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ŚWIATOWY DZIE Ń MODLITWY 2014 – EGIPT 
 

TEMAT: STRUMIENIE NA PUSTYNI 
 

Historia Światowego Dnia Modlitwy w Egipcie z lotu ptaka 
 
ŚDM jest międzynarodowym i międzywyznaniowym ruchem chrześcijańskim. Ruch powstał w 
XIX w. w USA, a obecnie działa z inicjatywy kobiet w ponad 170 krajach i regionach. Co roku w 
pierwszy piątek marca odprawiane jest nabożeństwo przygotowywane przez kobiety z innego 
kraju.   
 
W Egipcie ŚDM był obchodzony po raz pierwszy w 1928 r ( pod przewodnictwem nieżyjącej już 
Pani Aneesa abib Said, oraz innych sióstr, które odeszły do wieczności) Była to odpowiedź na 
porozumienie osiągnięte podczas Międzynarodowej Konferencji Misyjnej w Jeruzalem, 
stanowiące o tym, że międzynarodowy udział umocniłby jedność kobiet. Prezbiteriański Kościół 
w Egipcie, znany też jako Koptyjski Kościół Ewangelicki był pierwszym kościołem, który 
wdrożył mędzynarodowy program ŚDM, w jego ślady poszły inne kościoły. Do roku 1940, 
głównie dzięki wysiłkom Dr Martha Roy, ŚDM był obchodzony przez wiele kościołów na terenie 
całego Egiptu. Program został przetłumaczony na język arabski i przystosowany do potrzeb i 
zwyczajów lokalnego kościoła na całym świecie. Za względu na obecność wielu emigrantów z 
różnych krajów, była teżinna grupa celebrująca ŚDM po angielsku. 
 
W 1957 komitet kobiet egipskich spotkał się, aby zaplanować międzynarodowy program na rok 
1959, do napisania którego międzynarodowa społeczność zaprosiłla Egipt. Tematem programu 
był cytat 9:38, Panie, wierzę'' a na stronie tytułowej znajdował się rysunek Krzyża 
Koptystycznego. W 1959 obchody ŚDM zbiegły sie z pierwszym piątkiem Wielkiego Postu, 
dniem bardzo ważnym w kalendarzu najstarszego Kościoła w Egipcie, Koptystycznego 
Ortodoksyjnego Kościoła. Dlatego też program nabożeństwa w tamtym roku był wzbogacony o 
modlitwy zaczerpnięte z liturgii Koptystycznej- Ortodoksyjnej. 
 
Dopiero w roku 1970 powstało międzynarodowa i międzywyznaniowa Wspólnota, której 
członkinie spotykały sie raz w miesiącu przez cały rok, nie tylko w styczniu i lutym, w czasie 
przygotowań do marcowych obchodów. W 1971 ta zjednoczona grupa zyskała nazwę 
Ekumenicznej Wspólnoty Kobiet i to właśnie ta grupa przygotowała międzynarodowy program 
na rok 1975 ( drugi przygotowywany przez Egipt). Temat programu był zaczerpnięty z Jana 
17:22. 
 
Do tego czasu Egipt cieszył się już pełnym udziałem w obchodach Światowego Dnia Modlitwy. 
W 1974 Dr Mary Fadel została wybrana na przedstawiciela Środkowego Wschodu w Komitecie 
Międzynarodowym, a w latach 1978 do 1982 pełniła funkcję Przewodniczącej Komitetu. 
Dr Mary Massoud została wybrana na trzyletnią kadencję, aby reprezentować Środkowy Wschód 
w latach 1983-1986, potem została ponownie wybrana na kolejną kadencję. W 1990 na jedną 
kadencję funkcję objęła Pani Yousriya Sawiris, następnie Pani Nadia Menis przez dwie kadencje 
w latach  1999 -2007, a aktualnie  Pani. Lucy Naguib, która pełniła pierwszą kadencję do lipca 
2012. 
Dzisiaj Ekumeniczna Wspólnota Kobiet, znana też jako Krajowy Komitet Egiptu Światowego 
Dnia Modlitwy jest grupą, która przygotowuje tłumaczenie międzynarodowego programu w 
języku arabskim, potem planuje, przygotowuje i  organizuje nabożeństwa prowadzone w języku 



 
 

2 

arabskim w całym Egipcie, oraz w angielskm w czasie jednego nabożeństwa w Kairze, oraz 
sporadycznie w Aleksandrii. Każde nabożeństwo kończy się spotkaniem wspólnoty. Komitet 
przygotowuje również program dla dzieci realizowany w szkole niedzielnej ( lub piątkowej). 
Program przetłumaczony na język arabski jest wysyłany do kilku krajów arabskojęzycznych na 
Środkowym Wschodzie i czasami na życzenie do kilku społeczności europejskich.  
 
Grupa krajowa składa się z dwóch komisji: jednej organizującej spotkania w centrum Kairu w 
języku angielskim, oraz drugiej, której spotkania odbywają się w Heliopolis ( przedmieścia 
Kairu) w języku arabskim. Te dwie komisje spotykają się dwa razy w roku, aby uzgodnić 
najważniejsze kwestie, głównie treść tłumaczenia oraz publikacje i programy promocji ŚDM, 
decyzje dotyczące celu ofiarowania, w tym wsparcie dla Komitetu Międzynarodowego, a także 
planowanie i organizacja konferencji. Oprócz Komitetu krajowego w Kairze, jest kilka lokalnych 
wspólnot, spotykających się na prowincji, głównie w Aleksandrii, Tanta, Port Said, Minia, Sohad 
i Assuit.  
 
Działania w przeszłości i teraz 
 
* Pomoc w promowaniu międzywyznaniowego zrozumienia poprzez planowanie i organizowanie 
imprez ekumenicznych, takich jak koncerty, w czasie których chóry z kilku kościołów przekazują 
swoją nowinę pięknym śpiewem.  
 
* Zachęcanie kobiet do udziału w Światowym Tygodniu Modlitwy dla Jedności Chrześcijan, 
organizowanym przez kościół katolicki raz do roku w styczniu.  
 
* Dzielenie się informacjami i promowanie aktywnego zainteresowania w  uroczystościach 
różnych wyznań takich jak Święty Rok w kościele katolickim, Episkopalny Projekt Opiki 
Społecznej dla Boulaq, bazary charytatywne kościoła Koptystyczno-Ewangelickiego Rabita.  
 
* W oczekiwaniu na nadchodzący Międzynarodowy Rok Kobiet i aby zwrócić uwagę na 
potencjał kobiet w służbie chrześcijańskiej, grupa powołała delegację kierowaną przez Dr Marie 
As'ad, do spotkania z Jego Świątobliwością Papieżem Shenoudą III, aby przedyskutować jego 
sugestie w tej kwestii. . Delegacja spotkała się z Jego Świątobliwością w październiku 1984, 
gdzie dyskutowano, w jaki sposób Wspólnota może się przydać kobietom w Egipcie. Pod jego 
kierunkiem Wspólnota zainicjowała wiele działań społecznych, które trwają po dziś dzień.  
 
* Wysyłanie delegacji do członków grupy oraz otrzymywanie raportów od osób, ktore są 
zaproszone do udziału w międzywyznaniowych i międzynarodowych konferencjach 
chrześcijńskich, takich jak: 
 

� Seminarium Kobiet w Bejrucie w 1973 r. dziewięciu członków. 
� Seminarium sponsorowane przez Światową Radę Kościołów w Berlinie w 1975 r, jeden 

członek.  
� Międzynarodowe Warsztaty dla ŚDM w Meksyku, październik 1974, trzech członków.  
� Zgromadzenie Church Women United, w Tennessee, Usa, październik 1974, trzech 

członków.  
� Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów, Nairobi, Kenya, listopad 1975, dwóch 

członków.  
� Zgromadzenie Church Women United, w Purdue, lipiec 1984, dwóch członków.  



 
 

3 

� 75 obchody ŚDM w Szwajcarii, sierpień 2011, jeden członek.   
 
* Planowanie i zorganizowanie przyjęć informacyjnych  ŚDM dla zagranicznych gości, kobiet 
związanych z kościołem odwiedzających Egipt głównie w celach turystycznych, ale także aby 
poznać egipskie kobiety.  
 
Konferencje ŚDM w Egipcie 
 
Przy wsparciu Międzynarodowego Komitetu zorganizowaliśmy kilka warsztatów. W ostatnich 
latach należy wymień następujące wydarzenia: 
 
* Ogólnokrajowe Warsztaty u Św Marka, Alexandria  22–27 lipiec 1993 
Temat: ,, Stworzeni na podobieństwo Boga'' 
Cel: Pełniejsza realizacja i wykorzystanie naszego potencjału jako kobiet w służbie Boga.  
 
* Konferencja Środkowego Wschodu w Gouna 25–30 styczeń 1996 
Temat: ,, Bóg wzywa nas do Odpowiedzi'' 
Cel: Rozumienie naszej roli w kontekście innych wspólnot ŚDM Środkowego Wschodu.  
 
* Ogólnokrajowe Warsztaty w Ras Sadre, 3–6 października 2001 
Temat: Talitha Koumi: Odnowa i upoważnienie'' 
Cel: Stała odnowa Ogólnokrajowej Wspólnoty poprzez przekazanie władzy obecnym członkom, 
a także przekazanie młodemu pokoleniu prawa do niesienia sztandaru.  
 
* Ogólnokrajowe Warsztaty w Anaforze, 26–29 maja 2011  
Temat: „Strumienie na Pustyni” 
Cel: Zapewnienie uczestnikom materiałów do napisania tekstów na ŚDM 2014 w oparciu o temat 
„Strumienie na Pustyni”. 
 
Władze komitetu krajowego 
 
ŚDM Egiptu to nieformalna międzywyznaniowa i międzynarodowa wspólnota. Do lat 90. XX w. 
spotykałyśmy się raz w miesiącu w centralnym Kairze jako jedna grupa, spotkania sie odbywały 
w wynajętym holu  Kościoła Św. Andrzeja. Wspólnocie przewodziły 3 osoby (reprezentujące 3 
główne chrześcijańskie wyznania w Egipcie: Koptyjski Kościół Ortodoksyjny, Rzymsko-
katolicki i Protestancki) , był też sekretarz i skarbnik. Władze były wybierane raz na trzy lata 
(z możliwością reelekcji).  Wszystkie nasze spotkania były prowadzone po angielsku, ponieważ 
uczestniczyły w nich kobiety z zagranicy, które nie znały arabskiego. W ówczesnych czasach 
ruch uliczny odbywał się dość płynnie, więc łatwo było się dostać z jednej części miasta do innej. 
Były to czasy poprzedzające intensywny rozwój technologii, gdy w powszechnym użyciu były 
maszyny do pisania (nie komputery), gdy używano kalki ( brak fotokopiarki)  i gdy kontakty 
międzynarodowe odbywały się za pośrednictwem poczty lotniczej (brak internetu i faxu).  
 
Na początku lat 90. XX w. Kościół Św Andrzeja potrzebował naszej sali dla własnych działań 
duszpasterskich. W tym czasie też ruch uliczny sięnasilił i przejazd z Heliopolis do Kairu 
zajmował kilka godzin! Naszą grupę musieliśmy podzielić na dwie podkomisje: jedną 
organizującą spotkania w centrum Kairu, oraz drugą której spotkania odbywały się w Heliopolis. 
Dr Marie As'ad (w owym czasie Przewodnicząca Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego) 
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zaoferowała swój dom na miejsce spotkań członków z miasta, natomiast osoby z Heliopolis 
wynajęły salę w kościele św Michała w Heliopolis (gdzie nadal się spotykają). Później, gdy 
Dr Marie As'ad zaczęła więcej podróżować, Dr Mary Massoud zaoferowała swój dom na 
spotkania  komitetu kairskiego.  
 
Obecnie we władzach są nadal trzy przewodniczące, wszystkie należące do podkomitetu 
Heliopolis, oraz czwarta przewodnicząca w mieście działająca jako łącznik między wspólnotą 
ŚDM poza Kairem.  ( Na spotkaniach w mieście językiem urzędowym jest angielski ze względu 
na udział obcokrajowców.  Obecnie jest dwóch skarbników, jeden dla grupy Heliopolis, a drugi 
dla komitetu kairskiego. Każdy członek wnosi małą składkę roczną: 30 funtów egipskich w 
Heliopolis i 25 funtów egipskich w Mieście. Nie mamy konta bankowego. Ta niewysoka składka 
roczna pokrywa konieczne wydatki ( w tym wynajem sali w Heliopolis, wynajem barki IBIS, 
gdzie spotykamy się raz do roku, drukowanie i ogólnokrajowa dystrybucja materiałów ŚDM, 
sprzęt, okazjonalne upominki pożegnalne, itd.). W marcu każdego roku, gdy zbiórka ŚDM jest 
przeznana na określony projekt, często dołączamy do tej kwoty to, co zostało z naszych rocznych 
składek na dany rok.  
 
Nie trzeba dodawać, że Przewodniczącą obu podkomisji jest nasza Przedstawicielka w Komitecie 
Międzynarodowym. Ostatnio dodano funkcję łączniczki, a o wyborze na to (bezpłatne) 
stanowisko decydują takie umiejetności jak dobra znajomość angielskiego i arabskiego (w mowie 
i piśmie), szybkie działanie i wykonywanie obowiązków, umiejetność komunikowania się z 
grupami międzynarodowymi, szczególnie MKŚdM, posiadanie oraz umiejętność obsługi e-maila 
i faxu, a przede wszystkim chęć i mozliwość poświęcenia czasu na rzecz ŚDM. W 2001 r. 
zaproszono kilka młodych kobiet na warsztaty Talitha Koumi w Ras Sadre, a w 2007 r. 
najbardziej obiecująca z nich została wysłana na Międzynarodowe Spotkanie w Kanadzie i 
ponownie w 2011 r. została zaproszona ( wraz z innymi młodymi kobietami) na warsztaty do 
Anafory – z widokami na objęcie przywództwa ŚDM, ale niestety finansowe i rodzinne 
zobowiązania często zmuszają młode kobiety do podjęcia innych zadań. Również od lutego 
2011 r. wielu młodych chrześcijan emigrowało z kraju. Módlcie się z nami w tej intencji, gdyż 
jest to dla nas wielkie zmartwienie.  
 
Nasza Wizja na Przyszłość 
 
Dążymy do stałego rozwijania naszej wspólnoty, stawiając czoła codziennym problemom, 
codziennie odnowieni i wzmocnieni Duchem Swiętym. Naszym największym wyzwaniem jest w 
tej chwili modlitewna odpowiedź na Rewolucję, która zaczęła się 25 stycznia 2011. Wierzymy, 
że Bóg wykorzysta dramatyczną sytuację panującą w naszym kraju na swą chwałę i sprawi, że 
jeszcze więcej ludzi pozna naukę Pana Jezusa.  
 
Jesteśmy zasczycone, że Egipt ( po raz trzeci) został zaproszony do napisania międzynarodowego 
programu na rok 2014 i szczerze dziękujemy Eileen King, byłej Dyrektor Wykonawczej 
MKŚDM, pod której przywództwem komitet działał w swej formie. 
 
Bogu niech będzie chwała. 
 

Mary Massoud, styczeń 2012 
 

Tłumaczenie: Bożena Wiercińska 


