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Warszawa, dnia 12 stycznia 2011 r.

Do Oddzia³ów Polskiej Rady Ekumenicznej
oraz osób zaanga¿owanych w organizowanie
Œwiatowego Dnia Modlitwy

Ka¿dego roku pierwszy pi¹tek marca obchodzony jest na ca³ym œwiecie jako Œwiatowy Dzieñ Modlitwy. Zosta³ on
zainicjowa³y pod koniec XIX wieku przez chrzeœcijanki z Ameryki Pó³nocnej. Od tamtej pory, ka¿dego roku, porz¹dek
nabo¿eñstwa oraz intencje modlitewne przygotowuje ekumeniczne grono kobiet z innego kraju.

W tym roku, w pi¹tek, 4 marca, zapraszaj¹ nas do wspólnej modlitwy kobiety z Chile. Przygotowa³y one porz¹dek nabo¿eñstwa pod
has³em: „Ile macie chlebów”. Zapraszaj¹ nas do w³¹czenia siê w to modlitewne przedsiêwziêcie ekumeniczne. Zachêcaj¹ nas do tego
wezwaniem:  Bo¿e, prosimy Ciê, abyœ w swojej wielkiej mi³oœci przyj¹³ modlitwy, które wznosz¹ do Ciebie ró¿ne narody. 

Apelujemy gor¹co, aby wszystkie polskie œrodowiska chrzeœcijañskie (kobiety jak i mê¿czyŸni, m³odzie¿ oraz starsze pokolenie)
w³¹czy³y siê do wspólnej modlitwy wed³ug liturgii przygotowanej przez chrzeœcijanki z Chile. Dlatego zwracamy siê z apelem o to, aby
wszêdzie, gdzie to jest mo¿liwe, zorganizowaæ w pierwszy pi¹tek marca spotkania modlitewne lub nabo¿eñstwa, a tak¿e spotkania infor-
macyjne o kraju autorek liturgii, jego historii i wspó³czesnoœci.

Na ŒDM 2011 chcemy po³¹czyæ siê z Chile i us³yszeæ wezwanie, jakie przedstawi³ nam Jezus s³owami ,,Ile macie chlebów?” 
To pytanie od lat powraca w sytuacjach skrajnej potrzeby.

Ide¹ ŒDM jest, aby w pierwszy pi¹tek marca takim samym tekstem liturgicznym modlono siê na ca³ym œwiecie. 

Dziêkujemy serdecznie wszystkim, którzy w ubieg³ym roku w³¹czyli siê do wspólnej modlitwy. Dziêkujemy za infor-
macje z nabo¿eñstw, zdjêcia oraz za ofiary przeznaczone na cele charytatywne i wp³aty przekazane do PRE z przeznacze-
niem na dzia³alnoœæ naszego Komitetu.

W za³¹czeniu przesy³am porz¹dek tegorocznego nabo¿eñstwa, kartê, tekst studium biblijnego oraz inne materia³ pomoc-
nicze. 

Cena plakatu (format A-2) - 4,00 PLN, cena kompletu przeŸroczy - 5,00 PLN, kasety -5,00 PLN, kart-0,50 PLN.

Uwaga: osoby zainterersowane otrzymaniem slajdów i muzyki drog¹ elektroniczn¹ lub poczt¹
proszone s¹ o kontakt telefoniczny lub meilowy.

Prosimy tak¿e o przekazanie do 30 kwietnia 2011 roku informacji o odbytych nabo¿eñstwach, krótkich sprawozdañ,
zdjêæ, zaproszeñ i programów. Na podstawie tych informacji zostanie opracowane sprawozdanie, które przeka¿emy do
Miêdzynarodowego Komitetu ŒDM, a jego fragmenty opublikowane bêd¹ w ogólnoœwiatowym biuletynie ŒDM.

Zachêcamy i prosimy o przeznaczenie 50% z zebranej na nabo¿eñstwie ŒDM kolekty na wybrany cel charytaty-
wny, a 30% na konto Polskiej Rady Ekumenicznej z zaznaczeniem, ¿e s¹ to œrodki przeznaczone na dzia³alnoœæ
Krajowego Komitetu ŒDM.

E-mail: joannaannakaminska@gmail.com

tel. 22 625 22 59 513 196 444

Z chrzeœcijañskim pozdrowieniem

Joanna Kamiñska   
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