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Adwentowe nabożeństwo pokutne 
 

W imię Ojca,  i Syna, i Ducha  
Świętego. Amen. 

 

Wstęp 
Adwent to czas przygotowania. Przygotowanie wiąże się  

z wysiłkiem, który trzeba podjąć, wiąże się ze świadomością co 

trzeba zmienić, naprawić, a co zbudować i umocnić. Ta 

modlitwa, niech pomoże nam rozbudzić świadomość nas 

samych, naszych czynów i świadomości kim jesteśmy przed 

Bogiem. Dlatego módlmy się:  

Wszechmogący i miłosierny Ojcze, † niech nas oświeci 

Duch Święty i pomoże zawsze nosić umartwienie Jezusa  

w naszym ciele, * aby objawiło się w nas Jego życie. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 

Czytania 
 

I czytanie         Wj 20, 1,-21 
 

Z Księgi Wyjścia 
 

Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: «Ja jestem Pan, twój 

Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, 

co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani 

tego, co jest w wodach pod ziemią! 

Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, 

ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który 

karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego 

pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś 

łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują  

i przestrzegają moich przykazań. 
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Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych 

rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa 

Jego imienia do czczych rzeczy. 

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni 

będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś 

siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz 

przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn 

twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, 

ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych 

bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, 

morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu 

odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za 

święty. 

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, 

którą Pan, Bóg twój, da tobie. 

Nie będziesz zabijał. 

Nie będziesz cudzołożył. 

Nie będziesz kradł. 

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa 

jako świadek. 

Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego.  

Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego 

niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani 

żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego». 

Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos 

trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka.  

I mówili do Mojżesza: Mów ty z nami, a my będziemy cię 

słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie 

pomarli!  

Mojżesz rzekł do ludu: «Nie bójcie się! Bóg przybył po to, 

aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście 

nie grzeszyli». 
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Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego 

obłoku, w którym był Bóg. 

Amen. 
 

II czytanie     Przeciw herezjom 

księga 5, z rozdz. 19, 20 i 21 
 

Z traktatu św. Ireneusza, biskupa,  
 

Pan miał się ukazać i przyjść do swojej własności; miał być 

noszony przez Tę, którą sam nosi. Przez posłuszeństwo okazane 

na drzewie krzyża miał naprawić nieposłuszeństwo okazane  

w raju przy drzewie. W ten sposób miał naprawić odstępstwo 

Ewy, dziewicy przeznaczonej już dla męża, a która, zwiedziona, 

przewrotnie się sprzeniewierzyła. Tę prawdę anioł wieści Maryi, 

Dziewicy już poślubionej mężowi. 

Ewę uwiodła mowa anioła: odwróciła się od Boga  

i przeciwstawiła Jego słowu. Maryję pouczyło zwiastowanie 

anielskie i poczęła Boga, posłuszna Jego słowu. Jedna została 

nakłoniona do nieposłuszeństwa, druga zaś do posłuszeństwa,  

i w ten sposób Dziewica Maryja stała się orędowniczką dziewicy 

Ewy. 

Chrystus wszystko zebrał w sobie i w sobie dokonał: 

wystąpił do boju z naszym przeciwnikiem, obalił tego, który na 

początku w Adamie wziął wszystkich w niewolę, i zmiażdżył mu 

głowę. Czytamy bowiem w Księdze Rodzaju, iż Bóg powiedział 

do węża: "Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, 

pomiędzy potomstwo twoje a jej potomstwo: ono zmiażdży ci 

głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę". 

Albowiem stosownie do tego, co było powiedziane,  

z niewiasty dziewicy miał się narodzić na podobieństwo Adama 

Ten, któremu było przeznaczone zmiażdżyć głowę węża. Jest On 

tym Potomkiem, o którym mówi Apostoł w liście do Galatów: 
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"Prawo zostało dodane ze względu na wykroczenia, aż do 

przyjścia Potomka, któremu udzielono obietnicy". 

Jeszcze jaśniej jest to powiedziane w innym miejscu tego 

samego listu: "Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg 

Syna swego, zrodzonego z niewiasty". Było to bowiem 

sprawiedliwe, aby wróg został zwyciężony przez zrodzonego  

z niewiasty, gdyż przez niewiastę zdobył on władzę nad 

człowiekiem i stał się jego nieprzyjacielem. 

Dlatego też i Pan nazywa siebie Synem Człowieczym, bo  

w sobie zawarł owego pierwszego człowieka, z którego przez 

niewiastę wywodzi się jego potomstwo. I tak jak przez upadek 

człowieka cały ród ludzki pogrążył się w śmierci, tak teraz przez 

zwycięstwo Człowieka wynurzamy się ku życiu. 

Amen 
 

Śpiew          Psalm 51 
 

Módlmy się psalmem 51: 
 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swej łaskawości,* 

w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! 

 Obmyj mnie zupełnie z mojej winy* 

 i oczyść mnie z grzechu mojego! 

Uznaję bowiem moją nieprawość, * 

a grzech mój jest zawsze przede mną. 

 Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest 

przed Tobą, * 

 tak, że się okazujesz sprawiedliwy w swym wyroku i 

prawym w swoim osądzie. 

Oto zrodzony jestem w przewinieniu* 

i w grzechu poczęła mnie matka. 

 Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, * 

 naucz mnie tajników mądrości. 

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, * 

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. 
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 Spraw, bym usłyszał radość i wesele: * 

 niech się radują kości, któreś skruszył! 

Odwróć oblicze swe od moich grzechów* 

i wymaż wszystkie moje przewinienia! 

 Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste* 

 i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! 

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza* 

i nie odbieraj mi świętego ducha swego! 

 Przywróć mi radość z Twego zbawienia* 

 i wzmocnij mnie duchem ochoczym! 

Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich* 

i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. 

 Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco: * 

 Niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość! 

Otwórz moje wargi, Panie, * 

a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

 Ty się bowiem nie radujesz ofiarą* 

 i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. 

Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, * 

nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. 

 Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci: * 

 odbuduj mury Jeruzalem! 

Wtedy będą ci się podobać prawe ofiary, † 

dary i całopalenia, * 

wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu. 
 Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu.  

Jak była na początku, teraz i zawsze, *  

i na wieki wieków. Amen.  

 
Módlmy się.  

Wszechmogący Boże, pobudź nasze serca do 

przygotowania dróg Jednorodzonemu Synowi Twojemu, * 
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abyśmy dzięki Jego przyjściu mogli Ci służyć w czystości duszy. 

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który  

z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez 

wszystkie wieki wieków. 
 

Ewangelia         Mk 12, 28-34 
 

Z Ewangelii świętego Marka 
 

Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się 

przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze 

im odpowiedział, zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich 

przykazań?» 

Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan 

Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, 

całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem  

i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego 

bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania 

większego od tych». 

Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, 

słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. 

Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą  

i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż 

wszystkie całopalenia i ofiary». 

Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: 

«Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył 

się więcej Go pytać. 
Amen. 

 

Modlitwa przeproszenia 
Panie Jezu Chryste! W tym kończącym się niełatwym roku, 

pełnym lęków, niepewności i emocji, stańmy w prawdzie  

o sobie. W szczerości i z głębokim żalem wołajmy: 

Przepraszamy Cię, Panie!  
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- za zło popełnione w różnych częściach świata: za wojny i akty 

terroru, za obojętność bogatych na los biednych, za wszystkie 

zbrodnie, nienawiść i krzywdy;  

 Przepraszamy Cię, Panie!  
 

- za zło popełnione w naszym narodzie: za zgorszenia i korupcję 

w życiu publicznym, za pijaństwo i kradzieże, za zaniedbywanie 

obowiązków wobec swego narodu, za odchodzenie od wartości; 

  Przepraszamy Cię, Panie! 
 

- za zło popełnione w życiu społecznym: za niesolidność  

i nieuczciwość w pracy, za niesprawiedliwość i wykorzystywanie 

innych, za brak pomocy wobec potrzebujących i bezrobotnych, 

za brak troski o drugiego człowieka w dobie pandemii; 

  Przepraszamy Cię, Panie! 
 

- za grzechy popełniane we wspólnocie wierzących: za 

lekceważenie przykazań Bożych i kościelnych, za lekceważenie 

Mszy świętej w niedzielę i święta, za zaniedbywanie sakramentu 

pokuty, za łatwe usprawiedliwianie sytuacją zaniedbań relacji  

z Bogiem, za krzywdy wyrządzone przez ludzi Kościoła innym; 

  Przepraszamy Cię, Panie! 
 

- za grzechy popełnione w naszych rodzinach: za rozwody  

i zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich, za niewierności  

i kłótnie w życiu małżeńskim, za zaniedbywanie modlitwy 

osobistej i rodzinnej, za brak poświęcania dostatecznej uwagi 

dzieciom, za zaniedbywanie osób starszych i samotnych; 

  Przepraszamy Cię, Panie! 
 

- w chwili ciszy przeprośmy Boga za grzechy osobiste i naszych 

najbliższych (miejsce na rachunek sumienia) 

  Przepraszamy Cię, Panie! 
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Ojcze nasz...  
 

Módlmy się.  

Boże, Stwórco i odkupicielu rodzaju ludzkiego, Ty przez 

krew Twojego Syna odkupiłeś człowieka, którego zazdrość 

szatana pozbawiła szczęścia wiecznego. Przez Ducha świętego 

daj nowe życie swoim wiernym, których nie chcesz zostawić pod 

władzą śmierci. Boże niech Cię wzruszy pokorne i ufne wyznanie 

win przez Twoje dzieci. Ulecz ich rany, podaj zbawczą dłoń 

upadłym. Niech wzniesie się do Cebie, Panie nasza pokorna 

modlitwa i skrucha serc naszych. Przebacz pokutującym, którzy  

z błędnej drogi powrócili na drogę sprawiedliwości. Spraw aby 

uleczeni z ran grzechu zachowali nienaruszoną łaskę, otrzymaną 

na chrzcie świętym, a którą odzyskali przez pokutę i pojednania. 

Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga, 

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez 

wszystkie wieki wieków. Amen. 
 

Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący  
i miłosierny: Ojciec i Syn,  i Duch Święty, a pokój 
Pański niech zawsze będzie z nami.  
Amen 

 


