oddał mu pokłon. 26 Piotr podniósł go ze słowami: «Wstań, ja też jestem 
człowiekiem». 27 Rozmawiając z nim, wszedł i zastał licznie 
zgromadzonych. 28 Przemówił więc do nich: «Wiecie,  
że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. 
Lecz Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub 
nieczystego. 29 Dlatego też wezwany przybyłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc:  
po co mnie sprowadziliście?» 30 Korneliusz odpowiedział: «Cztery dni temu, gdy 
modliłem się o godzinie dziewiątej w swoim domu, stanął przede mną mąż w lśniącej 
szacie 31 i rzekł: "Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana i Bóg wspomniał 
na twoje jałmużny. 32 Poślij więc do Jafy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem.  
Jest on gościem w domu Szymona garbarza, nad morzem". 33 Posłałem więc 
natychmiast do ciebie, a ty dobrze zrobiłeś, żeś przyszedł. Teraz my wszyscy stoimy 
przed Bogiem, aby wysłuchać wszystkiego, co Pan tobie polecił». 
34 Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę 
nie ma względu na osoby. 35 Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi 
i postępuje sprawiedliwie. 36 Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój 
przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. 37 Wiecie, co się działo w 
całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. 38 Znacie sprawę 
Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg 
był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod 
władzą diabła. 39 A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi 
żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. 40 Bóg wskrzesił 
Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się 41 nie całemu ludowi, ale nam, wybranym 
uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego 
zmartwychwstaniu. 42 On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg 
ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. 43 Wszyscy prorocy świadczą o tym,  
że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów». 
44 Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy 
słuchali nauki. 45 I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli  
z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. 46 Słyszeli bowiem, 
że mówią językami i wielbią Boga. 47 Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić 
chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?» 48 I rozkazał 
ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby zabawił jeszcze kilka 
dni. 
Dzieje 11,1-18 
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Św. Piotr wyjaśnia sprawę Korneliusza 
 

1 Apostołowie i bracia, przebywający w Judei, dowiedzieli się, że również poganie 
przyjęli słowo Boże. 2 Kiedy Piotr przybył do Jerozolimy, ci, którzy byli pochodzenia 
żydowskiego, robili mu wymówki. 3 «Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych - mówili -  
i jadłeś z nimi». 4 Piotr więc zaczął wyjaśniać im po kolei: 5 «Modliłem się - mówił - 
w mieście Jafie i w zachwyceniu ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny 
do wielkiego płótna czterema końcami opadającego z nieba. I dotarł aż do 
mnie. 6 Przyglądając mu się uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta domowe  
i dzikie płazy i ptaki powietrzne. 7 Usłyszałem też głos, który mówił do mnie: 
"Zabijaj, Piotrze, i jedz!" 8 Odpowiedziałem: "O nie, Panie, bo nigdy nie wziąłem do 
ust niczego skażonego lub nieczystego". 9 Ale głos z nieba odezwał się po raz 
drugi: 10 "Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił". Powtórzyło się to trzy razy 
i wszystko zostało wzięte znowu do nieba. 11 Zaraz potem trzech ludzi, wysłanych 
do mnie z Cezarei, stanęło przed domem, w którym mieszkaliśmy. 12 Duch 
powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszło też tych 
sześciu braci. Przybyliśmy do domu owego człowieka. 13 On nam opowiedział, jak 
zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu i rzekł: "Poślij do Jafy i sprowadź 
Szymona, zwanego Piotrem! 14 On cię pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój 
dom". 15 Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich, jak na nas na 
początku. 16 Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: "Jan 
chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym". 17 Jeżeli więc Bóg 
udzielił im tego samego daru co nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, 
to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu?» 18 Gdy to usłyszeli, zamilkli. Wielbili 
Boga i mówili: «A więc i poganom udzielił Bóg [łaski] nawrócenia, aby żyli». 
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Część II: Sięgnijmy do doświadczenia 
 
Pytania synodalne do tej części: 

1. Jakie są moje doświadczenia Kościoła, jako wspólnoty, która głosi Ewangelię? 
Jakie uczucia wywołują te doświadczenia we mnie? Co rodzi radość, satysfakcję, 
spokój, a co spowodowało zranienia i smutek? 

2. Gdzie w tych doświadczeniach rozbrzmiewa głos Ducha Świętego? O co nas On 
prosi? Co powinniśmy umocnić w naszej wspólnocie Kościoła, a co należy zmienić? 

 
Część III: Rozeznawanie 
 
Pytania synodalne do tej części: 

1. Jaka powinna być droga naszego Kościoła dzisiaj? Co nam podpowiada Duch 
Święty? 

2. Co powinniśmy umocnić w naszej wspólnocie Kościoła, a co zmienić? Co my 
możemy zrobić? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wigilia przed zesłaniem Ducha Świętego w dniu 4 czerwca 2022 (Sobota) 
w godz. 19:30-22:00  
 
1. Liturgia Słowa z wigilii (lekcjonarz): 5 czytań, psalmy responsoryjne, Ewangelia.  
2. Homilia + chwila ciszy i medytacja. 
3. Dzielenie w grupach owocami Słowa Bożego i modlitwy. 
4. Wystawienie Najświętszego Sakramentu. 
5. Modlitwa uwielbienia, dziękczynienia i prośby (wg takiej kolejności). 
6. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Spotkanie wspólnotowe w dniu 5 czerwca 2022 (Niedziela)  
w godz. 9:00-12:00 

Widzimy zasadność poruszenia 2 punktów na spotykaniu: 

1. Kondycja naszych Wspólnot po covidzie, a w trakcie wojny rosyjsko-ukraińskiej. 
Jak ją postrzegamy? 

2. Czy trwanie procesu synodalnego w Kościołach lokalnych i Kościele Powszechnym 
jest dla naszych Wspólnot jakimś znakiem czasu? Jakim? Jak to postrzegamy? 
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Pieśni na Czuwanie    
i Msze Święte 
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Niech zstąpi Duch Twój 

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi Ziemię,       
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce       
Obmyj mnie i uświęć mnie          
Uwielbienia niech popłynie pieśń 

Chwała Jezusowi który za mnie życie dał       
Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie       
Jezus, tylko Jezus Panem jest 

Abba Ojcze 

Ty wyzwoliłeś nas Panie                
Z kajdan i samych siebie               
A Chrystus stając się bratem               
Nauczył nas wołać do Ciebie: 

Ref. Abba Ojcze  Abba Ojcze Abba Ojcze  Abba Ojcze 

Bo Kościół jak drzewo życia                      
W wieczności zapuszcza korzenie              
Przenika naszą codzienność                        
I pokazuje nam Ciebie 

Ref. Abba Ojcze  Abba Ojcze Abba Ojcze  Abba Ojcze 

Bóg hojnym Dawcą jest życia                     
On wyswobodził nas od śmierci                       
I przygarniając do siebie                 
Uczynił swoimi dziećmi. 

Ref. Abba Ojcze  Abba Ojcze Abba Ojcze  Abba Ojcze 

Wszyscy jesteśmy braćmi              
Jesteśmy jedną rodziną.              
Tej prawdy nic już nie zaćmi               
I teraz jest jej godzina. 

Ref. Abba Ojcze  Abba Ojcze Abba Ojcze  Abba Ojcze 

 

Jezus zwyciężył 

Jezus zwyciężył, to wykonało się                 
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc       
Jezus jest Panem, o Alleluja             
Po wieczne czasy Królem Królów jest 
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Jezus jest Panem x4          
Tylko Jezus jest Panem x2             
On jest Panem ziemi tej…. Oooole 

 

Dotknij Panie moich oczu 

Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał, 
abym przejrzał. 
Dotknij Panie moich warg, abym przemówił 
z uwielbieniem. 
Dotknij Panie mego serca i oczyść je. 
Niech Twój Święty Duch, dziś ogarnia mnie. 

 

Chwalę Ciebie Panie 

Chwalę Ciebie Panie /x2 
I uwielbiam / x2 
Wznoszę w górę swoje ręce 
Uwielbiając imię Twe 

Ref: 
Bo wielkiś Ty 
Wielkie dzieła czynisz dziś 
Nie dorówna Tobie nikt 
Nie dorówna Tobie nikt 

 

Nie bój się, wypłyń na głębię 

Nie bój się 
Wypłyń na głębię 
Jest przy Tobie Chrystus 
 

Jesteś blisko mnie 

Jesteś blisko mnie, 
a tęsknię za Duchem Twym. 
Kocham kroki Twe 
i wiem jak pukasz do drzwi. 
Przychodzisz jak ciepły wiatr, 
otwieram się i czuję znów, że... 
 
Twoja miłość jak ciepły deszcz, 
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia, 
Twoja miłość sprawia, że 
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nieskończenie dobry Święty Duch, 
Ogarnia mnie. 

 

Misericordia 

Misericordias Domini                        
In aeternum cantabo.                    
Twe miłosierdzie, Panie mój,              
po wiek wieków sławić chcę. 
 

Pan jest Pasterzem moim 

Pan jest Pasterzem moim,                 
niczego mi nie braknie,                                
na niwach zielonych pasie mnie             
Nad wody spokojne prowadzi mnie  

 

Pan mnie strzeże 

Ref. Pan mnie strzeże, 
Pan mnie strzeże, 
czuwa nade mną Bóg, 
On jest moim cieniem /x2 
Czuwa nade mną Bóg. /x3 
Mój Bóg 
 
1. Nie boję się, 
wchodzę w noc ciemną bez lęku. 
Dobrze to wiem, 
Ty jesteś ze mną! 
 
Ref. Pan mnie strzeże... 
 
2. Chcę z Tobą chodzić 
po wszystkich mych drogach. 
Prowadź mnie w mocy swej, 
abym nie upadł. 
 
Ref. Pan mnie strzeże... 
 
3, Jak Henoch, Panie z Tobą chodzić chciał 
Tak z Tobą chodzić chcę Jak Paweł wszystkie kroki Tobie dał 
tak Ja oddaję kroki swe 



S t r o n a  | 14 
 

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE MĘSKICH WSPÓLNOT „W POŁOWIE DROGI” 
LICHEN, 3-5 czerwca 2022 

 
Ref. Pan mnie strzeże... /x2 

 

Błogosławieni miłosierni 

Wznoszę swe oczy ku górom,           
skąd przyjdzie mi pomoc; 
Pomoc od Pana, wszak Bogiem 
On Miłosiernym jest! 
  
Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, 
By w swe ramiona wziąć, 
Rany uleczyć Krwią swoich ran, 
Nowe życie tchnąć! 
  
Ref.:Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią! 
Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią! 
  
Gdyby nam Pan nie odpuścił win, 
Któż ostać by się mógł? 
Lecz On przebacza, przeto i my 
Czyńmy jak nasz Bóg! 
 
Ref.:Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią! 
Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią! 
  
Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług, 
Syn z grobu żywy wstał; 
"Panem jest Jezus" – mówi w nas Duch. 
Niech to widzi świat! 
 
Ref.:Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią! 
Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią! 
 
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, 
Swe troski w Panu złóż 
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż 
Żyje Pan, Twój Bóg. 
 
Ref.:Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią! 
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Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią! 
 

Pan jest mocą swojego ludu 

Pan jest mocą swojego ludu,                 
pieśnią moją jest Pan;                                             
moja tarcza i moja moc.                       
On jest mym Bogiem, nie jestem sam,                      
w Nim moja siła, nie jestem sam. 
 
Ukaż mi Panie swą twarz 

Ukaż mi, Panie, swą twarz,             
daj mi usłyszeć Twój głos.              
Bo słodki jest Twój głos                
i twarz pełna wdzięku.             
Ukaż mi, Panie, swą twarz 
 

O Stworzycielu (Hymn do Ducha Świętego) 

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, 
Nawiedz dusz wiernych Tobie krąg. 
Niebieską łaskę zesłać racz 
Sercom, co dziełem są Twych rąk. 

Pocieszycielem jesteś zwan 
I najwyższego Boga dar. 
Tyś namaszczeniem naszych dusz, 
Zdrój żywy, miłość, ognia żar. 

Ty darzysz łaską siedemkroć, 
Bo moc z prawicy Ojca masz, 
Przez Boga obiecany nam, 
Mową wzbogacasz język nasz. 

Światłem rozjaśnij naszą myśl, 
W serca nam miłość świętą wlej 
I wątłą słabość naszych ciał 
Pokrzep stałością mocy Twej. 

Nieprzyjaciela odpędź w dal 
I Twym pokojem obdarz wraz. 
Niech w drodze za przewodem Twym 
Miniemy zło, co kusi nas. 

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, 
Daj, by i Syn poznany był. 
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I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, 
Niech wyznajemy z wszystkich sił. 

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, 
Synowi, który zmartwychwstał, 
I Temu, co pociesza nas, 
Niech hołd wieczystych płynie chwał. 
Amen. 

Otwórzcie bramy (Hymn III Tysiąclecia) 

Pańska jest ziemia i co jest na ziemi 
Jej długi okrąg z mieszkańcami swymi 
On ją na morzach utrzymuje stale 
I miękkie wody chciał dać za grunt skale 

Otwórzcie bramy co nietknione stały 
Bramy wieczyste Bo idzie Król chwały 
Któż ten Król chwały I kto jest ten mężny 
Pan mocny w boju i Bóg nasz potężny 
Otwórzcie bramy co nietknione stały 
Otwórzcie bramy bo idzie Król chwały 
Któż ten Król chwały Pan o cnoty dbały 
On w te drzwi wnidzie on jest Królem chwały 

Któż na twą górę może wstąpić Panie 
Albo na miejscu poświęconym stanie 
Ten który krzywdą rąk swych nie poszpeci 
Ten co ma serce czyste Bożych dzieci 

Kto dba o dusze nie przysiągł kłamliwie 
Z pańskiej litości pójdzie mu szczęśliwie 
Oto jest rodzaj i taka rachuba 
Tych co chcą znaleźć twarz Boga Jakuba 

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę 

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę.  
O to dziś błagam Cię. 
Przyjdź w swojej mocy i sile.  
Radością napełnij mnie. 

Przyjdź jako Mądrość do dzieci.  
Przyjdź jak ślepemu wzrok. 
Przyjdź jako moc w mej słabości.  
Weź wszystko, co moje jest. 

Przyjdź jako źródło pustyni.  
Mocą swą do naszych dusz.  
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O niech Twa moc uzdrowienia. 
Dotknie, uleczy mnie już. 

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę.  
O to dziś błagam Cię. 
Przyjdź w swojej mocy i sile.  
Radością napełnij mnie. 

Przybądź Duchu Święty                  
                    
1. Przybądź, Duchu Święty, 
Spuść z niebiosów wzięty 
Światła Twego strumień. 
Przyjdź, Ojcze ubogich, 
Przyjdź, Dawco łask drogich, 
Przyjdź, światłości sumień. 

2. O najmilszy z gości, 
Słodka serc radości, 
Słodkie orzeźwienie! 
W pracy Tyś ochłodą, 
W skwarze żywą wodą, 
W płaczu utulenie. 

3. Światłości najświętsza, 
Serc wierzących wnętrza 
Poddaj Twej potędze. 
Bez Twojego tchnienia 
Cóż jest wśród stworzenia? 
Jeno cierń i nędze. 

4. Obmyj, co nieświęte, 
Oschłym wlej zachętę, 
Ulecz serca ranę! 
Nagnij, co jest harde, 
Rozgrzej serca twarde, 
Prowadź zabłąkane. 

5. Daj Twoim wierzącym, 
W Tobie ufającym, 
Siedmiorakie dary! 
Daj zasługę męstwa, 
Daj wieniec zwycięstwa, 
Daj szczęście bez miary! 
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Modlitwy do Ducha 
Świętego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S t r o n a  | 19 
 

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE MĘSKICH WSPÓLNOT „W POŁOWIE DROGI” 
LICHEN, 3-5 czerwca 2022 

Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu 

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, 
wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze 
posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty 
nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a 
moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się 
wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, 
któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen. 

Ojcze nasz i Chwała Ojcu (7 razy) na uproszenie 7 darów Ducha Świętego 

W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie,                                                           
O. I odnowisz oblicze ziemi. 

Módlmy się: Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych 
serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej 
prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twej 
Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym 
niebem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego 

Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu, uświęcający dusze nasze, racz mi udzielić daru 
mądrości, abym poznał i umiłował prawdę wiekuistą i nigdy dóbr tego świata nie 
przedkładał nad dobro wieczne. 
Daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione. 
Daj mi dar umiejętności, abym się przekonał o nicości swojej i wszelkich rzeczy 
stworzonych. Żebym wszystko odnosił do Boga według uczuć Serca Jezusowego. 
Daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia 
doczesnego i spełniał wolę Bożą. 
Daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił 
prześladowania, na które mógłbym być wystawiony. 
Daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym 
wszystkim, co się do służby Bożej odnosi. 
Daj mi dar bojaźni Bożej, abym pilnie unikał wszystkiego, co by Cię obrazić mogło, 
abym się bał grzechu bardziej niż śmierci, a to jedynie dla miłości Twojej. 
Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty, dodaj mi dar pokuty, abym grzechy 
swoje opłakiwał, i ducha umartwienia, abym zadość uczynił Boskiej sprawiedliwości. 
Napełnij Duchu Święty, serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po 
chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen 
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Litania do Ducha Świętego 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty rozumu, 
Duchu Święty rady, 
Duchu Święty męstwa, 
Duchu Święty umiejętności, 
Duchu Święty pobożności, 
Duchu Święty bojaźni Bożej, 
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów, 
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu, 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże. 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże. 
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże. 
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej, 
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, 
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej, 
Od zatwardziałości serca, 
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci, 
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, 
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, 
Od potępienia wiekuistego, 
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, 
Przez Twoje przyjście w językach ognistych, 
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże. 
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył, 
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył, 
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył, 
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył, 
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył, 
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył, 
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył, 
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył, 
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
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P. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. 
W. I odnów we mnie moc ducha. 

Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, 
przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i 
chroń od wszelkiego złego. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o przemianę 

Przyjdź, Duchu Święty,               
przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.          
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.             
Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność.           
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.             
Przemień naszą gorycz w słodycz Twojej łaski.          
Przemień mrok naszych serc w delikatne światło.           
Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość.          
Przemień naszą noc w Twoje światło.             
Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę.          
Wyprostuj nasze krzywe drogi,              
wypełnij naszą pustkę,                           
oczyść nas z pychy,                         
pogłębij naszą pokorę,                            
rozpal w nas miłość,             
Zgaś w nas zmysłowość.                  
Spraw, abyśmy widzieli siebie jak Ty nas widzisz. Amen. 

 

Modlitwa Jana Pawła II do Ducha Świętego 

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju! Duchu Prawdy, który przenikasz głębokości Boże, 
żywa pamięci i proroctwo Kościoła, prowadź ludzkość do uznania w Jezusie z 
Nazaretu Pana chwały, Zbawiciela świata, najwyższe spełnienie dziejów. Duchu 
Stworzycielu, tajemniczy twórco Królestwa Bożego, mocą Twoich świętych darów 
wspomagaj Kościół, aby niósł przyszłym pokoleniom światło zbawczego Słowa. 
Duchu świętości, Boskie tchnienie, które porusza wszechświat, przyjdź i odnów 
oblicze ziemi. Wzbudź w sercach chrześcijan pragnienie pełnej jedności, aby byli dla 
świata skutecznym znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i 
jedności całego rodzaju ludzkiego. Duchu komunii, duszo i podporo Kościoła, spraw, 
aby bogactwo charyzmatów i posług umacniało jedność Ciała Chrystusowego; spraw, 
aby wierni świeccy, osoby konsekrowane i wyświęceni szafarze sakramentów 
wspólnie dążyli do budowania Królestwa Bożego. Duchu Pocieszycielu, 
niewyczerpane źródło radości i pokoju, pobudzaj do solidarności wobec 
potrzebujących, dodaj chorym otuchy, wystawionych na próby obdarz ufnością i 
nadzieją, ożyw we wszystkich chęć czynnego zaangażowania w budowie lepszej 
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przyszłości. Duchu mądrości, który nawiedzasz umysły i serca, spraw, aby postęp 
wiedzy i techniki służył życiu, sprawiedliwości i pokojowi. Wspieraj dialog z 
wyznawcami innych religii, pomóż różnym kulturom otworzyć się na wartość 
Ewangelii. Duchu życia, za Twoją sprawą Słowo stało się ciałem w łonie Dziewicy, 
Niewiasty, która milczy i słucha. Ucz nas wrażliwości na tchnienia Twojej miłości i 
gotowości do odczytywania zawsze znaków czasu, które stawiasz na drogach historii. 
Przyjdź, Duchu miłości i pokoju! Tobie, Duchu miłości, wraz z Ojcem 
Wszechmogącym i Synem Jednorodzonym wszelka cześć i chwała po wszystkie wieki 
wieków. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO 

Dar mądrości – jest to oświecenie przez Ducha Świętego, dzięki któremu nasz 
umysł widzi nadzwyczaj jasno prawdy wiary i odczuwa głęboką radość z ich 
poznania. 
Dar rozumu – oświeca nas, rozlewając światło żywe, przenikliwe i nadzwyczajne, 
tłumaczące nam prawdy objawione i daje nam prawdziwe rozumienie słowa Bożego. 
Dar umiejętności – jest nadprzyrodzonym światłem Ducha Świętego, które 
wykazuje nam, jak godnymi zawierzenia i przyjęcia przez nas są prawdy wiary 
świętej nawet wtedy, gdy się posługujemy dowodami wziętymi z porządku 
przyrodzonego. 
Dar rady – jest światłem Ducha Świętego, przez które rozum praktyczny widzi 
i rozsądza w poszczególnych wypadkach, co należy czynić i jakich środków należy 
używać. 
Dar męstwa – usposabia nas, żebyśmy doznawali szczególnej mocy do zwyciężania 
pokus i innych przeszkód w życiu duchowym. 
Dar pobożności – wlewa w naszą duszę skłonność i łatwość w oddawaniu Bogu czci 
należnej Mu, jako naszemu Ojcu i napełnia nas synowską ufnością względem Niego. 
Dar bojaźni Bożej – pobudza nas do unikania grzechów przez bojaźń obrazy 
Boskiej, płynącą z dziecięcej czci dla Majestatu Bożego. 

 
Meschler 
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Notatki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S t r o n a  | 24 
 

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE MĘSKICH WSPÓLNOT „W POŁOWIE DROGI” 
LICHEN, 3-5 czerwca 2022 

Notatki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


