
Boże, Ty obdarzyłeś nas łaską miłości do ludzi naj-
biedniejszych, * którą staramy się wyrażać naszym 
czynem. 

Ten dar pozwala nam dostrzegać ich problemy. 
Wierzymy, że są one Twoim wezwaniem * skierowa-

nym do każdego z nas osobiście. 
Pomóż nam odpowiadać na nie w duchu wiary, * 

gdyż „cierpienie jest w świecie po to, * ażeby wyzwalało 
miłość i rodziło uczynki miłości bliźniego, * ażeby całą 
ludzką cywilizację przetwarzało w cywilizację miłości”1.

Dopomóż, by Ewangelia odczytywana i rozumiana 
zgodnie z nauką Kościoła * była zawsze podstawą na-
szej wiary. 

Niech Zasady naszego Ruchu pomagają nam kształ-
tować styl naszego życia * w sposób coraz bardziej 
zgodny z Twoją wolą, * byśmy w ten sposób rozwijali 
i ożywiali naszą wspólnotę:

1. Spraw, abyśmy ograniczając w życiu codzien-
nym własne wydatki i potrzeby * mogli dzielić się 
z potrzebującymi braćmi na całym świecie, * dając im 
nie tylko to, co posiadamy, ale także samych siebie.

Modlitwa uczestnika Ruchu „Maitri”
o pomoc w realizacji jego charyzmatu w duchu Zasad

Wersja dłuższa
2. Pomóż nam dostrzec i uszanować godność ludzi 

ubogich * i szukać dróg zbliżenia z tymi, którym po-
magamy, * bo w nich przychodzi do nas sam cierpiący 
Chrystus.

3. Stwórz w nas, o Boże, serce czyste, * byśmy 
naszą pomoc traktowali jako dar czystego serca * 
– bezinteresowny, bez ukrytych intencji, * bez ocze-
kiwania na nagrodę, pochwałę czy wdzięczność, * nie 
poddając się pokusie osiągania sukcesów * i płynącej 
z nich satysfakcji.

4. Daj nam poczucie równości z tymi, * z którymi 
się dzielimy, * bo wszyscy zostaliśmy stworzeni na Twój 
obraz i podobieństwo, * a Twój Syn umarł na krzyżu 
za każdego z nas.

5. Spraw, byśmy swoją postawą życiową, * sło-
wem i przykładem zaangażowania na rzecz ludzi 
najbiedniejszych * potrafi li budzić wrażliwość na 
ich los, * aby ludzie widzieli nasze dobre czyny * 
i chwalili Ojca naszego, który jest w niebie. 

Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.
1. Jan Paweł II, Salvifi ci doloris p. 30
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blemy. 
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móż nam odpowiadać na nie w duchu wiary.
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1. Spraw, abyśmy ograniczając w życiu co-
dziennym własne wydatki i potrzeby * mogli 
dzielić się z potrzebującymi braćmi na całym 
świecie.

2. Pomóż nam dostrzec i uszanować god-
ność ludzi ubogich * i szukać dróg zbliżenia z 
tymi, którym pomagamy.

3. Wspieraj nas, * byśmy naszą pomoc trak-
towali jako dar czystego serca.

4. Daj nam poczucie równości z tymi, * 
z którymi się dzielimy.

5. Spraw, byśmy swoją postawą życiową,*  
słowem i przykładem zaangażowania na rzecz 
ludzi najbiedniejszych * potrafi li budzić wraż-
liwość na ich los.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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