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DOKSOLOGIA KOŃCOWA 
2855 Doksologia końcowa "Bo Twoje jest Królestwo i potęga, i chwała na wieki" podejmuje w sposób 

łączny trzy pierwsze prośby kierowane do naszego Ojca: uświęcenie Jego imienia, przyjście Jego Królestwa 

i moc Jego zbawczej woli. Doksologia jest tu wyrażona w formie adoracji i dziękczynienia, podobnie jak w 

liturgii niebieskiej 
134

 . Książę tego świata kłamliwie przypisał sobie trzy przymioty: królowanie, moc i 

chwałę 
135

 ; Chrystus Pan zwraca je swojemu Ojcu i Ojcu naszemu, aż do chwili, gdy złoży On królowanie 

w Jego ręce, gdy ostatecznie spełni się misterium zbawienia, a Bóg będzie wszystkim we wszystkich 
136

 . 

2856 "Kończąc modlitwę, mówisz: Amen, potwierdzając tym Amen, czyli <<Niech się tak stanie>> 
137

 , całą 

treść modlitwy, jakiej nauczył nas Pan" 
138

 . 

W skrócie 
2857 W modlitwie "Ojcze nasz" przedmiotem trzech pierwszych próśb jest chwała Ojca: uświęcenie Jego 

imienia, przyjście Królestwa i wypełnienie woli Bożej. Cztery pozostałe przedstawiają Mu nasze pragnienia: 

są to prośby dotyczące naszego życia - jego podtrzymywania i leczenia z grzechów; dotyczą one także naszej 

walki o zwycięstwo dobra nad złem. 

2858 Prosząc: "Święć się imię Twoje", wchodzimy w zamysł Boży, uświęcenie Jego imienia - objawionego 

Mojżeszowi, a następnie objawionego w Jezusie - przez nas i w nas, w każdym narodzie i w każdym człowie-

ku. 

2859 W drugiej prośbie Kościół ma przede wszystkim na względzie powrót Chrystusa i ostateczne przyjście 

Królestwa Bożego. Modli się również o wzrost Królestwa Bożego w obecnym czasie - "dzisiaj" naszego ży-

cia. 

2860 W trzeciej prośbie modlimy się do naszego Ojca o zjednoczenie naszej woli z wolą Jego Syna, by wy-

pełnić Jego zamysł zbawienia w życiu świata. 

2861 W czwartej prośbie, mówiąc "Daj nam", w jedności z naszymi braćmi wyrażamy synowskie zaufanie do 

naszego Ojca niebieskiego. "Nasz chleb" oznacza pokarm ziemski niezbędny wszystkim do istnienia, a jed-

nocześnie także Chleb Życia: słowo Boże i Ciało Chrystusa. Przyjmujemy go w Bożym "dzisiaj" jako nie-

zbędny i (nad-)zwyczajny pokarm Uczty Królestwa niebieskiego, którą zapowiada Eucharystia. 

2862 Piąta prośba jest błaganiem o Boże miłosierdzie nad naszymi grzechami. Nie może ono przeniknąć do 

naszych serc, jeśli nie potrafiliśmy przebaczyć naszym nieprzyjaciołom, na wzór i z pomocą Chrystusa. 

2863 Mówiąc "Nie wódź nas na pokuszenie", prosimy Boga, by nie pozwolił nam wejść na drogę prowadzą-

cą do grzechu. Jest to błaganie o Ducha rozeznania i mocy, a także o łaskę czujności i wytrwania aż do koń-

ca. 

2864 W ostatniej prośbie: "Ale nas zbaw ode Złego" chrześcijanin razem z Kościołem modli się do Boga, by 

ukazał zwycięstwo, już odniesione przez Chrystusa, nad "władcą tego świata", nad Szatanem, aniołem, który 

osobiście sprzeciwia się Bogu i Jego zamysłowi zbawienia. 

2865 Końcowym "Amen" wyrażamy nasze "Fiat" dotyczące siedmiu próśb: "Niech się tak stanie..." 

Pytania: 

1. Co było dla mnie najważniejszym odkryciem MPO? 

2. Co Bóg zmienił we mnie poprzez warsztat? 

3. Do czego czuję się wezwany / co powinienem zmienić w sobie? 

4. Czy widzę potrzebę / mam pragnienie utrzymania pary w celu budowania relacji wzajemnej odpowiedzialno-

ści? 

http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-2.htm#3416
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-2.htm#3417
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-2.htm#3418
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-2.htm#3419
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-2.htm#3420
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Mdr 1,12-16:  12 Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie,  nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami! 13 

Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. 14 Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i 

byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. 15 Bo 

sprawiedliwość nie podlega śmierci. 16 Bezbożni zaś ściągają ją na siebie słowem i czynem, usychają, uważa-

jąc ją za przyjaciółkę, i zawierają z nią przymierze, zasługują bowiem na to, aby być jej działem. 

Ps 1:   1 Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w 

kole szyderców, 2 lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. 3 Jest on jak 

drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, 

pomyślnie wypada. 4 Nie tak występni, nie tak: są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. 5 Toteż występni nie 

ostoją się na sądzie ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych, 6 bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, 

a droga występnych zaginie. 

Mt 6,5-14:   5 Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i 

modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. 6 Ty zaś, gdy 

chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec 

twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 7 Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez 

wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. 8 Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, 

czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.  Wy zatem tak się módlcie:  9 Ojcze nasz, który jesteś w 

niebie,  niech się święci imię Twoje!  10 Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na zie-

mi, tak jak i w niebie. 11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;  12 i przebacz nam nasze winy, jak i my 

przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;  13 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od 

złego! 14 Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.  15 Lecz 

jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. 

2Tm 1, 6-18: 6 Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w 

tobie przez nałożenie moich rąk. 7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego 

myślenia. 8 Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach 

i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! 9 On nas wybawił i wezwał świętym powoła-

niem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana 

została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. 10 Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się 

naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło 

przez Ewangelię, 11 której głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. 12 Z tej właśnie 

przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem, i 

pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia. 13 Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode 

mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie! 14 Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha 

Świętego, który w nas mieszka.  

Ap 22, 16-21:  16 Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam 

jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna". 17 A Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź!" A 

kto słyszy, niech powie: "Przyjdź!" I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia dar-

mo zaczerpnie.  18 Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek 

dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. 19 A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, 

to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym - które są opisane w tej księdze. 20 Mówi Ten, 

który o tym świadczy: "Zaiste, przyjdę niebawem". Amen. Przyjdź, Panie Jezu! 21 Łaska Pana Jezusa ze wszyst-

kimi! 


