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ILE MACIE CHLEBÓW?

Obraz do medytacji
Kobieta ze wsi Copiulemu wyhaftowa³a obraz na ok³adkê Œwiatowego

Dnia Modlitwy 2011. U¿ywaj¹c jasnych kolorów po³¹czy³a temat ,,Ile macie
chlebów?'” z chilijskim stylem ¿ycia. Centralna scena pokazuje karmienie
piêciu tysiêcy ludzi. G³odni ludzie czekaj¹ cierpliwie na swój kawa³ek chleba
i ryby, które uczniowie Jezusa zebrali. 

Nowy Testament mówi: ,,I jedli wszyscy, i nasycili siê”. Norma Ulloa
kilka tygodni tka³a swój obraz karmienia piêciu tysiêcy. W swym domu, w
pobli¿u Concepción, ta starsza wiejska kobieta przetyka³a nici, dok³adnie,
cierpliwie, w nastroju medytacji. Gdy narysowa³a d³ugopisem pierwsze linie
na starej torebce po m¹ce, nie myœla³a, ¿e jej dzie³o bêdzie kiedyœ
podziwiane na ca³ym œwiecie. ,, Le¿a³am w szpitalu, ciê¿ko chora, gdy
dowiedzia³am siê, ¿e mój haftowany obraz zosta³ wybrany na obraz ŒDM ''
- powiedzia³a kobieta szeœæ miesiêcy przed œmierci¹. Gdy ziemia siê
zatrzês³a w lutym 2010 r. skromna artystka ludowa by³a  przera¿ona i kilka
tygodni potem zmar³a z powodu choroby serca. Mia³a 77 lat. Jednak dzie³o
g³êboko religijnej katoliczki nadal ¿yje.
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W rozgwarze œwiata



ŒWIATOWY DZIEÑ MODLITWY

Œwiatowy Dzieñ Modlitwy Kobiet o 123 letniej tradycji skupia
wokó³ siebie chrzeœcijanki ró¿nych wyznañ.
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 roku 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 roku 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 roku idea ta rozprzestrzeni³a siê na inne
anglo-jêzyczne kraje. 
W 1927 roku by³ ju¿ obchodzony jako Œwiatowy Dzieñ
Modlitwy Kobiet. Od tego czasu liturgia ŒDMK
opracowywana jest kolejno przez chrzeœcijanki ró¿nych
krajów. 
Od 1968 roku Œwiatowy Dzieñ Modlitwy Kobiet obchodzony
jest na ca³ym œwiecie w ponad 170 krajach w pierwszy pi¹tek
marca. 
W roku 1967 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, prawos³awn¹ 
i rzymskokatolick¹.
W dniach 06.09.-11.09.2009 r. odby³a siê w Oœrodku
Konferencyjnym High Leigh w Haddenson ko³o Londynu w
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O tak, Bóg zbawienie nam da³

O tak, Bóg zbawienie nam da³,
O tak, Bóg zbawienie nam da³.
Dla nas Jezus na krzy¿u umiera³.
O tak, Bóg zbawienie nam da³.

Demos gracias



Wielkiej Brytani Europejska Konferencja SDM pod has³em
„Si³a Na dziœ, nadzieja na jutro”.
Koordynarorkami Europy s¹ 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 roku 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 wczeœniejszych przewodniczy³a Komitetowi oraz
t³umaczy³a na jêzyk polski liturgiê nabo¿eñstwa ŒDMK Halina
Kus z Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego.

Od 9 marca 1962 roku 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¿eñstwach 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 na roku 2012 
pod has³em: „Niech zwyciê¿a sprawiedliwoœæ”

przygotuj¹ kobiety z Malezji
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ŒWIATOWY DZIEÑ MODLITWY
2011 CHILE

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTWA

Aran¿acja sceny: Kiedy ludzie wchodz¹, æwiczymy pieœni,
które maj¹ byæ œpiewane podczas nabo¿eñstwa. O³tarz - nakryty
bardzo kolorowym materia³em, na nim umieszczona du¿a
œwieca. Cztery kobiety - ubrane w stroje czterech ró¿nych
regionów Chile. 

Podczas preludium na rozpoczêcie nabo¿eñstwa wchodz¹
osoby prowadz¹ce nabo¿eñstwo, nios¹c przedmioty, które
zostan¹ po³o¿one na o³tarzu: Biblia, krzy¿, k³osy zbo¿a (lub
ziarna zbo¿a w misie), s³ój z ziemi¹ i dzban z wod¹. 

Osoba prowadz¹ca nabo¿eñstwo (jedna z kobiet w stroju
chilijskim) wchodzi jako ostatnia, nios¹c przykryty serwet¹ kosz
na chleb ("panera”), w którym jest dostateczna iloœæ chleba do
podzia³u po nabo¿eñstwie.

Preludium: Muzyka

WSTÊP/PREZENTACJA

Kobieta 4: Chile, kraj w kszta³cie d³ugiego, w¹skiego pasa,
wspólnie zamieszkuj¹ ludzie ró¿nych kultur. Zachowujemy i
pielêgnujemy istniej¹ce tradycje i jêzyki. 

Kobieta 1: Ja mieszkam na pó³nocy. Mówimy jêzykiem
Aymaras. Pozdrawiam was w moim jêzyku: Napaykullayki
(Witajcie, pozdrawiam).

A teraz wy:

Wszyscy: Napaykullayki 
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za mê¿czyzn i za kobiety. Pokornie powierzamy Ci to, czym je-
steœmy w Twoich oczach. Przyjmij te dary, aby by³y zdolne s³u-
¿yæ naszym siostrom i braciom, którzy najbardziej potrzebuj¹
Twojego chleba. Przez Ciebie, który da³eœ Twoje ¿ycie na
œmieræ krzy¿ow¹, Chryste, nasz Panie. Amen.

ZAKOÑCZENIE
Przewodnicz¹ca: Bóg daje œwiatu dostatek. Jezus Chrystus

zaprasza nas do wspólnego sto³u, na którym jest doœæ chleba dla
ka¿dego. Dzisiaj jesteœmy zjednoczeni w naszej wierze w
Jezusa Chrystusa. Dzielimy nasze radoœci i smutki, nasze
marzenia i nadzieje. Modlimy siê razem ze œwiatem i za œwiat,
we wspólnym poczuciu zaufania, braterskiej i siostrzanej
mi³oœci. Poka¿my, ¿e jesteœmy córkami i synami Boga, kiedy
podamy sobie rêce i wzniesiemy je do nieba, modl¹c siê razem
s³owami, których nauczy³ nas sam Chrystus:

OJCZE NASZ

Przewodnicz¹ca: Jako znak naszej misji i nadziei w Bogu,
zapraszam, abyœcie spojrzeli na osobê po Waszej lewej stronie 
i powiedzieli:

Niech Bóg Ci b³ogos³awi (k³ad¹c obie rêce na jej/jego g³owie)
Niech Bóg Ciê chroni (k³ad¹c rêce na jej/jego ramionach)
Niech Bóg da Ci pokój (ca³uj¹c prawy policzek)
Niech Bóg da Ci pokój (ca³uj¹c lewy policzek)

B³ogos³awieñstwo: (zgodnie z miejscowym zwyczajem) 

Pieœñ na zakoñczenie: Zapraszamy do odœpiewania
dziesiêciokrotnego Amen:AAMEN, AAMEN, AAMEN,
AMEN, AMEN (dwa razy)

Prowadz¹cy wychodz¹ procesjonalnie, 
staj¹ przy drzwiach i rozdaj¹ chleb.



Kobieta 2: Ja mieszkam na po³udniu, gdzie Mapucze mówi¹
na powitanie Mari Mari Lamgnem [wym.: lamoén] (Witajcie).
A teraz wy: 

Wszyscy: Mari Mari Lamgnem.

Kobieta 3: Ja przybywam z Wyspy Wielkanocnej i mówiê
jêzykiem Rapa Nui. Moje pozdrowienie brzmi: Iorana. 

A teraz wy: 

Wszyscy: Iorana

Kobieta 4: Ja pozdrawiam was po hiszpañsku, w jêzyku,
popularnym w wielu krajach Ameryki Po³udniowej, naszego
kontynentu: Buenas tardes (w dzieñ lub po po³udniu; u¿yj
Buenos días, jeœli jest rano lub Buenas noches, jeœli jest
wieczór)

Wszyscy: Buenas tardes (lub Buenos días
lub Buenas noches)

Wszystkie cztery kobiety razem: W imieniu narodu Chile
witamy was na tym nabo¿eñstwie. 

POWITANIE I PREZENTACJA
Chleb jest g³ównym pokarmem w naszych domach. ¯aden

posi³ek bez chleba nie jest pe³ny. Jesteœmy goœcinni, nawet 
w najbiedniejszych domach czêstujemy przybyszów kaw¹,
herbat¹ lub mate (wym. maté) i chlebem. Kiedy kobiety
wyrabiaj¹ ciasto na chleb, myœl¹ o wszystkich, którzy póŸniej
bêd¹ jeœæ ten chleb. W œwiecie, w którym g³ód jest zgorszeniem,
a w którym ha³as nie pozwala nam us³yszeæ g³osu tak wielu
udrêczonych braci i sióstr wokó³ nas, dzielenie siê chlebem jest
wyrazem solidarnoœci i nadziei w Chrystusie. Pos³uchajmy
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G³os 2: (Odkrywaj¹c kosz z chlebem i ukazuj¹c jego
zawartoœæ zgromadzonym) 

Tak jak w Ewangelii, tak i my mamy piêæ chlebów i dwie
ryby, i du¿o, du¿o wiêcej. Mamy dary i zdolnoœci, którymi
chcemy siê dzieliæ. (Pokazuje na osobê, która zebra³a kartki). 

G³os 1: (Czyta niektóre kartki) 
Wa¿ne, by wiedzieæ, co posiadamy. Wtedy jesteœmy

wezwani, by dzieliæ siê tym z innymi. Jezus Chrystus daje nam
odwagê, abyœmy - w œwiecie, w którym ¿yjemy - nie ustawali w
d¹¿eniach do dzielenia siê chlebem, który mamy. 

Przewodnicz¹ca: Bo¿e S³owa, dziêkujemy Ci za tê historiê,
za œwiadków, którzy przekazali j¹ czterem ewangelistom, i za
moc, któr¹ ma ona dla wszystkich, którzy j¹ czytaj¹.

(Kobiety, trzymaj¹ce kosze z chlebem i kartkami, trzymaj¹ je
a¿ do chwili z³o¿enia ich na o³tarzu razem z zebran¹ ofiar¹.)

Pieœñ: „Królestwa Bo¿ego”

REFLEKSJA LUB KAZANIE

ZEBRANIE OFIARY
(Proszê zapowiedzieæ cel, na jaki jest zbierana.) 

Pieœñ: „Zwi¹¿ Panie razem nas” (lub inna dobrze znana)

(Razem z zebran¹ ofiar¹
na o³tarzu z³o¿one zostaj¹ kosze z chlebem i z kartkami.)

Przewodnicz¹ca: Mi³osierny Bo¿e, dziêkujemy Ci za tak
hojny dar Twojej mi³oœci, za to ¿e pozwoli³eœ nam zebraæ siê
dzisiaj na wspólnej modlitwie; dziêkujemy Ci za nas samych,



pytania, które Jezus postawi³ swoim uczniom: Ile macie
chlebów? Skierujmy to pytanie do samych siebie: Ile mamy
chlebów? 

Wszyscy: Ile mamy chlebów?

PIEŒÑ: „W rozgwarze œwiata”

WEZWANIE DO MODLITWY
Przewodnicz¹ca: Bo¿e, prosimy Ciê, abyœ w swojej wielkiej

mi³oœci przyj¹³ modlitwy, które wznosz¹ do Ciebie ró¿ne
narody. Modlimy siê, aby z Twoj¹ pomoc¹ odbudowana zosta³a
spo³ecznoœæ solidarnoœci, abyœmy stali siê tak¹ spo³ecznoœci¹,
która swoj¹ nadziejê manifestuje w konkretnych dzia³aniach. 

Spraw, abyœmy potrafili ¿yæ Twoj¹ radoœci¹, nawet jeœli
czêsto opanowuje nas rozpacz. Bo¿e, pomó¿ nam ufaæ Tobie, a
w twarzach ludzi, którzy Ciebie najbardziej potrzebuj¹,
rozpoznawaæ Twoje oblicze. Naucz nas, jak ¿yæ. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

DZIÊKCZYNIENIE

Pierwsze czytanie biblijne: 
Ksiêga Powtórzonego Prawa 8, 7-10

Przewodnicz¹ca: Kiedy czytamy ten fragment Ksiêgi
Powtórzonego Prawa, wydaje siê nam, jakby to by³ opis
naszego kraju i naszego œwiata. Te s³owa nas wzruszaj¹ i
zachêcaj¹ do dziêkowania Bogu. 

Dziêkujemy Ci, Bo¿e, ¿e ¿yjemy na tej ziemi, tak pe³nej
bogactw naturalnych. Dziêkujemy za morza, rzeki i oceany, za
pokryte œniegiem góry, za wzgórza i doliny, za pustynie i oazy,
za zwierzêta du¿e i ma³e, i za tak wiele innych wspania³ych
rzeczy, które nam powierzy³eœ. 
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G³os 1: Niektórzy maj¹ wiele chlebów, ale nie s¹ zaintereso-
wani dzieleniem siê nimi z tymi, którzy nic nie maj¹. 

G³os 2: Niektórzy maj¹ wiele chlebów, ale nie znaleŸli
jeszcze sposobu dzielenia siê nimi z innymi.

G³os 3: Niektórzy nie maj¹ innego chleba poza starymi
okruchami, które inni wyrzucili do œmieci. 

G³os 4: A niektórzy prawie nie maj¹ chleba, a i tak siê dziel¹.
.

Przewodnicz¹ca: Jezus powiedzia³ potem swoim uczniom,
aby kazali ludziom usi¹œæ w grupach. 

Prosimy Was, abyœcie stworzyli ma³e grupki po 3 lub 4
osoby, zwracaj¹c siê do siebie. Prosimy, abyœcie odpowiedzieli
na pytanie zadane w temacie: Ile macie chlebów? Jakie s¹
Wasze dary? Czym mo¿ecie siê podzieliæ? 

(Chwila czasu)
Na co czwartym miejscu jest papier i o³ówek. 
Proszê, napiszcie, jakie dary zosta³y wymienione w waszej

grupie. 

(Chwila czasu)

(Wyznaczone osoby podchodz¹ do ludzi 
i zbieraj¹ kartki z grup.)

Przewodnicz¹ca: Jezus wzi¹³ chleby, ³ama³ i dawa³ swoim
uczniom, aby oni dali je ludziom. I podzieli³ dwie ryby pomiê-
dzy wszystkich. I wszyscy jedli, i nasycili siê.

G³os 3: Chleb, który Jezus da³ swoim uczniom ³¹czy siê z
Jego s³owami: „Wy dajcie im jeœæ!”



Wszyscy: Pieœñ „Podziêkujmy Bogu wraz”

Przewodnicz¹ca: Bo¿e, nasz Stworzycielu, sprawiasz, ¿e
ziemia rodzi najró¿niejsze roœliny, które daj¹ ziarno, i drzewa,
które daj¹ owoce. Dziêkujemy Ci za zbo¿e, które zmienia siê w
chleb i karmi Twój lud. 

Wszyscy: Pieœñ„Podziêkujmy Bogu wraz”

Przewodnicz¹ca: Dziêkujemy Ci za wszystkich ludzi,
którzy niestrudzenie dziel¹ siê z innymi chlebem i Ewangeli¹,
tak jak czynili to pierwsi chrzeœcijanie. 

Wszyscy: Pieœñ„Podziêkujmy Bogu wraz”

Pieœñ: „Dziêkujmy Bogu”

Drugie czytanie biblijne:
1 Ksiêga Królewska 17, 8-16

Przewodnicz¹ca: Wielbimy Boga za tê wdowê, która da³a
ostatni kawa³ek chleba obcemu cz³owiekowi. 

Pieœñ: „Kiedy biedny co nic nie ma”

DOŒWIADCZENIA ¯YCIOWE
Drogie Siostry i drodzy Bracia na ca³ym œwiecie, chcemy po-

dzieliæ siê z Wami bolesnymi wydarzeniami, które bardzo smu-
ci³y mieszkañców Chile. Przy³¹czcie siê do nas, kiedy wyzna-
jemy, ¿e zawiedliœmy jako wspólnota. Jednak, z Bo¿¹ pomoc¹,
nasze jarzmo sta³o siê ³atwiejsze do uniesienia, a si³a soli-
darnoœci sta³a siê znakiem nadziei. Sta³o siê to wówczas, kiedy
- mimo naszego ubóstwa - dzieliliœmy siê chlebem z innymi.
Pos³uchajcie uwa¿nie:
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Wszyscy: Panie, zmi³uj siê, pomó¿ nam s³u¿yæ.

Wszyscy prowadz¹cy razem: Bo¿e, wiemy, ¿e obdarzasz
³ask¹ nas wszystkich. Powo³a³eœ ubog¹ wdowê z Sarepty, która
zaryzykowa³a i odda³a wszystko, co posiada³a. W jej historii
zapewniasz nas, ¿e ani m¹ka w dzbanie, ani oliwa w bañce siê
nie wyczerpi¹, tak samo, jak niewyczerpalne s¹ objawy
Twojego mi³osierdzia i ³aski dla ludzkoœci. Okaza³eœ nam to
przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Modlitwa: Panie, wys³uchaj naszych modlitw i pomó¿ nam
staæ siê bardziej odpowiedzialnymi za tych, którzy s¹ g³odni i za
tych, którzy dzia³aj¹ na rzecz pokoju, sprawiedliwoœci i
mi³osierdzia we wszystkim i dla wszystkich. Przez Jezusa
Chrystusa, naszego Pana. Amen. 

Pieœñ: „Tak Bóg zbawienie ci da³” 

Trzecie czytanie biblijne: 

Ewangelia wg œw. Marka 6,35-44 

Zapraszamy do refleksji nad tajemnic¹, któr¹ Jezus
przekazuje nam dzisiaj.

Przewodnicz¹ca: Jezus zapyta³ swoich uczniów: Ile macie
chlebów? Jezus pyta nas równie¿ dzisiaj: Ile macie chlebów?

(Zanim kobiety zaczn¹ mówiæ, ka¿da podchodzi kolejno do
o³tarza, podnosi serwetê, przykrywaj¹ca kosz z chlebem,
zagl¹da do niego i ponownie przykrywa. Kiedy mówi¹,
pozostaj¹ w pobli¿u o³tarza). 



Lektorka 1: (Sugerujemy, ¿eby lektorkami by³y te kobiety,
które uczy³y s³ów pozdrowienia)

Od chwili powstania naszego pañstwa w 1819 roku represje
i zabójstwa stosowane by³y przez w³adzê jako œrodki kontroli
nad spo³eczeñstwem. W roku 1905 robotnicy z In, z fabryk na
pó³nocy przetwarzaj¹cych saletrê i azotany, przeszli - wraz ze
swoimi ¿onami i dzieæmi - przez najbardziej such¹ pustynie na
œwiecie, pustyniê Atacama. Chcieli przez to wywrzeæ nacisk na
w³adze w sprawie polepszenia warunków ¿ycia. W³adze
wojskowe urz¹dzi³y zasadzkê i zabito ok. 2000 osób przy szkole
Santa Maria w Iquique. Ta trudna próba przynios³a w
konsekwencji katastrofalne warunki pracy dla milionów
Chilijczyków, dlatego ludzie zaczêli siê organizowaæ, by móc
broniæ swoich praw. 

Modlitwa o przebaczenie
Bo¿e nasz, wyznajemy, ¿e nie byliœmy przygotowani na dzie-

lenie siê tym, co posiadaliœmy. Wybacz nam, ¿e nie potêpia-
liœmy dzia³añ przeciwko ludzkiej godnoœci. Wybacz nam prze-
moc wobec tych, którzy s¹ s³abi. 

Wszyscy: Panie, zmi³uj siê!

Modlitwa wstawiennicza/przyczynna 
Modlimy siê za ludzi biednych i g³odnych, za ofiary chci-

woœci i niepohamowanej ¿¹dzy zysku. Naucz nas wspó³czuæ ze
wszystkimi, aby nikt nie zosta³ pozbawiony dostêpu do bogactw
tego œwiata. 

Wszyscy: Bo¿e mi³oœci, naucz nas, co powinniœmy czyniæ.

Lektorka 2:
Od koñca XIX w. teren kopalñ wêgla w Lota, mieœcie w po-

bli¿u Concepción na po³udniu Chile, by³ jednym z najubo¿-
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gwa³conych, zara¿onych HIVi AIDS. Nie opuszczaj samotnych
i niekochanych. B¹dŸ nadziej¹ tych, które ciê¿ko pracuj¹c nie
otrzymuj¹ godziwej zap³aty, i tych, które nie maj¹ dachu nad
g³ow¹ i s¹ g³odne, bo nie maj¹ nawet odrobiny m¹ki czy oliwy,
by upiec chleb. 

Wszyscy: O, Panie, zapewnij im swoj¹ ochronê!

Lektorka 4:
Zyski, jakie globalizacja przynosi niewielu, powoduj¹ chci-

woœæ wielkich potêg gospodarczych. Widz¹ one w naszym kraju
mo¿liwoœci inwestowania, które przyniesie im ogromne zyski.
Towary i grunty sprzedawane s¹ tym, którzy oferuj¹ najwiêcej,
i oni potem dyktuj¹ warunki. Eksploatacja zasobów naturalnych,
które s¹ bogactwem naszego kraju, jest w rêkach obcokrajowców.
Dobra materialne sta³y siê dla wielu mê¿czyzn i kobiet najwa-
¿niejszym d¹¿eniem ¿ycia. Kiedy ustalaj¹ warunki i wartoœci dla
zdobycia tych dóbr, szkodz¹ wielu swoim siostrom i braciom. 

Modlitwa o przebaczenie
Drogi Ojcze, zmi³uj siê nad nami, bo zgrzeszyliœmy nie potê-

piaj¹c niszczenia naszego kraju i pól ze zbo¿em, z którego mamy
chleb, nie chroniliœmy zasobów wody, tak wa¿nych dla nas i dla
przysz³ych pokoleñ. Przebacz nam grzech konformizmu, który
sprawia, ¿e jesteœmy obojêtni na potrzeby naszych braci i sióstr. 

Wszyscy: Panie, zmi³uj siê.

Modlitwa wstawiennicza/przyczynna
Modlimy siê o te dzieci na œwiecie, które co wieczór id¹ spaæ

g³odne i za ludzi, którzy szukaj¹ pracy i nie mog¹ jej znaleŸæ.
Modlimy siê za chorych, cierpi¹cych, smutnych, za tych,
których bliscy zaginêli, i za przeœladowanych. Niech nasze
œwiadectwo w s³owie i czynie uka¿e Twoj¹ mi³oœæ temu œwiatu.



szych w kraju. By³ to teren strajków i ruchów robotniczych a¿
do ostatecznego zamkniêcia kopalñ w 1997. Wówczas ponad ty-
si¹c robotników znalaz³o siê na bruku.

Kobiety z Lota zawsze wspiera³y swoich mê¿ów. Wspania-
³ym przyk³adem ich pomocy by³ typowy „chleb górnika”, pie-
czony we wspólnych piecach. Wraz z zamkniêciem kopalñ i na-
dejœciem bezrobocia kobiety podjê³y mozolne zadanie utrzy-
mania swoich rodzin dziêki temu, co najlepiej potrafi³y: dziêki
sporz¹dzaniu bochenków chleba, z powodu kszta³tu znanych
jako „lulos” (szerokie w œrodku, a w¹skie i d³ugie na koñcach). 

Dzisiaj znów zainstalowano w Lota wspólne piece. Kobiety
pracuj¹ na zmiany piek¹c z³ocisty i chrupi¹cy chleb i dostar-
czaj¹c go na rynek. 

Modlitwa o przebaczenie
Niebiañski Ojcze, jesteœmy œwiadomi tego, ¿e zasoby,

którymi tak szczodrze nas obdarowa³eœ, nie by³y dzielone
sprawiedliwie i pozostawa³y w posiadaniu tylko niewielu osób.
Wyznajemy, ¿e grzeszyliœmy odwracaj¹c wzrok od nierównoœci
i niesprawiedliwoœci wokó³ nas. Zmi³uj siê nad nami, Ojcze, 
i wybacz nam to, ¿e zamykaliœmy oczy, by nie widzieæ i uszy -
by nie s³yszeæ. Wybacz nam zamykanie drzwi, aby nie wpuœciæ
i r¹k, aby nie dawaæ. Wybacz nam, Panie.

Wszyscy: Panie, zmi³uj siê.

Modlitwa wstawiennicza/przyczynna
Mi³osierny Bo¿e, ludzie tak czêsto prze¿ywaj¹ chwile

zw¹tpienia i bólu, kiedy nie wiedz¹ co daæ jeœæ rodzinie
nastêpnego dnia. Modlimy siê za te matki, które odchodz¹ z
domu w poszukiwaniu chleba, pozostawiaj¹c dzieci samym
sobie. 

Wszyscy: O, Panie, zapewnij im swoj¹ ochronê!

Lektorka 3:
W latach 1973-1989 Chile, po obaleniu rz¹du Salvadora

Allende, prze¿ywa³o jeden z najtrudniejszych okresów dykta-
tury genera³a Augusto Pinocheta. Wielu ludzi zginê³o, wielu
zosta³o aresztowanych i zaginê³o, jak to bywa³o równie¿ w in-
nych dyktaturach Ameryki £aciñskiej. Wielu te¿, którzy mogli
przyczyniæ siê do rozwoju kraju, musia³o udaæ siê na emigracjê.
Prze¿yli oni dziêki wielu „wdowom z Sarepty”, które w latach
roz³¹ki z rodzin¹ wyci¹gnê³y do nich pomocn¹ d³oñ. 

W latach osiemdziesi¹tych, mimo ci¹g³ych szeroko zakrojo-
nych represji politycznych, pojawia³y siê na nowo oznaki solidar-
noœci i si³y spo³eczne próbowa³y zaspokoiæ potrzeby materialne,
o które dot¹d nie dbano. Wspólne miejscowe akcje spo³eczne
zaczê³y siê szybko rozrastaæ. Pojawi³y siê organizacje lokalne,
wspieraj¹ce samopomoc w gotowaniu posi³ków (tzw. „soup
kitchens”). Te wspólne wysi³ki wolontariuszy s³u¿y³y nie tylko
jedzeniu i zaspokajaniu materialnych potrzeb osób o najmniej-
szych zasobach, ale tak¿e dawa³y mo¿liwoœæ podzielenia siê
osobistymi problemami i wymiany doœwiadczeñ w rozwi¹-
zywaniu codziennych trudnoœci. 

Modlitwa o przebaczenie
Bo¿e nasz, wyznajemy, ¿e nie byliœmy przygotowani do

dzielenia siê tym, co mamy. Wyznajemy, ¿e nie byliœmy
w³aœciwie przygotowani, by zaufaæ s³owom proroków. Widzimy
wielk¹ obfitoœæ bogactw, którymi zostaliœmy pob³ogos³awieni.
Teraz, kiedy spogl¹damy wstecz, przyznajemy, ¿e Ÿle
szafowaliœmy tym, co otrzymaliœmy z Twojej rêki. 

Wszyscy: Panie, zmi³uj siê.

Modlitwa wstawiennicza/przyczynna
Bo¿e nasz, który jesteœ dobrym Ojcem i Matk¹, modlimy siê

o Twoje mi³osierdzie dla kobiet bitych, Ÿle traktowanych,
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