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B¹dŸmy jedno w Panu



ŒWIATOWY DZIEÑ MODLITWY

Œwiatowy Dzieñ Modlitwy Kobiet skupia wokó³ siebie chrze-
œcijanki ró¿nych wyznañ. Jest to ruch ekumeniczny o ponad
120-letniej tradycji.
Wspóln¹ modlitwê kobiet w intencji biednych, bezrobotnych,
pokrzywdzonych na skutek wojny domowej w Ameryce
Pó³nocnej i nap³ywu biednych emigrantów z Europy i Azji,
zainicjowa³a w 1887 r. Mary Ellen James (czyt. Mery Elen
D¿ejms) z Koœcio³a Prezbiteriañskiego. 
Nastêpnie w roku 1890 dwie cz³onkinie Koœcio³a Baptystów -
Helen Barret Montgomery i Lucy Peabody - wezwa³y do
obchodzenia Dnia Modlitwy w intencji misji zagranicznych. 
W 1919 r. oba te co roku odbywaj¹ce siê dni modlitwy kobiet
zosta³y po³¹czone i w pierwszy pi¹tek okresu pasyjnego
(Wielkiego Postu), odby³o siê po raz pierwszy wspólne nabo-
¿eñstwo. Po 1922 r. idea ta rozprzestrzeni³a siê na inne anglo-
jêzyczne kraje. 
W 1927 r. by³ ju¿ obchodzony jako Œwiatowy Dzieñ Modlitwy
Kobiet. Od tego czasu liturgia ŒDMK opracowywana jest
kolejno przez chrzeœcijanki ró¿nych krajów. 
Od 1968 r. Œwiatowy Dzieñ Modlitwy Kobiet obchodzony jest
na ca³ym œwiecie w ponad 170 krajach w pierwszy pi¹tek
marca. 
W 1967 r. powo³any zosta³ Komitet Miêdzynarodowy
Œwiatowego Dnia Modlitwy Kobiet. Co 4-5 lat Komitet Miê-
dzynarodowy urz¹dza konferencje, na której delegatki poszcze-
gólnych Komitetów Krajowych wybieraj¹ tematy i autorki
liturgii ŒDM na najbli¿sze 4 lata.
Pomiêdzy konferencjami za sprawy Œwiatowego Dnia
Modlitwy Kobiet odpowiedzialny jest Komitet Wykonawczy, z
siedzib¹ w Nowym Jorku, sk³adaj¹cy siê z przedstawicielek
ró¿nych regionów œwiata, reprezentuj¹cych trzy najwiêksze
tradycje chrzeœcijañskie: protestanck¹, prawo-s³awn¹ i
rzymskokatolick¹.
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W dniach 24.05.-07.06.2007 r. odby³o siê w King City, Ontario
w Kanadzie XI Walne Zgromadzenie ŒDM pod has³em „I tchnê
w was moje o¿ywcze tchnienie i o¿yjecie” (Ezechiel 37,14). Na
zgromadzeniu tym wybrano Komitet Miêdzynarodowy na lata
2007-2011 oraz ustalono tematy i autorki liturgii na lata 2012-
2015. Przewodnicz¹c¹ Miêdzynarodowego Komitetu ŒDM
zosta³a wybrana Anette Poitier z Koœcio³a Metodystycznego z
Wysp Bahama. Wybrano nowe koordynatorki na siedem
regionów œwiata. Koordynarorkami Europy zosta³y panie:
Corinna Harbig ze S³owenii i Jean Hackett z Anglii.

W wyniku ostatnich badañ nad histori¹ ŒDM stwierdzono, ¿e w
Polsce pierwsze nabo¿eñstwo ŒDMK odby³o siê 4 marca 1927
roku w Koœciele Baptystycznym w £odzi. W 1948 r. odby³o siê
nabo¿eñstwo ŒDMK w Koœciele Ewangelicko-Metodysty-
cznym w Warszawie, prowadzone przez Amerykankê, pani¹
Hjordis Wickstroem. Po 13 latach przerwy idea Œwiatowego
Dnia Modlitwy Kobiet trafi³a ponownie do Polski przez Koœció³
Ewangelicko-Reformowany (Irena Kurzewska) i Koœció³
Ewangelicko-Metodystyczny (Halina Kus). Przewodnicz¹c¹
Polskiego Krajowego Komitetu ŒDM w latach1993-2006 by³a
Ewa Walter z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Obecnie
Komitetowi przewodniczy Joanna Kamiñska z Koœcio³a
Ewangelicko-Metodystycznego.

W latach ubieg³ych przewodniczy³a Komitetowi oraz
t³umaczy³a na jêzyk polski liturgiê nabo¿eñstwa ŒDMK Halina
Kus z Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego.

Od 9 marca 1962 r. regularnie, co roku odbywaj¹ siê w Polsce
ekumeniczne nabo¿eñstwa Œwiatowego Dnia Modlitwy Kobiet
i obejmuj¹ coraz szersze krêgi wyznawców ró¿nych Koœcio³ów
w wielu miastach. Od 1992 roku w pracach przygotowawczych
i nabo¿eñ-stwach ŒDM bierze czynny udzia³ Polski Zwi¹zek
Kobiet Katolickich, natomiast od roku 2000 Stowarzyszenie
Pokoju i Pojednania „Effatha”, a od roku 2001 Koœció³
Greckokatolicki.
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NABO¯EÑSTWA
ŒWIATOWEGO DNIA MODLITWY

- umacniaj¹ wiarê w Jedynego Pana i Zbawiciela,
- zbli¿aj¹ ludzi ró¿nych ras, tradycji wyznaniowych i kultur
- prze³amuj¹ poczucie izolacji i osamotnienia,
- pomagaj¹ zauwa¿yæ innych i nieœæ ich brzemiona,
- u³atwiaj¹ przeistaczanie wiary i modlitwy w czyn,
- poprzez wspóln¹ intencjê modlitwy tworz¹ z nas jedn¹ 

rodzinê.

Temat liturgii Œwiatowego Dnia Modlitwy w roku 2010:
„Niech wszyscy chwal¹ Pana!“

przygotowany przez kobiety z Kamerunu.
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LITURGIA NABO¯EÑSTWA

1. Powitanie i wprowadzenie

Przewodnicz¹ca
Dobry wieczór, Gutpela apinun tru, Adorahi namona! 
Siostry i Bracia z ca³ego œwiata, witaj¹ Was serdecznie, jako
cz³onków jednej Bo¿ej rodziny, chrzeœcijanki z Papui-Nowej
Gwinei na nabo¿eñstwie Œwiatowego Dnia Modlitwy. 
W Papui-Nowej Gwinei jest ponad 800 jêzyków, ale my
witamy Was w trzech jêzykach urzêdowych: 

po angielsku - Good afternoon,
w jêzyku pidgin - Gutpela apinun tru,
w jêzyku motu - Adorahi namona.

A teraz prosimy, abyœcie przywitali siê uœciskiem d³oni z osob¹
siedz¹c¹ obok Was i pozdrowili siê nawzajem w jednym z tych
jêzyków.

G³os 1
PójdŸcie z nami do Papui-Nowej Gwinei. PójdŸcie z tak¹
ufnoœci¹ jak Rut, która powiedzia³a do Naomi: Twój lud moim
ludem, Twój Bóg - moim Bogiem.

Przewodnicz¹ca
PójdŸcie z nami do Papui-Nowej Gwinei, do kraju pe³nego
niespodzianek. Znajduje siê on bardzo blisko równika. Mamy
tu bardzo wysokie temperatury i d¿unglê tropikaln¹. Kiedy tu
przybêdziecie, to zachwycicie siê gdy zobaczycie tak wiele
gatunków roœlin i zwierz¹t, z których wiele nie zosta³o jeszcze
sklasyfikowanych.

G³os 1
ChodŸcie z nami w wysokie góry, które rozci¹gaj¹ siê wzd³u¿
g³ównej wyspy Papui Nowej Gwinei. Tu panuj¹ zwykle doœæ
niskie temperatury. Najwiêksza grupa ludnoœci mieszka wœród
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tych ¿yznych wzgórz, na których rolnictwo uprawiano ju¿
dziesiêæ tysiêcy lat temu. Jednak dopiero w latach trzydziestych
XX wieku pozna³ nas œwiat zewnêtrzny. 

Przewodnicz¹ca
W Papui-Nowej Gwinei jest nas wielu mieszkañców 
i jesteœmy ró¿ni. Nasze osiemset jêzyków reprezentuje tyle¿
kultur i tradycji. Góry i rozpadliny skalne czêsto nas wzajemnie
oddzielaj¹ od siebie, ale mi³oœæ Boga daje nam si³ê, aby czuæ
siê wspólnot¹, a tak¿e by ³¹czyæ siê z Wami, Siostry i Bracia z
ca³ego œwiata. Pozdrawiamy Was tymi s³owami: „Yumi planti
manmeri tasol long Kraist yumi stap wanpela bodi tasol”, co
oznacza: „W Chrystusie jest nas wiele cz³onków, ale jedno
cia³o”.

2. Wezwanie do modlitwy
ZapowiedŸ muzyczna: 
harmonijka ustna, bêbenek kundu, muszla.

3. Pieœñ wstêpna
Gdy na ten œwiat spogl¹dam, Wielki Bo¿e, coœ stworzy³ go
wszechmocnym S³owem swym… 

lub pieœñ Wyspy i góry... proponowan¹ przez Autorki liturgii,
patrz str. 29

Przewodnicz¹ca
Stwórco, Bo¿e w Trójcy jedyny, Ty stworzy³eœ Ziemiê, Ksiê¿yc
i S³oñce. Od pocz¹tku czasów kochasz i chronisz nas. 

OdpowiedŸ
Jesteœmy siostrami i braæmi, z³¹czeni Bo¿¹ mi³oœci¹

Przewodnicz¹ca
Poniewa¿ Ziemia jest nasz¹ matk¹, wszystkie rzeczy z niej
wyrastaj¹. Jej ³¹ki s¹ zielone, tam, gdzie p³ynie woda. Na niej
¿yj¹, trwo¿liwe ³anie i orze³ i potê¿ny bawó³. 
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OdpowiedŸ
Jesteœmy siostrami i braæmi, z³¹czeni Bo¿¹ mi³oœci¹ 

Przewodnicz¹ca
Jesteœmy jedno w Duchu, jedno przez tê wielk¹ Tajemnicê. Daj
nam razem ¿yæ w poczuciu obowi¹zku i odpowiedzialnoœci za
siebie wzajemnie i we wzajemnej harmonii.

OdpowiedŸ
Jesteœmy siostrami i braæmi, z³¹czeni Bo¿¹ mi³oœci¹

Przewodnicz¹ca
Daj nam pewnoœæ Twojej obecnoœci, gdy podejmujemy siê
odpowiedzialnych dzia³añ. Bo¿e, b¹dŸ z nami, gdy staramy siê
byæ dalekowzroczni. Bo¿e, prosimy Ciê, zamieszkaj w naszych
sercach jako Najdro¿szy Goœæ.

OdpowiedŸ
Jesteœmy siostrami i braæmi, z³¹czeni Bo¿¹ mi³oœci¹

4. Modlitwa Pochwalna 

Przewodnicz¹ca
Wszechmog¹cy Bo¿e, Ojcze nasz, wzmocnij w nas swego
Ducha Jednoœci, Pokoju i Mi³oœci. Przez Koœció³ w Papua-
Nowej Gwinei i na ca³ym œwiecie, ten duch musi byæ widoczny
w ¿yciu Twego ludu, ludzi ró¿nych kolorów skóry, jêzyków,
kultur i tradycji. Wo³amy za psalmist¹: Wys³awiam Ciê za to, ¿e
mnie cudownie stworzy³eœ. Twoje dzie³a s¹ godne podziwu -
moja dusza wie o tym bardzo dobrze (Psalm 139,14).

OdpowiedŸ
Jesteœmy siostrami i braæmi, z³¹czeni Bo¿¹ mi³oœci¹

Przewodnicz¹ca
Bo¿e, Ty troszczysz siê o nas, ochraniasz nas, karmisz 
i utrzymujesz nas. Da³eœ nam Ziemiê, abyœmy siê ni¹ nawzajem
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Koœcio³y we wspó³pracy z rz¹dem i innymi udzia³owcami próbuj¹
walczyæ z plag¹ HIV/AIDS. Kobiety s¹ uœwiadamiane na temat tego
œmiertelnego wirusa.

Religia
Oko³o 96% populacji to Chrzeœcijanie. Najwiêkszy jest Koœció³

Rzymsko Katolicki, po nim Ewangelicki Koœció³ Luterañski, Koœció³
Zjednoczony i Koœció³ Adwentystów Dnia Siódmego. Inne grupy
obejmuj¹ cz³onków Przymierza Ewangelickiego, w tym Koœció³
Baptystów, Armiê Zbawienia i cz³onków grupy Zielonoœwi¹tkowców
i para koœcio³y. Powstaj¹ te¿ liczne ma³e sekty. Zauwa¿a siê te¿
obecnoœæ Mormonów i Muzu³manów. 

Komitet ŒDM PNG jest przyk³adem jednoœci, poniewa¿ sk³ada siê
z kobiet z ró¿nych koœcio³ów, które s¹ równie¿ cz³onkami Rady
Koœcio³ów PNG. Oto Koœcio³y zaanga¿owane w nasz¹ misjê: Koœció³
Rzymsko Katolicki PNG, Ewangelicki Koœció³ Luterañski PNG,
Zjednoczony Koœció³ PNG, Armia Zbawienia PNG, Koœció³
Baptystów PNG siostry z koœcio³ów Zielonoœwi¹tkowców.

Mimo wielu problemów spo³ecznych, które pojawiaj¹ siê ju¿ w
mediach, np. przemoc wystêpuj¹ca w ró¿nych formach w PNG,
koœcio³y zda³y sobie sprawê, ¿e koœció³ nie mo¿e milczeæ w tej
kwestii. Wszystkie koœcio³y musz¹ pomagaæ ludziom stawaæ siê
lepszymi obywatelami, aby zmniejszyæ przemoc i przekazywaæ
mi³oœæ Boga w domach, spo³ecznoœciach, a to zostanie
odzwierciedlone w naszym narodzie.



dzielili. Wys³awiamy Ciê i dziêkujemy za pe³niê darów.
- Dziêki Twojej m¹droœci mo¿emy wszyscy byæ razem.
- Ty jesteœ nasz Bóg i chcemy Ci dziêkowaæ.
- Ty jesteœ nasz Bóg i chcemy Ciê wys³awiaæ.
- Mówimy Ci - dziêki, poniewa¿ Ty jesteœ Bogiem.

OdpowiedŸ
Jesteœmy siostrami i braæmi, z³¹czeni Bo¿¹ mi³oœci¹

Przewodnicz¹ca
S³awimy Ciê i dziêki wznosimy za ten kraj, w którym
urodziliœmy siê i który nazywamy Ojczyzn¹..
Jesteœmy czêœci¹ naszego kraju i z nim jesteœmy z³¹czeni. 

Bo¿e, modlimy siê:

B³ogos³aw Papui-Nowej Gwinei i ka¿demu krajowi, jako
miejscu, na którym ¿yjemy, które nas ¿ywi i utrzymuje.
Modlimy siê tak¿e: Bo¿e, daj nam zawsze ¿yæ w pokoju.

OdpowiedŸ
Jesteœmy siostrami i braæmi, z³¹czeni Bo¿¹ mi³oœci¹

5. Pieœñ uwielbienia: O Bo¿e w Trójcy jedyny...
Patrz: s. 30

6. Czytanie biblijne
List Aposto³a Paw³a Rzymian 12,4-13, Przek³ad Ekumeniczny: 
4 Tak przecie¿, jak w jednym ciele mamy wiele cz³onków, lecz nie
wszystkie cz³onki wykonuj¹ tê sam¹ czynnoœæ, 5 tak chocia¿ liczni,
jesteœmy jednym cia³em w Chrystusie, a dla siebie nawzajem
cz³onkami. 6 Jeœli wiêc mamy ró¿ne dary wed³ug udzielonej nam ³aski,
to jeœli ktoœ ma dar prorokowania - niech go u¿ywa zgodnie z wiar¹, 7

jeœli dar s³u¿by - niech s³u¿y, jeœli dar nauczania - niech naucza, 8 jeœli dar
napominania - niech napomina jeœli dar wspomagania - niech to robi z
hojnoœci¹, jeœli ktoœ jest prze³o¿onym - niech dzia³a z gorliwoœci¹, 
a kto okazuje mi³osierdzie - niech czyni to z radoœci¹.
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Nierównoœæ p³ci jest dla kobiet g³ównym problemem, jako ¿e maja
niski status w spo³eczeñstwie PNG, szczególnie w rejonach wiejskich.
Od kobiet oczekuje siê zajmowania siê sprawami rodziny, poza
rodzeniem dzieci. Zwyczajowe op³aty przy zawieraniu œlubów i
rodzeniu dzieci s¹ traktowane jako prawo mê¿czyzn do kontrolowania
swoich ¿on. 

Mo¿emy jednak z przyjemnoœci¹ powiedzieæ, ¿e coraz wiêcej
kobiet znajduje zatrudnienie na stanowiskach, które by³y dawniej
zarezerwowane dla mê¿czyzn. Kobiety s¹ wiêc pilotami, in¿ynierami,
lekarzami, prawnikami sêdziami, wyk³adowcami, a nawet oficerami
w wojsku. 

Oko³o 60 % kobiet jest analfabetkami. Chocia¿ kobiety maja
prawo do ziemi i nieruchomoœci, wiele nadal jest finansowo
uzale¿nionych od mê¿czyzn. Wiele mieszka w domach pokrytych
traw¹, bez drewnianych pod³óg i pr¹du. Musza przemierzaæ dalekie
odleg³oœci, ¿eby zdobyæ ¿ywnoœæ i wodê dla rodziny. 

Z powodu niskiego poziomu oœwiaty, wiele kobiet nie potrafi
samodzielnie podejmowaæ decyzji. Dziêkujemy Bogu za koœcio³y,
organizacje spo³eczne i NGO, którzy pomagali w uczeniu czytania i
pisania doros³ych ludzi i innych podstawowych umiejêtnoœci w
najdalszych rejonach kraju. 

Kobiety i dziewczynki potrzebuj¹ powa¿nych inicjatyw, które
pomog¹ im upomnieæ siê o swoje prawa. Aby mia³y dostêp do
edukacji, zabezpieczon¹ w³asnoœæ, prawo do dziedziczenia,
promowania kobiecego przywództwa i ograniczenia przemocy w
stosunku do nich. Badania wykazuj¹, ¿e poziom przemocy jest bardzo
wysoki. Stwierdzono te¿ wysoki poziom umieralnoœci niemowl¹t. W
roku 2000 by³o 79 przypadków œmiertelnych na 1000 ¿ywych dzieci.
W tym samym roku zmar³o 370 kobiet na 100,000 urodzeñ. To
wskazuje na wysokie zagro¿enie ¿ycia i zdrowia matek i dzieci i
nale¿y do najwy¿szych na Pacyfiku. Niektórych problemów mo¿na
by unikn¹æ, gdyby ludzie mieli dostêp do zdrowej/pitnej wody i
posiadali zapasy leków na typowe choroby np. gruŸlica, malaria,
zapalenie p³uc i inne. 

Stwierdzono te¿, ¿e g³ównym czynnikiem rozszerzania siê
zachorowañ na HIV/AIDS jest nierównoœæ p³ci, przemoc i bieda. 



9 Mi³oœæ niech bêdzie nieob³udna. NienawidŸcie z³a, uchwyæcie
siê tego, co dobre. 10 Mi³ujcie siê wzajemnie mi³oœci¹ bratersk¹,
jedni drugich wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku, 11 nie
b¹dŸcie ospali w gorliwoœci, b¹dŸcie p³omiennego ducha,
s³u¿cie Panu. 12 Radujcie siê nadziej¹, w ucisku b¹dŸcie
cierpliwi, w modlitwie wytrwali, 13 pomagajcie œwiêtym w ich
potrzebach, okazujcie goœcinnoœæ. 
Oto S³owo Bo¿e.

7. Modlitwa dziêkczynna
Proponuje siê, aby po wypowiedzeniu intencji modlitewnej,
ka¿da z 4 kobiet podesz³a do o³tarza lub innego wczeœniej
wyznaczonego miejsca w prezbiterium, gdzie zostanie po³o¿ony
przedmiot symbolizuj¹cy wypowiedzian¹ intencjê modlitewn¹.
Kobieta 1: 
symbol jednoœci i doskona³oœci ludzkiego cia³a - kwiaty,
Kobieta 2: 
symbol Chrystusa - Biblia;
Kobieta 3: 
symbol przywództwa i sprawiedliwoœci - Kompas;
Kobieta 4: 
symbol odpowiedzialnoœci i kwalifikacji kierowniczych - laptop
lub telefon komórkowy. 

Przewodnicz¹ca
Dziêkujemy Ci, Bo¿e, za jednoœæ i doskona³oœæ ludzkiego
cia³a. Za nasze zmys³y, dziêki którym poznajemy œwiat i siebie
nawzajem. Nasze serca s¹ pe³ne wdziêcznoœci za dar ¿ycia.

Wszyscy
Dziêkujemy za wszystkie ró¿norodne dary Twej ³aski.

Przewodnicz¹ca
Dziêkujemy Ci, Bo¿e, za dar Jezusa Chrystusa, który ¿y³ wœród
nas, który cierpia³ i umar³, i który zmartwychwsta³, abyœmy my
mieli ¿ycie wieczne. Dziêkujemy za wspania³e pos³annictwo
Ewangelii o tym, ¿e mamy mi³owaæ siê nawzajem. 
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Kultura PNG jest zró¿nicowana i z³o¿ona. Szacuje siê, ¿e jest
oko³o 1000 grup kulturowych. Ze wzglêdu na tê wielokulturowoœæ
jest wiele form wyra¿ania sztuki, tañca, zwyczajów, muzyki,
architektury, a tak¿e zwyczajów takich jak inicjacja wieku
dojrzewania, obowi¹zki ma³¿eñskie, wierzenia itd.

W kulturze naszej istniej¹ dwa systemy spo³eczne ; patriarchalny i
matriarchalny. W spo³eczeñstwie matriarchalnym kobiety posiadaj¹
ziemiê i jej dzieci odziedzicza tê ziemiê. W systemie patriarchalnym
dzieci maja prawo do dziedziczenia ze strony ojca. W ostatnich latach
zauwa¿ono kwestiê sporn¹, ¿e w systemie matriarchalnym syn
kobiety lub brat podejmowa³ decyzje , odsuwaj¹c kobietê na bok i
przejmuj¹c rolê dominuj¹c¹. To spowodowa³o chaos w
spo³eczeñstwie, prowincji Bougainville, co doprowadzi³o do 10
letniej wojny domowej.

Mieszkañcy PNG s¹ znani ze swojej uprzejmoœci i goœcinnoœci dla
wszystkich przechodz¹cych obok ich domów. Oferowanie betel nut,
który siê ¿uje z musztard¹ lub limonk¹, lub dzielenie siê kulau (
m³ody orzech kokosowy) jest typowym zwyczajem i wyrazem
goœcinnoœci. Czêstym zwyczajem jest te¿ czêstowanie gor¹ca herbat¹. 

Ludzie z PNG bardzo siê wspieraj¹ w sytuacjach, gdy jest
koniecznoœæ p³acenia jakichœ zobowi¹zañ, cenê za pannê m³od¹ czy
rekompensatê. Wsparcie w ka¿dej formie jest bardzo wa¿ne. Rodzina
mê¿a czêsto wymienia pieni¹dze i jedzenie z rodzin¹ ¿ony jako znak
wiêzi miêdzy tymi rodzinami. Czêsto zwyczajowe op³aty lub cena za
pannê m³od¹ przy œlubach czy narodzinach dzieci s¹ widziane jako
dawanie mê¿czyŸnie prawa do kontrolowania swojej ¿ony.

Zwykle gdy wszyscy chc¹ pomagaæ w dobrej sprawie, nazywamy
to ,,systemem wantok''. Jest to ceniony zwyczaj, ale mo¿e byæ
ciê¿arem, gdy jest nadu¿ywany. Nawet je¿eli nie ma pokrewieñstwa
miêdzy osobami, szanuje siê osoby starsze i mówi siê na nie matka,
ciocia, tata albo wujek.

Kobiety
W przesz³oœci rola kobiet Melanezyjskich by³a jasno okreœlona.

Mia³y okreœlone role w spo³eczeñstwie. Kobiety by³y korzeniami
Melanezyjskiego spo³eczeñstwa i by³y szkieletem stabilnoœci w
spo³eczeñstwie. Obowi¹zkiem kobiety by³o wszystko zwi¹zane z
domem.



Niech jednoœæ, któr¹ mamy w Jezusie Chrystusie, przejawia siê
w ka¿dym aspekcie naszego ¿ycia, w naszych rodzinach,
plemionach, spo³ecznoœciach, w naszych krajach i na ca³ym
œwiecie. 

Wszyscy
Dziêkujemy za mi³oœæ, której wzór da³eœ nam w mi³oœci
Chrystusa. 

Przewodnicz¹ca
Dziêkujemy Bo¿e za to, ¿e kierujesz naszym ¿yciem.
Dziêkujemy za tych wszystkich, którzy trzymaj¹ siê tego, co
dobre: za tych, którzy walcz¹ o sprawiedliwoœæ dla samotnych,
przeœladowanych i opuszczonych w naszym spo³eczeñstwie, za
tych, którzy mówi¹ prawdê o w³adzy, za tych, którzy szczodrze
dziel¹ siê dobrami, za tych, którzy okazuj¹ bliŸnim
wspó³czucie. Moc¹ Twojego Ducha uczyñ nas zdolnymi do
zmian w naszym ¿yciu, byœmy byli pe³ni nadziei teraz i na
wieki. 

Wszyscy
Dziêkujemy za wszystkie ró¿norodne dary Twej ³aski.

Przewodnicz¹ca
Dziêkujemy Ci, Bo¿e, za rz¹dz¹cych, którzy pamiêtaj¹ o dobru
dla wszystkich, a nie o swoich w³asnych interesach.
Dziêkujemy Ci za mo¿liwoœci korzystania z naszych zdolnoœci
przywódczych. 
Dziêkujemy za naszych zdolnych i zaanga¿owanych ludzi -
kobiety i mê¿czyzn w rz¹dzie, w sektorze prywatnym
i w organizacjach pozarz¹dowych. 

Bo¿e, dziêkujemy Ci tak¿e za to, ¿e zmienia siê mentalnoœæ
mê¿czyzn w uznawaniu i szanowaniu kierownictwa kobiet w
ró¿nych dziedzinach ¿ycia w naszym kraju. 
My, kobiety z Papui-Nowej Gwinei, dziêkujemy wszystkim,
którzy kszta³c¹ nas i rozwijaj¹ nasze zdolnoœci.
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Po³owy tuñczyka, zbieranie ogórków morskich i inne morskie
surowce takie jak krewetki itd., s¹ eksportowane. 

Przemys³ drzewny i rybo³ówstwo to dwie dziedziny, gdzie ma
miejsce wyzysk. Wiêkszoœæ z tych ga³êzi przemys³u jest zarz¹dzana
przez zagranicznych developerów, którzy albo ignoruj¹ fakty, albo
nie przestrzegaj¹ przepisów okreœlonych przez rz¹d. W tych
przypadkach lokalni w³aœciciele niewiele korzystaj¹. 

Turystyka nale¿y do najszybciej rozwijaj¹cych siê dziedzin,
poniewa¿ i zagraniczni turyœci i lokalni mieszkañcy zaczynaj¹
odkrywaæ piêkno kraju i cieszyæ siê bogat¹ kultur¹ i tradycjami.
Podczas gdy wiêkszoœæ mieszkañców PNG polega na rolnictwie
samowystarczalnym, jest coraz wiêcej ludzi, którzy zarabiaj¹ na
prowadzeniu ma³ych biznesów w miastach. 

Sektor ekonomiczny zosta³ wzmocniony przez program rozwoju
spo³ecznego ( Informal Sector Act), w ramach którego obywatele
mog¹ byæ niezale¿ni. Jedyna kobieta parlamentarzystka bra³a udzia³
w legislacyjnym procesie tego programu.

Rolnictwo
Ziemia jest wa¿nym bogactwem naturalnym i wokó³ niej

organizowane jest ¿ycie wielu ludzi. 3% ziemi jest w rêkach pañstwa,
a 97% jest w rêkach prywatnych rodzin, zgodnie z systemem
klanowym. Mieszkañcy PNG s¹ œwietnymi rolnikami. 30% ziemi jest
uprawna; gleby s¹ ¿yzne i klimat i opady sprzyjaj¹ uprawie ziemi,
zarówno na potrzeby domowe i eksportowe. Nawet na terenach
górzystych ludzie uprawiaj¹ np. kaukau - s³odki ziemniak, który jest
przewo¿ony nad morze na sprzeda¿. 

Produkty takie jak kakao, kawa, olej palmowy, wanilia s¹
hodowane lokalnie i eksportowane za granicê. Inne uprawy to s³odkie
ziemniaki, taro, banany, tapioca, sago i owoce takie jak ananasy,
mango, pomarañcze i kapusta, broku³y, uprawiane na wybrze¿u i w
Highlandach. Hoduje siê te¿ kurczaki, œwinie i byd³o dla wo³owiny. 

Kultura
Rodowici mieszkañcy PNG nale¿¹ do najmniej jednolitej grupy na

œwiecie. PNG ma kilka tysiêcy spo³ecznoœci podzielonych jêzykami,
zwyczajami i tradycjami. 



Wszyscy
Dziêkujemy za mi³oœæ, której wzór da³eœ nam w mi³oœci
Chrystusa.

8. Pieœñ: Mi³oœæ Bo¿a jednoczy nas...
Patrz s. 31

9. Czytanie biblijne
Czytanie z Listu Aposto³a Paw³a do Rzymian rozdzia³ 12,
wiersze od 14 do 21, Przek³ad Ekumeniczny:

14 B³ogos³awcie tych, którzy was przeœladuj¹, b³ogos³awcie, 
a nie przeklinajcie. 15 Cieszcie siê z ciesz¹cymi, p³aczcie 
z p³acz¹cymi. 16 B¹dŸcie jednej myœli, nie goñcie za wielkoœci¹,
lecz b¹dŸcie skromni. Nie uwa¿ajcie sami siebie za m¹drych. 17

Nikomu z³em za z³o nie odp³acajcie. Wobec wszystkich ludzi
troszczcie siê o to, co jest dobre. 18 Jeœli to mo¿liwe, o ile to od
was zale¿y, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludŸmi. 19 Nie
szukajcie zemsty sami, umi³owani, ale pozostawcie miejsce
gniewowi Boga. Napisano bowiem: Do Mnie nale¿y
wymierzanie kary, Ja odp³acê, mówi Pan. 20 Przeciwnie, jeœli
twój nieprzyjaciel jest g³odny nakarm go, jeœli jest spragniony
- daj mu piæ. Gdy tak czynisz, roz¿arzone wêgle sypiesz na jego
g³owê. 21 Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u, ale z³o dobrem zwyciê¿aj.
Oto S³owo Bo¿e.

10. Modlitwa, wyznanie grzechów i przebaczenie 

Przewodnicz¹ca
Mi³osierny Bo¿e, wierzymy w moc Twojej mi³oœci. Prosimy Ciê,
otwórz nasze serca i umys³y, abyœmy umieli rozpoznaæ, gdzie
jeszcze nie ma wœród nas doskona³ej jednoœci. Wska¿ nam jak
mamy ¿yæ zgodnie z Twoim poselstwem. Ty mówisz: Nie daj
zwyciê¿aæ z³u, ale z³o dobrem zwyciê¿aj. 

Wszyscy
Panie Jezu, zmi³uj siê nad nami.
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Niektóre lokalne jêzyki, mianowicie kote i yabem bel by³y
u¿ywane w szko³ach i pracy ewangelizacyjnej. To pomog³o
zjednoczyæ ró¿ne plemiona nadmorskie i górskie w prawdziwym
duchu cia³a Chrystusa.

Rz¹d
PNG jest konstytucyjn¹ monarchi¹ z parlamentarnym systemem

demokratycznym. Brytyjski monarcha jest nadal reprezentowany
przez Governor General - Genera³ Gubernator, a premier jest g³owa
rz¹du. S¹downictwo jest niezale¿nym cia³em i najwy¿szym instancj¹
jest S¹d Najwy¿szy. 

Dla celów administracyjnych PNG jest podzielona na 4 regiony,
Southern (Po³udniowy), Highlands, Momase i Wyspy NG. Ka¿dy
region sk³ada siê z 5-6 prowincji, a ka¿da prowincja zamieszkiwana
przez ró¿ne grupy plemienne z w³asnym jêzykiem, kultur¹ i
tradycjami. W sumie jest 20 prowincji, w³¹cznie z National Capital
District. W Parlamencie Narodowym jest 109 miejsc. Pos³owie s¹
wybierani co 5 lat. Od wyboru pierwszego parlamentu w 1960 r.
liczba kobiet zasiadaj¹ca w parlamencie jest nadal bardzo ma³a.
Jednak, kobiety nadal ubiegaj¹ siê o miejsca. Niestety PNG ma nadal
tylko jedn¹ kobietê w parlamencie. W prowincjach kobiety s¹
reprezentowane na lokalnych szczeblach rz¹dowych. 

Waluta
Narodowa waluta to kina i toea (PGK) 1 kina (K) = 100 toea. Si³a

nabywcza wynosi (K1.00) = 33 US centów wed³ug aktualnego kursu
wymiany.

Gospodarka i Surowce Naturalne
Mieszkañcy PNG s¹ zachêcani do udzia³u w podnoszeniu wzrostu

ekonomicznego przez wykorzystywanie swoich w³asnych surowców,
takich jak ziemia i morze. PNG zosta³a okreœlona jako ,,Góra z³ota
p³ywaj¹ca po morzu ropy.'' ONZ nadal opisuje PNG jako kraj biedny,
mimo ¿e kraj posiada wiele bogactw naturalnych, takich jak z³oto,
srebro, rudê miedzi, naturalne z³o¿a ropy i gazu, które s¹ aktualnie
wydobywane do produkcji. Rozpoczyna siê te¿ operacje wydobycia
uranu i niklu. 



Przewodnicz¹ca
Jesteœmy spo³eczeñstwem pe³nym problemów. Narasta
przemoc. Od lat wielu ludzi jest zabijanych, wiele dzieci
okaleczonych, wiele kobiet i dziewcz¹t zgwa³conych, wielu
starszych pozbawiono szacunku i opieki. Dobra materialne
zrabowano lub zniszczono. 
Bo¿e, prosimy o Twoje przebaczenie dla naszego ludu. 
Z g³êbi naszych serc b³agamy o uzdrowienie. 

Wszyscy
Panie Jezu, zmi³uj siê nad nami.

Przewodnicz¹ca
¯yjemy jako Twój koœció³ i odczuwamy skruchê. Chocia¿ Ty
da³eœ nam ró¿norodne dary, abyœmy w Chrystusie byli jedno,
ale wœród nas s¹ podzia³y. Podzia³y miêdzy pokoleniami,
miêdzy bogatymi i biednymi, intelektualistami i ludŸmi z ulicy,
tymi, którzy maj¹ HIV i AIDS a tymi, którzy o nich siê
troszcz¹. Podzia³y istniej¹ wœród kobiet i wœród mê¿czyzn, 
a tak¿e pomiêdzy ma³¿onkami.
Panie Jezu, który powsta³eœ z martwych, uzdrów nas swoj¹
moc¹, spraw, abyœmy powstali ze strachu i zw¹tpienia do
odnowionej nadziei. 

Wszyscy
Panie Jezu, zmi³uj siê nad nami.

Przewodnicz¹ca
Jesteœmy Twoimi marnotrawnymi dzieæmi. Pragniemy przeba-
czenia za czas, kiedy u¿ywaliœmy otrzymanych talentów 
i darów dla naszych egoistycznych celów. Przebacz nam, ¿e nie
dawaliœmy œwiadectwa o Twojej cudownej mi³oœci i nie budo-
waliœmy Twojego Królestwa. Wyzwól nas od wszystkiego, co
nie pozwala³o nam widzieæ jednoœci, któr¹ nam da³eœ.
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Podczas gdy 15% ludnoœci mieszka w miastach, 85% ludnoœci
mieszka na wsi, gdzie uprawiaj¹ ziemiê na swoje potrzeby. Wiele
m³odych osób i rodzin przenosi siê do miast ze wsi, poniewa¿ przy-
ci¹ga ich blichtr miasta. To doprowadzi³o do powstania wielu niele-
galnie zasiedlonych osiedli, które stanowi¹ dodatkowy problem dla
w³adz miasta, tj. planowanie bud¿etu i infrastruktury. Wiêkszoœæ osób
mieszkaj¹cych w takich osiedlach jest bezrobotna, co z kolei sk³ania
ich do przestêpczoœci jako sposób na prze¿ycie. Ludnoœæ PNG oraz
niektórych krajów Pacyfiku np. Fid¿i, Vanatu i Wysp Solomona jest
okreœlana jako rasa Melanezyjska. Melanezyjczycy stanowi¹ 98%
populacji.

Historia
Portugalscy ¿eglarze przybyli na wyspy NG na pocz¹tku XVI wieku

i do XIX w. by³y odwiedzane przez innych ¿eglarzy z Holandii, Francji
i Anglii. W 1828 r. zaczêto zajmowaæ ziemie, gdy Holendrzy przejêli
kontrolê nad zachodni¹ czêœci¹ NG (znanej jako Irian Jaya).
Z powodu poszarpanego terenu i odizolowanych spo³ecznoœci wiej-
skich, wp³yw kolonizatorów ró¿ni³ siê zale¿nie od narodowoœci. 
W 1884 dwie Europejskie potêgi zawiesi³y swoje flagi nad wschodni¹
czêœci¹ wyspy NG, Niemcy wzd³u¿ p³n. Wybrze¿a, a Wielka Brytania
na po³udniu. W 1886 dokonano formalnego podzia³u miêdzy Niemieck¹
NG i Brytyjsk¹ Papu¹. W 1906 r. Brytyjska Papua zosta³a przekazana pod
administracje australijsk¹ Pod koniec I wojny œwiatowej Australia uzyska³a
kontro-lê nad Niemieck¹ NG. PóŸniej po³¹czono oba terytoria i utworzono
Trust Territory Papui i Nowej Gwinei, którym Australia zarz¹dza³a do
1.12.1972 roku, gdy Papua i NG otrzyma³y Samorz¹d. Dwa lata póŸniej
16.09.75 r. Papua i NG uzyska³y niepodleg³oœæ i sta³y siê Niepodleg³ym
Pañstwem PNG. 

Jêzyki
Wystêpuje tu ponad 800 jêzyków, z których przesz³o po³owa nie

jest ze sob¹ powi¹zana. Te jêzyki stanowi¹ 14 % wszystkich jêzyków
œwiata. PNG ma 3 oficjalne jêzyki: angielski, którego naucza siê w
szko³ach jako drugiego jêzyka, Melanezyjski pidgin, który
wprowadzili Niemcy w NG i teraz s³u¿y jako lingua franca i motu,
który jest trzecim jêzykiem i szeroko u¿ywanym na terenach
wybrze¿a Papui.



Wszyscy
Panie Jezu, zmi³uj siê nad nami.

11. Modlitwa o zapewnienie Bo¿ego przebaczenia

Przewodnicz¹ca
Bo¿e, Ty dajesz ¿ycie i podtrzymujesz je. Powo³a³eœ nas do
spo³ecznoœci z Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, który
wyprowadzi³ nas z ciemnoœci grzechu do œwiat³a mi³oœci.
Ufamy, poniewa¿ wiemy, ¿e zachowasz nam si³y a¿ do koñca
naszych dni. O to prosimy w imiê Jezusa Chrystusa. Amen.

12. Symboliczny ³añcuch ludzi
Podajmy sobie rêce i z³¹czmy siê w œpiewie pieœni pt.: „Zwi¹¿,
Panie, razem nas...” Patrz s. 32

13. Drugie czytanie biblijne
Czytanie z Ksiêga Wyjœcia (Exodus), zwanej te¿ II Ksiêg¹
Moj¿eszow¹, rozdzia³ 2, wiersze od 1do 10, Przek³ad wg Biblii
Warszawskiej: 1. A pewien m¹¿ z rodu Lewiego poszed³ i poj¹³
za ¿onê córkê z rodu Lewiego. 2. Kobieta ta poczê³a i urodzi³a
syna, a widz¹c, ¿e jest piêkny, ukrywa³a go przez trzy miesi¹ce.
3. A gdy nie mog³a ukrywaæ go d³u¿ej, sporz¹dzi³a dla niego
koszyk z trzciny i powlek³a go ¿ywic¹ i smo³¹, a w³o¿ywszy
weñ dziecko, po³o¿y³a go w sitowiu na brzegu Nilu. 4. Siostra
zaœ jego stanê³a z daleka, aby wiedzieæ, co siê z nim stanie. 5. I
zesz³a córka faraona, aby siê k¹paæ w Nilu, a s³u¿¹ce jej
przechadza³y siê nad brzegiem Nilu. Gdy ujrza³a koszyk w
sitowiu, pos³a³a sw¹ s³u¿¹c¹, aby go przynios³a. 6. Gdy go
otworzy³a, zobaczy³a dziecko, a by³ to ch³opiec, który p³aka³. I
ulitowa³a siê nad nim, mówi¹c: Jest to jedno z dzieci
hebrajskich. 7. Wtedy siostra jego rzek³a do córki faraona: Czy
mam pójœæ i zawo³aæ ci kobietê, mamkê hebrajsk¹, by ci
karmi³a to dziecko? 8. I rzek³a do niej córka faraona: IdŸ!
Dziewczyna posz³a i zawo³a³a matkê dziecka. 9. I rzek³a do niej
córka faraona: Zabierz to dziecko i wykarm mi je, a ja dam ci
nale¿n¹ zap³atê. Wziê³a wiêc. kobieta. dziecko i wykarmi³a je.
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PNG sk³ada siê z 600 wysp, jej ca³kowita powierzchnia to 474,000
km kwadratowe. Powierzchnia morska 1,900,000 km. To czyni PNG
drugim co do wielkoœci krajem na P³n. Pacyfiku. 

Jedn¹ z najbardziej uderzaj¹cych cech PNG jest niesamowita
ró¿norodnoœæ krajobrazu. Centralna czêœæ wyspy, która stanowi
prawie jedn¹ czwart¹ powierzchni kraju jest ponad 1,000 m. n.p.m i
jest znana jako region Highlandów. Znajduje siê tu wiele gór,
tworz¹cych szerokie pasmo szczytów podzielonych licznymi
uskokami, czêsto cztery razy wy¿szych. Jedn¹ z najwy¿szych gór jest
góra Mt. Wilhelm, usytuowana w Prowincji Simbu. Temperatura w
tym rejonie mo¿e wynosiæ - 14 stopni C przez ca³y rok. Na ca³ym
obszarze Highlandów klimat jest ch³odny i wilgotny, a na terenach
nadmorskich gor¹cy i suchy, czasami bardzo wilgotny.

Wybrze¿e g³ównego l¹du PNG od p³n. znane jest jako Region
Momase i jest dos³ownie naszpikowany przepiêknymi okazami rafy
koralowej, piaszczystymi pla¿ami i licznymi gatunkami œwiata
podwodnego. Dlatego te¿ kraj ma miêdzynarodow¹ reputacjê wœród
zwolenników nurkowania, surfowania i ³owienia ryb. 

Grupa mniejszych wysp, do których nale¿¹ Archipelag Bismarka,
Manus, Wschodnia i Zachodnia Nowa Brytania, Bougainville i nowe
Irlandii s¹ znane jako Region Wysp NG. Niektóre z tych wysp s¹
pochodzenia wulkanicznego, z licznymi geotermalnymi Ÿród³ami i
niesamowitymi ³añcuchami górskimi. Wiêkszoœæ z wulkanów jest
nadal aktywnych. Wulkany równie¿ przyczyni³y siê do bogactwa i
¿yznoœci gleby, wiêc rolnictwo sta³o siê bardzo wa¿ne w ¿yciu
mieszkañców wyspy.

Populacja
Populacja wynosi 5,8 mln ze wskaŸnikiem wzrostu 2,7 % rocznie.

Oko³o 50% populacji stanowi¹ dzieci w wieku poni¿ej 18 lat.
PNG ma trzy miasta tj. Mt Hagen, Lae i Port Moresby. Port

Moresby jest stolic¹ kraju. Jest usytuowana w National Capital
District - w Regionie Po³udniowym. Ma 500,000 mieszkañców.
Podobnie jak dwa inne miasta, jest to miasto wielokulturowe i
wielonarodowoœciowe np. ¿yj¹ tu Azjaci, Europejczycy,
Australijczycy, Amerykanie i mieszkañcy wysp Pacyfiku, którzy
przybywaj¹ do PNG, aby zdobywaæ wiedzê, w celach biznesowych
lub celach misyjnych. Ludnoœæ nap³ywowa stanowi 2% l ludnoœci. 



10. A gdy dziecko podros³o, przyprowadzi³a je do córki faraona;
ta zaœ mia³a go za syna. I nazwa³a go Moj¿esz, mówi¹c:
Wyci¹gnê³am go z wody. 
Oto S³owo Bo¿e.

14. Wspó³czesny przyk³ad
Historia wyjœcia ludu Izraela z Egiptu zaczyna siê od tego, ¿e
kobiety ró¿nych narodowoœci, jêzyków, tradycji wiary, i klas
spo³ecznych - zaczynaj¹ razem dzia³aæ - jedna z przeœladowa-
nych, inne z klasy panuj¹cej. Dzia³aj¹ razem, aby uratowaæ
dziecko. Opowiemy Wam teraz o dwóch przyk³adach akcji
kobiet z Papui-Nowej Gwinei.

Historia 1
Nazywam siê Gwen i pochodzê z prowincji Bougainville,
autonomicznego regionu Papui-Nowej Gwinei. Przez 15 lat,
pocz¹wszy od roku 1989, na wyspie Bougainville toczy³a siê
wojna domowa, zwana „kryzysem Bougainville”. Jej pocz¹-
tkiem by³o niezadowolenie pracowników przedsiêbiorstwa
górniczego. By³a to kopalnia jedna z najwiêkszych tego typu na
œwiecie. Wydobywano tam miedŸ, z³oto i inne minera³y metod¹
odkrywkow¹, co powodowa³o ogromne szkody w œrodowisku.
Ludzie zaczêli siê burzyæ, a¿ w koñcu zaczêli niszczyæ mienie
kopalni. Ten bunt przekszta³ci³ siê w wojnê domow¹, podczas
której zginê³o 20 000 osób - mê¿czyzn, kobiet i dzieci.
Jednoczeœnie nie dzia³a³y dostêpne podstawowe s³u¿by, jak
szkolnictwo czy ochrona zdrowia. 
Po oœmiu latach bezskutecznego poszukiwania przez rz¹d
sposobu pokojowego rozwi¹zania kryzysu, po raz pierwszy
Koœcio³y na Bougainville po³¹czy³y swoje wysi³ki, aby
za¿egnaæ ten kryzys. Na wezwanie Koœcio³ów stawi³o siê 800
kobiet ró¿nych jêzyków, tradycji i wyznañ. Przez morza i góry
dotar³y do Arawy, centrum, gdzie zacz¹³ siê kryzys. Dzieli³y siê
nawzajem swoimi przemyœleniami co do rozwi¹zania i sposobu
zakoñczenia konfliktu. Mimo trudnoœci i cierpieñ, których
zazna³y. Celem ich by³o ocalenie ¿ycia naszych dzieci oraz
pokój i pojednanie nas samych, naszych rodzin i spo³ecznoœci. 
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ŒWIATOWY DZIEÑ MODLITWY 2009

W CHRYSTUSIE JEST WIELE CZ£ONKÓW, 
ALE JEDNO CIA£O

Przygotowane prze Komitet ŒDM Papui-Nowej Gwinei

INFORMACJE NA TEMAT PAPUI-NOWEJ GWINEI

WSTÊP
Temat wybrany na ŒDM 2009 W CHRYSTUSIE JEST WIELE

CZ£ONKÓW, ALE JEDNO CIA£O jest bardzo w³aœciwy dla PNG,
jako ¿e nasz kraj ma wiele jêzyków, kultur, tradycji i wierzeñ.
Chocia¿ ró¿nimy siê pod wieloma wzglêdami, PNG cieszy siê nadal
duchem jednoœci w du¿ej ró¿norodnoœci. Chcielibyœmy podziêkowaæ
za wspóln¹ pracê partnerskim koœcio³om. Dziêki ³asce Boga mo¿emy
byæ zjednoczeni jako cia³o Chrystusa, aby wype³niaæ Jego misjê na
ziemi. Jesteœmy te¿ wdziêczni Radzie Koœcio³ów PNG za ich
wsparcie oraz chrzeœcijañskim Kobietom PNG, które poœwiêci³y swój
czas, aby napisaæ liturgiê na 2009r. 

Jeszcze raz podkreœlmy nasz temat

W CHRYSTUSIE JEST WIELE CZ£ONKÓW, 
ALE JEDNO CIA£O

INFORMACJE OGÓLNE

GEOGRAFIA
Niepodleg³e Pañstwo PNG le¿y dok³adnie pod lini¹ równika po

zachodniej stronie Pacyfiku. Na zachodzie PNG dzieli ma³¹ wyspê z
prowincj¹ Indonezji Zachodniej Papui ( wczeœniej znan¹ jako Irian
Jaya) Wyspa Nowej Gwinei jest drug¹ co do wielkoœci wyspa na
œwiecie, po Grenlandii. Inne s¹siaduj¹ce kraje to Australia na
po³udniu, Wyspy Solomona na wsch. i Federacyjne Stany Mikronezji
na p³n. 



Pod koniec tego tygodniowego forum, po wielu modlitwach,
grupa matek zaryzykowa³a ¿ycie i uda³a siê do buszu, do
rebeliantów. By³o to pierwsze spotkanie z rebeliantami, ale tak
zaczê³y siê rozmowy o pokoju. Dzisiaj kryzys jest ju¿
przesz³oœci¹, a Bougainville znowu cieszy siê pokojem,
zaprowadzonym przez kobiety. 

Historia 2
Mam na imiê Maria i pochodzê z gór Papui-Nowej Gwin-ei.
Tam, w górach walki plemienne s¹ udrêk¹ wielu matek i dzieci.
Dawniej walki odbywa³y siê przy pomocy ³uków i strza³, ale
teraz z u¿yciem broni palnej. Niedawno mój m¹¿ sta³ siê ofiar¹
walk plemiennych - zosta³ zabity przez przedstawiciela innego
plemienia. 
Nasi wspó³plemieñcy gotowi byli siê zemœciæ, jednak dziêki
zawierzeniu prze nasz¹ rodzinê Bogu i dziêki modlitwom o
pokój wielu kobiet i dzieci, zemsta nie dosz³a do skutku. 
Zamiast niej przebaczyliœmy wrogowi i dosz³o do poje-dnanie
miêdzy naszymi plemionami. 
Dziêkujemy Ci, Bo¿e, za to, ¿e kierujesz naszym ¿yciem.
Mo¿emy, jako kobiety zjednoczone w Twoim ciele, umo-
cnione Twoj¹ mi³oœci¹ i Twoj¹ moc¹, staæ siê narzêdziami
pokoju i pojednania. 

[Podajcie jeden lub dwa przyk³ady kobiet w Waszym
œrodowisku, które - mimo barier i ró¿nic - pracuj¹ dla dobra
spo³ecznoœci.]

15. Pieœñ: Dobry Bóg... Patrz s. 33

16. Trzecie czytanie biblijne
Czytanie z Ksiêgi Dziejów Apostolskich 4, 32-35, Przek³ad
Ekumeniczny: 32 Jedno serce i jeden duch o¿ywia³y wszystkich
wierz¹cych. Nikt nie nazywa³ swoim tego, co posiada³, ale
wszystko mieli wspólne. 33 Aposto³owie z wielk¹ moc¹
œwiadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Towarzyszy³a im
bowiem wielka ³aska.
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21. Modlitwa i b³ogos³awieñstwo

Przewodnicz¹ca
I List Aposto³a Paw³a do Koryntian 12, 4-7 + 27, Przek³ad
Ekumeniczny: 4 Ró¿ne s¹ dary ³aski, ale ten sam Duch, 5 ró¿ne
s¹ te¿ pos³ugi, ale ten sam Pan. 6 Ró¿ne s¹ wreszcie dzia³ania,
lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. 7 W
ka¿dym jednak Duch objawia siê dla wspólnego dobra.27 Wy
zaœ jesteœcie Cia³em Chrystusa, a z osobna cz³onkami.

Mi³uj¹cy i mi³osierny Bo¿e, Bo¿e wiêzi i jednoœci. Mimo, ¿e
mamy ró¿ne kultury, jêzyki, kolory skóry i tradycje ze
wszystkich zak¹tków ziemi, jesteœmy jedno w Twoim Duchu.
Dziêkujemy, ¿e otwierasz nasze serca, abyœmy widzieli Jezusa
Chrystusa jako Tego, który nas zjednoczy³ i uzdolni³ do bycia
jednoœci¹. Mimo, ¿e mamy wiele cz³onków, w Chrystusie
jedno jesteœmy.

Wszyscy
Podajmy sobie rêce na znak jednoœci. IdŸmy naprzód, silni
jednoœci¹, aby ludzie na ca³ej ziemi zobaczyli i odczuli
jednoœæ w Chrystusie w tym podzielonym œwiecie, aby
bardziej zbli¿yli siê do Boga.
Niech Bóg, Ÿród³o jednoœci, zjednoczy nas swoj¹
bezgraniczna mi³oœci¹ przez Jezusa Chrystusa, naszego
Pana. Amen.

B³ogos³awieñstwo
Przewodnicz¹ca

£aska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, mi³oœæ Boga 
i spo³ecznoœæ Ducha Œwiêtego, niech bêd¹ z wami teraz i na
wieki. Amen

22. Pieœñ B¹dŸmy jedno w Panu... Patrz s. 34



34 Nikt z nich nie cierpia³ niedostatku, bo w³aœciciele pól albo
domów sprzedawali je i przynosili pieni¹dze uzyskane ze
sprzeda¿y, 35 i sk³adali u stóp aposto³ów. Ka¿demu te¿
rozdzielano wed³ug potrzeby. 
Oto S³owo Bo¿e.

17. Rozmyœlanie (kazanie)

18. Z³o¿enie ofiary
Poprzedzone powinno byæ odczytaniem stosownego tekstu
biblijnego, np. .
Rzek³ Pan do Moj¿esza: (...) Od ka¿dego cz³owieka, którego
pobudzi serce jego, zbierzcie dla mnie dar ofiarny (Ex 25,1-2). 
Oto sprawa, któr¹ nakaza³ Pan. Zbierzcie od siebie dar ofiarny
dla Pana. Ka¿dy, kto jest ochotnego serca, przyniesie go, jako
dar ofiarny dla Pana: z³oto, srebro i miedŸ (Ex 35, 4b-5)

Tu nale¿y zakomunikowaæ 
na jaki cel zbierana jest kolekta.

19. Modlitwa

Przewodnicz¹ca
Wszechmog¹cy Bo¿e, dziêkujemy Ci za to, ¿e zawsze
wys³uchujesz modlitw swoich dzieci. Przed Twoje oblicze
przynosimy nasze proœby:

Wszyscy
Panie, wys³uchaj naszej modlitwy.

Przewodnicz¹ca
Modlimy siê o tych ludzi, którzy zajmuj¹ odpowiedzialne
stanowiska, zw³aszcza o polityków rz¹dz¹cych naszym krajem.
Poœród zawirowañ politycznych, wobec braku stabilizacji
gospodarczej i podupadaniu podstawowych s³u¿b i dóbr,
cierpi¹ wszyscy, a szczególnie ludzie, mieszkaj¹cy na terenach
wiejskich. Bo¿e, daj m¹droœæ rz¹dz¹cym.

Wszyscy
Panie, wys³uchaj naszej modlitwy.

Przewodnicz¹ca
Modlimy siê za naszych przywódców religijnych. Zeœlij im
wizjê ducha s³u¿by prowadzenia Twojego Koœcio³a w misji, do
której ich powo³a³eœ.

Wszyscy
Panie, wys³uchaj naszej modlitwy.

Przewodnicz¹ca
Modlimy siê za rodziny. Aby rozbite rodziny znów zosta³y
po³¹czone. Wzmocnij matki i ojców w jednoœci w Tobie, aby
byli wzorem dla wszystkich cz³onków rodziny. Modlimy siê te¿
za tych, którzy ciesz¹ siê powa¿aniem w lokalnych
spo³ecznoœciach, tak¿e za przywódców klanów i wodzów.
Dopomó¿ im troszczyæ siê i wzmacniaæ tych, którzy s¹ od nich
zale¿ni.

Wszyscy
Panie, wys³uchaj naszej modlitwy.

Przewodnicz¹ca
Modlimy siê o odnowê naszego œrodowiska, o skarby naszego
kraju, które by³y nadmiernie eksploatowane. Ubóstwo staje siê
wiêksze. Uwolnij ludzi od chciwoœci i zach³annoœci. Bo¿e,
dopomó¿ nam byæ dobrymi szafarzami Twojego stworzenia.

Wszyscy
Panie, wys³uchaj naszej modlitwy.

[Tu mo¿na wypowiedzieæ modlitwy zwi¹zane z lokaln¹
sytuacj¹, krajem, potrzebami.]

20. Modlitwa Pañska
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