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ŒWIATOWY DZIEÑ MODLITWY

Œwiatowy Dzieñ Modlitwy Kobiet o 125-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 Miêdzynarodowy 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 10-17 czerwca 2012 r. odby³a siê Konferencja Œwiatowego Dnia
Modlitwy.

Has³em konferencji by³ tekst z Ksiêgi Amosa 5,24 „Niech raczej prawo tryska jak
woda, a sprawiedliwoœæ jak potok nie wysychaj¹cy!”, który ³¹czy temat przewodni
liturgii przygotowanej na 2012 r. przez kobiety z Malezji oraz liturgii przygotowanej
na 2013 r. przez kobiety z Francji. 

W konferencji wziê³o udzia³ 225 przedstawicielek z 104 Komitetów Krajowych
Œwiatowego Dnia Modlitwy z ca³ego œwiata. 

Polskê reprezentowa³y Joanna Kamiñska, Przewodnicz¹ca polskiego Komitetu
oraz Iga Zalisz.

Nowymi Przewodnicz¹cymi Komitetu regionalnego na Europê zosta³y Laurence
Gangloff z Francji oraz Emmanuelle Bauer z Luksemburga. Zast¹pi³y one Jean
Hackett z Wielkiej Brytanii oraz Corinn. Harbig ze S³owenii, ktora zosta³a
Prezydentk¹ zastêpuj¹c na tym stanowisku Annette Poitier z Bahama. Podczas
tegorocznej konferencji oficjalnie Rosangela Oliviera zast¹pi³a na stanowisku
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Dyrektora Generalnego Eileen King, która po25 latach pracy przesz³a na emeryturê.
Uroczyste przekazanie obowi¹zków mia³o miejsce podczas zamykaj¹cego
konferencjê nabo¿eñstwa.

Warszawa. Konferencja Komitetu Krajowego 
Œwiatowego Dnia Modlitwy w Polsce 

W dniach 10-11 listopada odbyta siê Jubileuszowa Konferencja Komitetu
Krajowego Œwiatowego Dnia Modlitwy w Polsce, która zgromadzi³a w kaplicy
Dobrego Pasterza Parafii Ewangelicko-Metodystycznej w Warszawie oko³o 50
kobiet. Uczestniczki konferencji powita³a przewodnicz¹ca Krajowego Komitetu
Œwiatowego Dnia Modlitwy, Joanna Kamiñska, a s³owo modlitwy i pozdrowienie dla
uczestniczek przekaza³ gospodarz miejsca, ks. sup. Zbigniew Kamiñski.

Podczas konferencji przypomniano pionierki tej ekumenicznej pracy kobiety 
w Polsce, w szczególnoœci pani¹ Irenê Kurzewsk¹ z Koœcio³a Ewangelicko-Reformo-
wanego, która t³umaczy³a liturgiê ŒDM z jêzyka francuskiego i pastorow¹ Halinê Kus
z Poznania, która t³umaczy³a liturgiêz jêzyka niemieckiego i propagowa³a ideê tego
dnia zarówno w œrodowisku polskich metodystek, jak równie¿ w œrodowisku ekume-
nicznym. Od 1962 roku równolegle odbywa³y siê nabo¿eñstwa w Warszawie i Pozna-
niu. Ide¹ tych nabo¿eñstw, od pocz¹tku ich organizowania, jest wspólna modlitwa 
i zbiórka œrodków materialnych na ró¿ne projekty, które przekazywane s¹ na
wsparcie najbardziej poszkodowanym na œwiecie kobietom i dzieciom.

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-
Metodystycznym w Warszawie, prowadzone przez Amerykankê, pastorow¹ 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 przewod-
niczy 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.

W Polsce nabo¿ñstywa z okazji Œwiatowego Dnia Modlitwy odbywaj¹ sie
regularnie od marca 1962 roku 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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O, nie zamykaj, przed przychodniem drzwi 
Ne ferme pas ta porte  á l’étranger

Paroles et musique Noël Colombier

T³um. Ewa Kononienko-Pawlas



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 2014 pod has³em: 
»Strumienie na pustyni« przygotowa³y kobiety z Egiptu.
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Wszyscy: Niech spocznie na nas b³ogos³awieñstwo Trójjedynego Boga,
niech Bo¿y pokój rz¹dzi œwiatem, a solidarnoœæ miêdzy ludŸmi niech siê
umacnia. To jest obietnica Boga dla œwiata, który ma przyjœæ. Amen.

PIEŒÑ KOÑCOWA (ka¿dy kraj wybiera swoj¹ pieœñ na zakoñczenie)

Czy zostawimy dla przychodnia
Mel.: Jo Akepsimas Tekst: Michel Scouarrnec

T³um.: Ewa Kononienko-Pawlas



ŒWIATOWY DZIEÑ MODLITWY 2013

TEMAT: BY£EM OBCY I PRZYJÊLIŒCIE MNIE

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTWA

ROZPOCZÊCIE

O³tarz udekorowany bukietem ró¿nokolorowych kwiatów. Poœrodku
Biblia otwarta na 25 r. Ewangelii œw. Mateusza i zapalona œwieca.

W tle gra muzyka (np. Debussy, Ravel lub Fauré, lub inny pasuj¹cy
kompozytor francuski, zapewniaj¹cy refleksyjn¹ atmosferê). Wchodzi kolejno
szeœæ kobiet, ubranych w stroje/szale w ciep³ych kolorach (z obrazu ŒDM).
Gestami pozdrawiaj¹ zebranych na nabo¿eñstwie. Te kobiety symbolizuj¹
ró¿norodnoœæ wszystkich zaanga¿owanych w przygotowanie tego nabo-
¿eñstwa.

POWITANIE

Przewodnicz¹ca (zwracaj¹c siê do wszystkich obecnych)
Bonjour, bonjour, bonjour. Mi³o nam powitaæ Was w imieniu naszych

sióstr z Francji, które przygotowa³y to nabo¿eñstwo dla nas wszystkich.
Chcemy Wam opowiedzieæ, kim one s¹ i sk¹d pochodz¹.

Kobieta 1 - ubrana w ciemnoczerwony szal 
Zacznê od Odile - to ona jest obecnie przewodnicz¹c¹ Francuskiego

Komitetu ŒDM i mieszka w Pary¿u. 

Kobieta 2 - ubrana w jasnoczerwony szal
A Jeanie pochodzi z Kamerunu. Obywatelk¹ francusk¹ sta³a siê po

wyjœciu za m¹¿. Mieszka w Lyonie i jest lekarzem.

Kobieta 3 - ubrana w pomarañczowy szal
Greta zaœ jest Niemk¹, singielk¹ i nauczycielk¹ w Po³udniowej Francji. 

Kobieta 4 - ubrana w brzoskwiniowy szal
A teraz Marguerite: urodzona we wschodniej Francji, obecnie mieszka 

w Brest, dok³adnie na drugim koñcu kraju, w Bretanii, prowadzi dom i jest
matk¹ czwórki dzieci. 
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OdpowiedŸ mo¿e byæ œpiewana lub mówiona

Kobieta 4 - ubrana w brzoskwiniowy szal
Bo¿e, modlimy siê o odwagê, aby stawiæ czo³o przyczynom, dla których

ludzie s¹ zmuszani do opuszczenia ojczyzny. Jest ich wiele, to wojny, kata-
strofy naturalne, szkody wywo³ane zmianami klimatu, kryzysy gospodarcze.
Modlimy siê o powa¿ne podejœcie do tych zagro¿eñ i wytrwa³oœæ w poszuki-
waniu rozwi¹zañ. Bo¿e, pomó¿ nam, abyœmy byli te¿ œwiadomi `
odpowiedzialnoœci za siebie nawzajem i hojni w trosce o innych. 

OdpowiedŸ mo¿e byæ œpiewana lub mówiona 

Kobieta 5 - ubrana w ciemno¿ó³ty szal
Bo¿e, powierzamy Ci nasze Koœcio³y, ruchy i organizacje chrze-

œcijañskie. Spraw, aby stawa³y siê one miejscami, w których wszyscy przy-
bysze bêd¹ siê dobrze czuli, niezale¿nie od pochodzenia i ró¿nic
kulturowych. 

OdpowiedŸ mo¿e byæ œpiewana lub mówiona

Przewodnicz¹ca
Panie, Bo¿e nasz, ucieczko i si³o nasza, daj nam to, o co z ufnoœci¹ Ciê

prosimy. A teraz weŸmy siê za rêce i módlmy siê, jak nas nauczy³ Jezus
Chrystus: Ojcze nasz, któryœ jest w niebie, œwiêæ siê imiê Twoje, przyjdŸ
Królestwo Twoje, b¹dŸ wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi; chleba
naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuœæ nam nasze winy, jako 
i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódŸ nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode z³ego; albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwa³a
na wieki wieków. Amen.

ROZES£ANIE I B£OGOS£AWIENSTWO

Kobieta ubrana w szary szal
Siostry i bracia, „By³em tu³aczem i przyjêliœcie Mnie”. Niech nasze

zainteresowanie innymi i nasza obecnoœæ bêd¹ dla nich pomoc¹. Niech nasz
uœmiech uszczêœliwia ludzi. Niech nasze s³owa s³u¿¹ ¿yciu. Niech Bóg daje
si³ê naszemu œwiadectwu, niech Jezus Chrystus prowadzi nas w dzia³aniu, a
moc Ducha Œwiêtego niech kieruje naszymi myœlami. 

Jezus mówi nam: „Zapewniam was, to, co uczyniliœcie jednemu z tych
braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliœcie.”



Kobieta 5 - ubrana w ciemno¿ó³ty szal
Jest te¿ Cécile, która wraz z mê¿em prowadzi farmê w œrodkowej Francji.

Kobieta 6 - ubrana w cytrynowy szal
Geneviéve wysz³a za m¹¿ za Anglika. Pracowa³a w Lille i w³aœnie

przesz³a na emeryturê. 

Kobieta w szarym szalu 
Bóg nas wzywa. Bóg nazywa nas wszystkich swoimi dzieæmi. 
A my wiemy, ¿e jesteœmy jedynie obcymi i przybyszami na tej ziemi.

Przewodnicz¹ca
Bóg nas wzywa. Pos³uchajmy s³ów Jezusa Chrystusa i otwórzmy siê na

nie: „By³em tu³aczem i przyjêliœcie Mnie.” Z³¹czmy siê w modlitwie ze
wszystkimi ludŸmi na ca³ym œwiecie!

PIEŒÑ- Otwórz drzwi
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MODLITWA PRZYCZYNNA/WSTAWIENNICZA

Przewodnicz¹ca
Módlmy siê:
Panie, Bo¿e nasz, otwórz nasze serca i spraw, aby nasz¹ modlitw¹

kierowa³o œwiat³o Twojego Ducha. Pomó¿ nam, zjednoczonym z ca³ym
chrzeœcijañskim Koœcio³em na ziemi, modliæ siê o to, abyœmy potrafili 
z otwartymi ramionami przyjmowaæ naszych bliŸnich. 

OdpowiedŸ mo¿e byæ œpiewana lub mówiona 

Kobieta 1 - ubrana w ciemnoczerwony szal
Bo¿e, powierzamy Ci nasz¹ m³odzie¿, która dziêki swojemu

zaanga¿owaniu i ró¿nego rodzaju kontaktom, buduje mosty pomiêdzy
narodami. Modlimy siê o to, abyœmy potrafili wspieraæ m³odych ludzi w ich
d¹¿eniach i pomagaæ w rozwijaniu mo¿liwoœci. 

OdpowiedŸ mo¿e byæ œpiewana lub mówiona

Kobieta 2 - ubrana w jasnoczerwony szal
Bo¿e, powierzamy Ci nasze wielokulturowe rodziny, które wzbogacaj¹

nasze relacje swoj¹ ró¿norodnoœci¹ i otwartoœci¹.  Modlimy siê za rodziny,
w których oboje lub jedno z rodziców s¹ obcego pochodzenia. Oni, bêd¹c
œwiadomi ró¿nic, musz¹ wspólnie budowaæ codziennoœæ. Modlimy siê 
z nimi, aby uda³o im siê ³¹czyæ wartoœci religijne i kulturowe.

OdpowiedŸ mo¿e byæ œpiewana lub mówiona 

Kobieta 3 - ubrana w pomarañczowy szal
Bo¿e, powierzamy Ci m³ode kobiety, które w nadziei na zatrudnienie i

lepsze ¿ycie odwa¿aj¹ siê wyjechaæ zagranicê, aby studiowaæ lub pracowaæ.
Powierzamy Ci z wdziêcznoœci¹ te, którym siê powiod³o. Z trwog¹ i trosk¹
modlimy siê za te, które wpad³y w niebezpieczn¹ pu³apkê handlu ludŸmi.
Panie, Bo¿e nasz, pomó¿ nam dotrzeæ do nich, aby zosta³y uwolnione i
mog³y ¿yæ godnie. 



4. Niech nasza mi³oœæ, nasze zycie, dzie³a r¹k
œwiadcz¹, ¿e Bóg wci¹¿ dzia³a w swiecie tym.
Niech ka¿dy z nas odpowiedŸ da na Bo¿y plan,
na Ducha zew otwarte serce ma.

(Na podstawie tekstu francuskiego s³owa polskie: 
Ewa Kononienko-Pawlas)

UWIELBIENIE

Kobieta 1 - ubrana w ciemnoczerwony szal 
Oddajemy Ci chwa³ê i czeœæ, Panie,Ty stworzy³eœ nas na swoje

podobieñstwo, a przecie¿ tak bardzo ró¿nimy siê od siebie. Dziêkujemy Ci
za tê ró¿norodnoœæ, za wszystkie jêzyki i dialekty. Dziêkujemy za nasze
ró¿ne kultury i tradycje. 

Wszyscy: Laudate Dominum [Taizé]
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Pieœn: Czy zostawimy dla przychodnia (zwrotka 3)

Kobieta 5
Nazywam siê Marie-Léone. Mieszka³am w Ruandzie do czasu

ludobójstwa, do którego dosz³o podczas wojny miêdzy dwoma plemionami
Tutsi i Hutu. Mój ojciec, brat, wuj i ciotka - wszyscy zostali zabici, a
niektórzy z nich nie maj¹ nawet swojego grobu. Uciekaj¹c od tego horroru,
znalaz³am schronienie we Francji. Przygnieciona cierpieniem i tragedi¹,
spotka³am tu siostry w Chrystusie, które mnie pocieszy³y, pomog³y mi i mn¹
pokierowa³y. Przyznano mi azyl polityczny i mog³am rozpocz¹æ studia.
Teraz mam pracê i jestem szczêœliw¹ ¿on¹ uczciwego i dobrego Francuza.
Wielbiê Boga, bo doprowadzi³ mnie do sióstr i braci w Chrystusie, którzy, w
Jego imieniu, otworzyli przede mn¹ swoje domy i serca. Niech Bogu bêd¹
dziêki i chwa³a. 

Pieœñ: Czy zostawimy dla przychodnia (zwrotka 4)

MEDYTACJA/REFLEKSJA/KAZANIE

Kobieta w szarym szalu
Uczucie obcoœci znane jest ka¿demu z nas. Z tych doœwiadczeñ bycia

wyobcowanym lub zaakceptowanym, czerpiemy si³ê do budowania relacji
(proponowane „nawi¹zywanie wiêzi” jest wg mnie niezrêczne jêzykowo) i
tworzenia spo³ecznoœci, w których wszyscy s¹ dobrze przyjmowani.  

PIEŒÑ 

ZEBRANIE OFIARY
ZapowiedŸ zgodnie z lokalnym zwyczajem

Przewodnicz¹ca
Niech ta kolekta bêdzie znakiem naszej wiêzi jako sióstr i braci ¿yj¹cych

obok siebie w jednym œwiecie. Modlimy siê za siebie nawzajem, próbujemy
wzajemnie dzieliæ troski i problemy, chciejmy dzieliæ siê te¿ dobrami
materialnymi. 

PIEŒÑ 

lub modlitwa zwi¹zana ze sk³adaniem ofiary



Kobieta 2 - ubrana w jasnoczerwony szal
Oddajemy Ci chwa³ê i czeœæ, Panie. W Twoich oczach ka¿dy z nas jest

inny, niepowtarzalny. Chcemy œwiêtowaæ nasz¹ ró¿norodnoœæ i cieszyæ siê z
tego, ¿e jesteœmy wezwani, by ¿yæ jako siostry i bracia. Panie, Ty prowadzisz
nas ku solidarnoœci, niezale¿nie od naszego pochodzenia, jêzyka, wygl¹du i
charakteru. Dziêkujemy Ci za Twoj¹ ³askê,  któr¹ darzysz nas wszystkich
jako Twoje dzieci.

Wszyscy : Laudate Dominum [Taizé]

Kobieta 3 - ubrana w pomarañczowy szal
Tobie, Bo¿e, chwa³a, czeœæ i uwielbienie za wszystkie Twoje dobre dary.

Amen.

Wszyscy: Laudate Dominum [Taizé] 
(lub INNA PIEŒÑ UWIELBIENIA)

CZYTANIE BIBLIJNE I PROŒBA O PRZEBACZENIE

Kobieta 4 - ubrana w brzoskwiniowy szal
Pos³uchajmy teraz, co Bóg ma nam do powiedzenia. W Ksiêdze

Leviticus, Ksiêdze Kap³añskiej, czyli 3. Ksiêdze Moj¿eszowej, Bóg mówi o
tym, jak mamy traktowaæ przybyszów. Pos³uchajmy te¿ kobiet, które dziel¹
siê swoimi doœwiadczeniami.  

Czytanie z Ksiêgi Kap³añskiej 19,1.2.33-34: 
„I przemówi³ Pan do Moj¿esza: Mów do ca³ego zboru synów izraelskich

i powiedz im: Œwiêtymi b¹dŸcie, bom Ja jest œwiêty, Pan, Bóg wasz.
Je¿eli w waszej ziemi zamieszka z tob¹ obcy przybysz, nie bêdziesz go

gnêbi³.
Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech bêdzie jako tubylec

wpoœród was samych; bêdziesz go mi³owa³ jak siebie samego, gdy¿ i wy
byliœcie obcymi przybyszami w ziemi egipskiej; Ja, Pan, jestem Bogiem
waszym.”

Kobieta 1 
Mam na imiê Irena i jestem z Ukrainy. Skuszona lepszym ¿yciem

odpowiedzia³am na ofertê pracy we Francji. Rzeczywistoœæ okaza³a siê
jednak zupe³nie inna: kiedy przyjecha³am, odebrano mi dokumenty.
Zrozumia³am, ¿e zosta³am oszukana przez moich rodaków i zwabiona w sieæ
prostytucji. 

Przewodnicz¹ca/Narratorka
Wówczas odpowiedz¹ sprawiedliwi:

Wszyscy: „Panie, kiedy widzieliœmy Ciebie g³odnego i nakarmiliœmy
albo spragnionego i daliœmy Ci piæ?” 

Wszyscy: „Kiedy widzieliœmy Ciebie jako tu³acza i przyjêliœmy albo
nagiego i ubraliœmy?”

Wszyscy: „Kiedy widzieliœmy Ciê chorego albo w wiêzieniu i
przyszliœmy do Ciebie?”

Przewodnicz¹ca/Narratorka
Na to Król im odpowie: 
(Król/jedna z kobiet) „Zapewniam was, to, co uczyniliœcie jednemu z

tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliœcie.”

Pieœñ: 

Kobieta 3
Mam na imiê Vera i jestem Brazylijk¹. We Francji mieszkam od piêciu

lat. Nie jest mi ³atwo, bo ciê¿ko pracujê dla kilku rodzin, ale dajê sobie jakoœ
radê. Kocham Francjê i czujê siê w pe³ni zasymilowana (proponowana
zmiana na „jak u siebie” jest wg mnie zbyt mocna). Mam wielu francuskich
przyjació³, którzy chêtnie pomagaj¹ mi we wszelkich sprawach urzêdowych
i ca³ej tej biurokracji. ¯ycie tutaj ma wiele dobrych stron, jesteœmy objêci
opiek¹ medyczn¹, mo¿emy chodziæ na kursy francuskiego, mamy dostêp do
bibliotek. Mój dwudziestoletni syn w ubieg³ym roku wyjecha³ z Brazylii 
i do³¹czy³ do mnie. Znalaz³ pracê na budowie. Jest dzielny i dobrze siê czuje
we Francji. 

Pieœñ:Czy zostawimy dla przychodnia (zwrotka 2)

Kobieta 4
Mam na imiê Françoise i jestem pielêgniark¹ w szpitalu. Chcia³abym

opowiedzieæ o tym, jak dobrze przyjmowane s¹ tu dzieci z innych krajów,
które przyje¿d¿aj¹ do Francji na powa¿ne operacje, np. z powodu wad serca
czy chorób tropikalnych, których nie mo¿na dobrze leczyæ w ich krajach.
Wszystko maj¹ zapewnione, a na czas zdrowienia trafiaj¹ pod opiekê
goœcinnych francuskich rodzin. Przebywaj¹ u nich dopóty, dopóki nie dojd¹
do siebie na tyle, by wróciæ do swego kraju. 
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Pieœñ: O, nie zamykaj przed przechodniem drzwi (refren)  str. 17

d.c. czytania z Ksiêgi Kap³añskiej 19, 35-36:   
„Nie czyñcie nikomu krzywdy w s¹dzie ani co siê tyczy miary, ani wagi, 
ani objêtoœci.Bêdziecie mieli wagi rzetelne, odwa¿niki rzetelne, efê 
rzeteln¹, hin rzetelny; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym, który was 
wyprowadzi³em z ziemi egipskiej.”

Kobieta 2
Mam na imiê Joyce i jestem Francuzk¹. Moi rodzice musieli kiedyœ

uciekaæ z Kongo. Ja urodzi³am siê ju¿ we Francji i tu dorasta³am. Teraz
szukam pracy i - mimo moich francuskich dyplomów - ci¹gle nie mogê jej
znaleŸæ. Moje nazwisko i moje zdjêcie jednoznacznie bowiem wskazuj¹ na
cudzoziemskie pochodzenie.

Pieœñ: O, nie zamykaj przed przechodniem drzwi (refren)  str. 17

d.c. czytania z Ksiêgi Kap³añskiej 19,37: 
„Bêdziecie wiêc przestrzegaæ wszystkich moich ustaw i wszystkich

moich praw, i bêdziecie je wykonywaæ; Ja jestem Pan.”

Kyrie 

Kobieta 5 - ubrana w ciemno¿ó³ty szal
Wybacz nam, Panie, kiedy zapominamy o Twoich przykazaniach.

Wybacz nam, kiedy Ÿle przyjmujemy tych, którzy u nas szukaj¹ schronienia.
Wybacz s³owa, którymi ranimy innych, wybacz nasze postawy, które ich
poni¿aj¹. Wybacz te¿ nasze tchórzostwo i nasz¹ obojêtnoœæ. Amen.

Pieœñ: Kyrie 

Kobieta 6 - ubrana w jasno¿ó³ty szal
W s³owach z Ksiêgi Apokalipsy  znajdujemy zapewnienie o tym, ¿e Bóg

daje nam zbawienie i pojednanie:  „I us³ysza³em donoœny glos od tronu, jak
mówi³: Oto miejsce przebywania Boga z ludŸmi, i bêdzie mieszka³ z nimi.
Oni bêd¹ Jego ludem, a On, ich Bóg, bêdzie BOGIEM Z NIMI. I otrze
wszelk¹ ³zê z ich oczu, i œmierci ju¿ nie bêdzie, ani ¿a³oby, ani krzyku, ani
bólu ju¿ nie bêdzie, bo pierwsze rzeczy przeminê³y”. 

CZYTANIE BIBLLIJNE

Przewodnicz¹ca
Módlmy siê: I dzisiaj, Bo¿e, Twoje S³owo ma nam coœ do powiedzenia.

Uwolnij nas od wszelkich stereotypów, które przeszkadzaj¹ nam w s³uchaniu
Twojego wezwania. Spraw, abyœmy przyjmowali Twoje S³owo tak,
jakbyœmy odkrywali je po raz pierwszy. Niech przez Twego Ducha stanie siê
Ono Dobr¹ Nowin¹ dla naszego ¿ycia. Amen.

Czytanie z Ewangelii wg œw. Mateusza 25, 31-40  

Przewodnicz¹ca/Narratorka: „Kiedy zaœ Syn Cz³owieczy przyjdzie w
swojej chwale, a z Nim wszyscy anio³owie, wtedy zasi¹dzie na tronie swojej
chwa³y i zgromadz¹ siê przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych
od drugich, jak pasterz oddziela owce od koz³ów. Owce postawi po swojej
prawej stronie, a koz³y po lewej. Wtedy Król powie do tych po prawej
stronie:”

(Król/jedna z kobiet) „Zbli¿cie siê, b³ogos³awieni Mojego Ojca, weŸcie
w posiadanie Królestwo, przygotowane wam od za³o¿enia œwiata. Poniewa¿
by³em g³odny i daliœcie mi jeœæ, by³em spragniony i daliœcie Mi piæ, by³em
tu³aczem i przyjêliœcie mnie, by³em nagi i ubraliœcie Mnie, by³em chory i
odwiedziliœcie Mnie, by³em w wiêzieniu i przyszliœcie do Mnie.”
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