
 
 
 
 

Modlitwa wiernych 
 
 
Szkoła Chopina 
 
1. Modlitwa wstępna 
 
Dzisiejsza Msza Święta, w której uczestniczą absolwenci liceów naszej aglomeracji, ich rodzice,  
 
rodziny i nauczyciele spina klamrą przeżyć duchowych wysiłek dwunastu lat ciężkiej pracy.  
 
Dziękujemy więc Panu Bogu za dar Ducha Świętego, o który prosiliśmy w czasie Mszy Świętej  
 
rozpoczynającej naszą naukę w polskich szkołach.  
 

 
 Szkoła Konsularna 
 
2. Módlmy się za Kościół Święty – wspólnotę wierzących, aby jego członkowie zawsze dawali  
 
świadectwo wiary i świętego życia, szczególnie gorąco prosimy o opiekę nad Kościołem Misyjnym,  
 
by dochowywał wierności Krzyżowi Chrystusa i ciągle wzrastał duchowo. 
 
Ciebie prosimy... 

 
 
Szkoła Sikorskiego 
 
3. Módlmy się za Papieża Ojca Świętego Franciszka, za biskupów, szczególnie za arcybiskupa  
 
Chicago Błażeja Cupicha, za kapłanów, aby  ich życiu i pracy duszpasterskiej towarzyszyła  
 
obecność Ducha Świętego, a przykładem dla ich pracy był zawsze Jezus Chrystus, który jest Drogą,  
 
Prawdą i Życiem. 
 
Ciebie prosimy... 

 
 
Szkoła Posadzego 
 
4. Módlmy się za nauczycieli i katechetów, którzy starali się przekazać swoim uczniom,  
 
dzisiaj już  absolwentom  wiedzę i silne postawy moralne, niech owoce ich pracy będą widoczne,  
 
docenione i pomnożone. 
 
Ciebie prosimy... 
 
 
 



 
Szkoła Faustyny 
 
5. Módlmy się za nauczycieli, uczniów i naszych bliskich, którzy nas opuścili i odeszli na wieczny  
 
spoczynek, aby w uznaniu ich poświęcenia i dobrze spełnionej misji Bóg obdarzył ich swoją  
 
miłością i dał im szczęście wieczne. 
 
Ciebie prosimy... 
 
 
Szkoła Karskiego 
 
6. Módlmy się za naszych absolwentów, dziękując jednocześnie za opiekę nad nimi.  
 
Polecajmy ich Bogu by dalsze ich życiowe ścieżki były ambitne i wartościowe, zgodne z zasadami  
 
wiary i etyki chrześcijańskiej oraz pięknymi hasłami  wyszytymi na sztandarach ich szkół, gdzie Bóg,  
 
Honor i Ojczyzna zajmują najwyższe miejsce. 
 
Ciebie prosimy... 

 
 
Szkoła Sienkiewicza 
 
7. Módlmy się za Rodziców absolwentów, którzy okazywali im wsparcie przez cały okres nauki, aby  
 
dobry Bóg w uznaniu ich poświęcenia, obdarzył ich radością z sukcesów życiowych ich dzieci. 
 
Ciebie prosimy... 

 
 
Szkoła Sobieskiego 
 
8. Módlmy się za broniących pokoju i sprawiedliwości, by Bóg zesłał na cały świat Ducha Pokoju  
 
i Jedności. Polecajmy w opiekę Duchowi Świętemu polityków, by umieli podejmować mądre  
 
i słuszne decyzje. 
 
Ciebie prosimy... 

 
 

Szkoła Skłodowskiej  
9. Módlmy się za świętej pamięci Stanisławę i Stanisława Mazur, aby mogli cieszyć się szczęściem  
 
wiecznym w Niebieskiej Ojczyźnie. 
 
Ciebie prosimy... 
 
 
 
 
 
 



 
 Szkoła Miłosza 
 

10. Módlmy się za zmarłych rodziców naszych absolwentów: świętej pamięci Joannę 
Pawlikowską,  
 
Martę Zebalę i Bogdana Węża, aby Miłosierny Pan przyjął ich do Niebieskiego Królestwa. 
 
Ciebie prosimy... 
 
 
 

Szkoła Brzechwy 
 

CZYTANIE   I  
 

1. czytanie (Dz 1, 1-11) 

Uniósł się w ich obecności w górę 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego 
nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których 
sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też 
po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez 
czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. 

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale 
oczekiwać obietnicy Ojca: 

«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce 
zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». 

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo 
Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które 
Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie 
Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w 
Samarii, i aż po krańce ziemi». 

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im 
sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do 
nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: 
«Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, 
wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go 
wstępującego do nieba». 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Szkoła Małgorzaty Marii 
 
 
CZYTANIE  II   

2. czytanie (Ef 4, 1-13) 

Dojdziemy do miary wielkości według Pełni Chrystusa 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan 

Bracia: 

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny 
powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z 
cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować 
jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. 

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, 
jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. 
Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, 
przez wszystkich i we wszystkich. 

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. 
Dlatego mówi Pismo: «Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, 
rozdał ludziom dary». Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że 
również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, 
który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też 
ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, 
innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do 
wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy 
wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do 
człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Szkoła Świętej Trójcy 

 

 

Psalm (Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6)) 

Pan wśród radości wstępuje do nieba 

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * 
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, 
bo Pan Najwyższy i straszliwy, * 
jest wielkim Królem nad całą ziemią. 

Pan wśród radości wstępuje do nieba 

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, * 
Pan wstępuje przy dźwięku trąby. 
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, * 
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. 

Pan wśród radości wstępuje do nieba 

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, * 
hymn zaśpiewajcie! 
Bóg króluje nad narodami, * 
Bóg zasiada na swym świętym tronie. 

Pan wśród radości wstępuje do nieba 

 


