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Otwórz me oczy

Tekst i melodia: Robert Cull 1976
- Open Our Eyes, Lord
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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 w USA. 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
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Woda ¿ywa



S³owenii, ktora zosta³a Prezydentk¹ zastêpuj¹c na tym stanowisku Annette
Poitier z Bahama. Podczas tegorocznej konferencji oficjalnie Rosangela
Oliviera zast¹pi³a na stanowisku Dyrektora Generalnego Eileen King, która
po25 latach pracy przesz³a na emeryturê. Uroczyste przekazanie
obowi¹zków mia³o miejsce podczas zamykaj¹cego konferencjê
nabo¿eñstwa.

Z badañ nad histori¹ ŒDM wynika, ¿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, 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 marca 1962 roku regularnie, co roku, odbywaj¹ siê w Polsce
ekumeniczne nabo¿eñstwa nazywane wczeœniej nabo¿eñstwami Œwiatowego
Dnia Modlitwy Kobiet, a obecnie Œwiatowego Dnia Modlitwy 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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Tyœ jest schronieniem mym
Jochanes James Lender

Wesel siê, raduj siê
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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 2015 pod has³em: 
»Jezus powiedzia³ im: Czy wiecie, co oznacza to, co wam uczyni³em?«
przygotuj¹ kobiety z Bahama.
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Kobieta 3:
wylejê mojego Ducha na twoje potomstwo
Kobieta 4
i moje b³ogos³awieñstwo na twoje latoroœle.   

Kobiety 1, 2, 3, 4 [razem] 
Tak mówi Pan.  

MODLITWA PAÑSKA

zapowiada Przewodnicz¹ca

B£OGOS£AWIEÑSTWO

Przewodnicz¹ca
Niech Pan ciebie stale prowadzi i nasyci twoj¹ duszê nawet na pustko-

wiach, (…) i bêdziesz jak ogród nawodniony i jak Ÿród³o, którego wody nie
wysychaj¹ (por. Iz 58,11). 

PIEŒÑ 
podczas której cztery kobiety wychodz¹

POSTLUDIUM

Tyœ jest Bogiem pokoju
(Yarabba ssalami)

Tekst polski: Ewa Kononienko-Pawlas



PRELUDIUM

PIEŒÑ 

WPROWADZENIE

Przewodnicz¹ca: 
Witam Was na nabo¿eñstwie Œwiatowego Dnia Modlitwy,

przygotowanym w tym roku przez chrzeœcijanki z Egiptu. Wielu ludzi
kojarzy Egipt z faraonami, którzy traktowali Izraelitów jak niewolników,
dopóki Moj¿esz nie wy-prowadzi³ ich z niewoli. Zapomina siê czêsto o
odwa¿nej córce faraona, która odegra³a decyduj¹c¹ rolê w biblijnej historii
zbawienia. Ta wielka kobieta odwa¿y³a siê sprzeciwiæ swojemu ojcu i
uratowa³a ma³ego Moj¿esza przed utoniêciem. Wspó³pracowa³a te¿ z innymi
kobietami, by go chroniæ, i wychowywa³a jak w³asnego syna. Biblia zawiera
wiele innych przyk³adów Egiptu jako miejsca ucieczki, tak¿e dla Œwiêtej
Rodziny, kiedy Jezus zagro¿ony by³ dzieciobójstwem zarz¹dzonym przez
Heroda. 

Istotna jest te¿ wczesna historia chrzeœcijañstwa w Egipcie. To
ewangelista œw. Marek za³o¿y³ tam pierwszy Koœció³ i pierwsz¹ szko³ê
teologiczn¹. Wysz³o z niej wielu wielkich myœlicieli chrzeœcijañskich, takich
jak Orygenes, œw. Atanazy i Klemens z Aleksandrii. Historia wczesnych
wieków Koœcio³a mówi nam, ¿e w Egipcie odbywa³y siê  wa¿ne sobory
chrzeœcijañskie. W tym czasie równie¿ egipscy misjonarze byli wysy³ani na
ca³y œwiat, na tereny Irlandii, Holandii, Szwajcarii, Nubii, Sudanu i Etiopii. 

Dzisiaj Koœció³ w Egipcie jest nadal silny. Cieszymy siê bardzo z
uczestnictwa Koœcio³ów ró¿nych wyznañ w ekumenicznym Œwiatowym
Dniu Modlitwy. Ten dzieñ, pierwszy pi¹tek marca, jest co roku naprawdê
wspania³ym œwiêtem dla egipskich rodzin. 

ZAPROSZENIE DO MODLITWY

Lektorka 1: 
Witamy w Egipcie! Zapraszamy Was do wspólnej modlitwy!

Gromadzimy siê tu w imiê Boga Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego, a Bo¿a
mi³oœæ i ³aska p³yn¹ miêdzy nami jak strumienie na pustyni. Rozpocznijmy
nasze nabo¿eñstwo pieœni¹.

PIEŒÑ 
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WSZYSCY
Wys³uchaj nas, Panie!

Kobieta 2
Szczególnie modlimy siê za wdowy, które w wielu krajach s¹

zaniedbywane. Spraw, abyœmy byli wyczuleni na ich problemy, aby nie
musia³y ¿ebraæ ani siê sprzedawaæ.

WSZYSCY
Wys³uchaj nas, Panie!

Kobieta 3
Modlimy siê za m³ode dziewczyny, o ich szanse edukacyjne, o wiêkszy

szacunek spo³eczeñstwa dla kszta³cenia. Spraw, abyœmy wykorzystywali
nasze talenty i mobilizowali innych do przejmowania odpowiedzialnoœci za
sprawy spo³eczne.

WSZYSCY
Wys³uchaj nas, Panie!

Kobieta 4
Dobry Bo¿e, daj nam ducha przebaczenia, hojnoœci i ofiarnej mi³oœci.

Wyzwól nas od egoizmu i spraw, aby ¿ywa woda przez nas trafia³a do
œwiata. 

WSZYSCY
Wys³uchaj nas, Bo¿e, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana 
i Zbawiciela! Amen.

Lektorka 2
Czytanie z Ksiêgi Proroka Izajasza 43,18-19: »Nie wspominajcie

dawnych wydarzeñ, a na to, co minê³o, ju¿ nie zwa¿ajcie! Oto Ja czyniê
rzecz now¹: ju¿ siê rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowujê
na pustyni drogê, rzeki na pustkowiu.«

[Cztery kobiety czytaj¹ tekst z Ksiêgi Izajasza 44,1-3].

Kobieta 1
Gdy¿ wylejê wody na spieczon¹ ziemiê 

Kobieta 2
i strumienie na suchy l¹d; 



CZYTANIE PISMA ŒWIÊTEGO
Lektorka 1:
Ws³uchajmy siê teraz w  s³owa Pisma Œwiêtego z 1 Listu œw. Jana 1,8-9:
»Jeœli mówimy, ¿e nie mamy grzechu, to sami siebie oszukujemy i nie ma

w nas prawdy. Jeœli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg, który jest wierny i
sprawiedliwy, odpuœci nam grzechy i oczyœci nas z wszelkiej nieprawoœci«.

WSZYSCY: Bo¿e, wys³uchaj, kiedy z pustyni naszego ¿ycia wo³amy 
do Ciebie w modlitwie.

Lektorka 1
Módlmy siê.

WSZYSCY
Wszechmog¹cy Bo¿e, nasz niebiañski Ojcze, wyznajemy, ¿e

zgrzeszyliœmy przeciwko Tobie i przeciwko sobie nawzajem w ró¿ny spo-
sób: czasami przez zaniedbanie, innym razem przez s³aboœæ lub upór.
Wyznajemy brak tolerancji i szacunku wzglêdem naszych bliŸnich.
Wyra¿amy szczery ¿al i skruchê za wszystkie nasze z³e myœli, grzeszne
s³owa i niegodziwe czyny, zamierzone i niezamierzone. Jako ludzie wiary
nie chcemy trwaæ w grzechu, ale pragniemy poprzez modlitwê przemieniaæ
nasze  postêpowanie. Chcemy byæ jak "topole nad ruczajami" (Iz 44,4).
Przez wzgl¹d na Twego Syna, a naszego Pana, Je-zusa Chrystusa, który
wzi¹³ na siebie nasze grzechy, wybacz nam wszystko, co nale¿y do
przesz³oœci, odnów nasze ¿ycie i spraw, abyœmy mogli Ci s³u¿yæ i wielbiæ
Twoje œwiête Imiê. Amen.

Lektorka 1
Panie, wylej na nas strumieñ przebaczenia, odpuœæ nam nasze winy i

obdarz pokojem. Amen. 

PIEŒÑ Ty jesteœ Bogiem pokoju- Yarabba ssalami 

Lektorka 2
Czytanie z Ksiêgi Proroka Izajasza 44,2-4

»Tak mówi Pan, Który ciê uczyni³ i ukszta³towa³ w ³onie matki który ciê
wspomaga: Nie bój siê…«

WSZYSCY
»…gdy¿ wylejê wody na spieczon¹ ziemiê i strumienie na suchy l¹d;«

7
14

Przewodnicz¹ca

Tekst do indywidualnego opracowania

PIEŒÑ 
podczas tej pieœni zbierana jest kolekta, 

któr¹ przed pieœni¹ zapowiada Przewodnicz¹ca

Lektorka 2
Czytanie z ksiêgi Proroka Izajasza 41,18-20
O wodzie jako Boskim darze Izajasz opowiada w przejmuj¹cych 
obrazach.
»Sprawiê, ¿e wytrysn¹ rzeki na go³ych miejscach i krynice wœród dolin«,

WSZYSCY
»Obrócê pustynie w ka³u¿e wód, a ziemiê such¹ w Ÿród³a«.

Lektorka 2
»Zasadzê na pustyni cedry, akacje, mirty i drzewa oliwne. 
Zaszczepiê na stepie razem cyprys, wi¹z i pinie,
aby widzieli i poznali, zwa¿yli i zrozumieli wszyscy, 
¿e to rêka Pana uczyni³a i ¿e stworzy³ to Œwiêty Izraelski.«

MODLITWA
Przewodnicz¹ca:
Bo¿e, wys³uchaj naszych modlitw, tak jak to obieca³eœ. Pomó¿ nam, aby-

œmy aktywnie przyczyniali siê do spe³nienia Twojej obietnicy, o której jest
mowa w Ksiêdze Izajasza.  Spraw, abyœmy cenili wodê, któr¹ nam dajesz i
u¿ywali jej odpowiedzialnie i rozwa¿nie. Daj, Panie, abyœmy byli wra¿liwi
na ludzi ¿yj¹cych w ubóstwie i dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi - czy to
w Egipcie, czy te¿ w innych czêœciach œwiata. Spraw, abyœmy potrafili
wspólnie z innymi ³agodziæ ich cierpienia.

WSZYSCY
Wys³uchaj nas, Panie!

Kobieta 1:
Modlimy siê za nasze siostry w Egipcie i w innych krajach œwiata.

Kobiety zwykle jako pierwsze zostaj¹ dotkniête kryzysem gospodarczym.
Spraw, abyœmy szukali mo¿liwoœci zaspokojenia ich têsknoty za godnym
¿yciem i sprowadzali strumienie wody tam, gdzie ¿ycie usycha.



Lektorka 2
Ty jesteœ Bogiem pokoju- Yarabba ssalami 

»Wylejê mojego Ducha na twoje potomstwo i moje b³ogos³awieñstwo na
twoje latoroœle, aby siê rozkrzewi³y jak trawa miêdzy wodami, jak topole nad
ruczajami.«

PIEŒÑ 
[Muzyka w tle, (melodie egipskie grane na cymba³ach i innych

instrumentach)), wchodz¹ cztery kobiety z Egiptu i staj¹ twarzami do
zgromadzonych]

Kobieta 1,w staro¿ytnym stroju egipskim, we w³osach ma kwiat lotosu
Kobieta 2, w stroju wiejskiej kobiety, z dzbanem wody
Kobieta 3, w klasycznym miejskim ubraniu, z laptopem
Kobieta 4, w d¿insach, z telefonem komórkowym i flag¹ Egiptu

Kobieta 1:
Wielbimy Boga za wspania³¹ cywilizacjê staro¿ytnego Egiptu, która

wy³oni³a siê nad Nilem. Wody tej rzeki sprawi³y, ¿e ziemia sta³a siê ¿yzna i
powsta³o silne imperium. Jesteœmy dumni z naszych monumentalnych
budowli, które opowiadaj¹ historiê Egiptu i wizje faraona - budowli, które
ubogaca³y kraj w staro¿ytnoœci i ubogacaj¹ go nadal, zarówno od strony
kulturowej, jak i materialnej. Dwie z nich znalaz³y siê wœród siedmiu cudów
œwiata: latarnia morska na Faros i trzy piramidy w Gizie. Latarnia morska na
Faros, zbudowana 2000 lat temu i zburzona ok. 1400 r., jest symbolem
poszukiwania przez ludzi duchowego œwiat³a. Trzy piramidy w Gizie istniej¹
nadal i s¹ testamentem ich budowniczych, którzy poszukiwali g³êbszego
znaczenia w ¿yciu doczesnym i starali siê odnaleŸæ wspanialsze ¿ycie po
œmierci.  

WSZYSCY: Zadziwia nas m¹droœæ, odkrywana w historii ludzkoœci, 
i to, jak bardzo mo¿e ona zbli¿yæ ludzi do siebie.

Kobieta 2
Mieszkam w ma³ej wiosce wspó³czesnego Egiptu i próbujê zarz¹dzaæ

nie-wielkimi zasobami, jakie posiadam. W naszej wsi my, kobiety, robimy
bardzo wiele dla utrzymania naszych rodzin: uprawiamy pola, hodujemy
byd³o, robimy sery i jogurt, pieczemy te¿ chleb pita. Czytaæ nauczy³am siê
dopiero niedawno. Wiêkszoœæ moich s¹siadów chodzi w pi¹tki do meczetu.
W naszej wsi nie ma koœcio³a, wiêc w niedzielê chodzê z moj¹ rodzin¹ do
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Do kobiety zaœ mówili: Ju¿ nie powodu tego, co powiedzia³aœ, wierzymy.
Sami bowiem us³yszeliœmy i wiemy, ¿e On jest prawdziwie Zbawicielem
œwiata.«

Kobieta 4
Jako m³oda Egipcjanka, jestem zafascynowana tym, jak rozmowa

kobiety samarytañskiej przy studni poruszy³a ca³¹ wioskê. Ja sama
prze¿y³am podobn¹ przemianê, wprawdzie nie przy studni, ale na naszym
zgromadzeniu na Placu Tahrir. 

Wci¹¿ myœlê o tym, jak¹ szansê otrzyma³a Samarytanka i jak j¹
wykorzysta³a. Jej rozmowa z Jezusem stawa³a siê coraz bardziej otwarta, a¿
przesta³y istnieæ miêdzy nimi wszelkie podzia³y.  Na pocz¹tku w rozmowie
chodzi³o tylko o to, kto ma racjê, a pod koniec rozmawiali o dawaniu i braniu
¿ywej wody, wody ¿ycia.

Jestem m³od¹ kobiet¹ i lubiê czytaæ Bibliê, nie tylko dlatego, ¿e s¹ w niej
historie, które mia³y miejsce blisko mojego domu, ale i dlatego, ¿e znajdujê
w niej zachêtê do zaufania Bo¿ej obietnicy. W czasach biblijnych studnia
by³a miejscem spotkañ. Mo¿na tam by³o spotkaæ nie tylko cz³onków swojej
spo³ecznoœci, ale tak¿e wys³anników Boga lub nawet Jego samego. Przy
studni w Samarii Jezus spotka³ kobietê i rozmawia³ z ni¹ - to coœ, co
normalnie nie powinno siê wydarzyæ. I ona Go zobaczy³a, rozmawia³a z Nim
i nazwa³a Go prorokiem, który da³ jej ¿yw¹ wodê.

Kobieta 2
Bez wody nie ma ¿ycia. Ze studni lub Ÿród³a przychodzi woda, konieczna

do ¿ycia na pustyni. Dowiedzia³am siê, ¿e w jêzyku hebrajskim na okreœlenie
rzeczownika »studnia« i czasownika »widzieæ« jest to samo s³owo. Mogê
wyobraziæ sobie siebie przy Ÿródle, jak spogl¹dam w wodê. Woda jest jak
lustro. Widzê nie tylko siebie, ale jeœli spojrzê bli¿ej, mogê zobaczyæ ca³y
œwiat. Mogê zobaczyæ strumienie p³yn¹ce na pustyni, mogê zobaczyæ Jezusa
daj¹cego ¿yw¹ wodê. Mogê zobaczyæ m³odzie¿ i kobiety, które z
wdziêcznoœci¹ j¹ przyjmuj¹ i nios¹ do swoich spo³ecznoœci. Widzê ich
nios¹cych tê ¿yw¹ wodê wszystkim, których spotykaj¹. I widzê, jak Bóg
przemienia nasze pustynie rozpaczy, zniszczenia i zw¹tpienia w strumienie
¿ywej wody. 

KAZANIE, REFLEKSJA

ZAPOWIED� KOLEKTY



koœcio³a do pobliskiego miasta. Dziêkujemy Bogu i wielbimy Go za rzekê
Nil i jej jeziora. Nil, który p³ynie z Afryki centralnej, nawadnia nasze pola,
zaspokaja pragnienie i zaopatruje nas w ryby. Jest on drug¹ co do d³ugoœci
rzek¹ na ziemi, ³¹czy nas z mieszkañcami innych krajów i ró¿nymi
kulturami. A jego p³yn¹ce wody symbolizuj¹ wodê ¿yw¹, któr¹ Jezus daje
nam wszystkim. 

WSZYSCY: S³awimy rzeki, które nawadniaj¹ pola przez nas 
uprawiane, i wiarê, która posila i zachowuje nasze spo³ecznoœci. 

Kobieta 3 
Jestem Egipcjank¹, mieszkam i pracujê w Kairze, stolicy pañstwa.

Pracujê w ministerstwie rolnictwa, w departamencie, który zajmuje siê
nawadnianiem pustyni. Obecnie du¿a czêœæ terenów pustynnych zieleni siê i
zakwita  kolorowymi kwiatami. 

Jestem samotna i dlatego mogê poœwiêciæ wiêcej czasu swojemu
Koœcio³owi, jednemu z licznych w Egipcie koœcio³ów koptyjsko-
prawos³awnych. Historia tego Koœcio³a siêga pierwszego wieku. Jest tutaj
jednak te¿ wiele innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich ró¿nych wyznañ. W
samym Kairze jest ponad dwieœcie. Wielbimy Boga za nasz¹ jednoœæ w
Chrystusie i za wolnoœæ gromadzenia siê na nabo¿eñstwach. Dziêkujemy Mu
tak¿e za  mo¿liwoœæ pracy w ró¿nych instytucjach, zarówno rz¹dowych, jak
i prywatnych. 

WSZYSCY
Radujemy siê nie tylko tym, ¿e pustynia rozkwita ¿ywymi kolorami, 

ale równie¿ tym, ¿e Koœcio³y d¹¿¹ do jednoœci w Chrystusie. 

Kobieta 4:
To pasjonuj¹ce, ¿e ¿yjê w erze elektroniki, czasach i-podów, skype’a,

face-booka i telefonów komórkowych. Nie wszyscy jednak maj¹ do nich
dostêp, bowiem spo³eczeñstwo w Egipcie jest podzielone, mieszkaj¹ tu
zarówno ludzie bogaci, jak i biedni. Jest te¿ klasa œrednia, do której nale¿ê.
Jak wielu innych m³odych ludzi z mojego pokolenia, skoñczy³am szko³ê
jêzykow¹ i znam biegle trzy jêzyki: arabski, angielski i francuski. Niektórzy
z moich przyjació³ znaj¹ tak¿e biegle niemiecki. Dziêki takiemu dobremu
wykszta³ceniu, to w³aœnie my, m³odzi ludzie, mogliœmy zaplanowaæ i z
powodzeniem przeprowadziæ demonstracje, które odby³y siê 25 stycznia
2011 roku. Wtedy w Egipcie rozpoczêliœmy proces rewolucyjny, który zosta³
zapocz¹tkowany w Tunezji i w ró¿nych formach trwa nadal w œwiecie
arabskim. By³o to dla nas wszystkich, zarówno chrzeœcijan, jak i
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[G³os Jezusa] Dobrze powiedzia³aœ: Nie mam mê¿a.  Mia³aœ bowiem
piêciu mê¿ów, a ten, z którym teraz jesteœ, nie jest twoim mê¿em. Zgodnie 
z prawd¹ to powiedzia³aœ. 

[Narratorka] Kobieta Mu odpowiedzia³a: 

[G³os Samarytanki] Panie, widzê, ¿e jesteœ prorokiem. Nasi ojcowie na
tej górze czcili Boga, ale wy mówicie, ¿e w Jerozolimie jest miejsce, gdzie
nale¿y Go czciæ. 

[Narratorka] Jezus powiedzia³ do niej: 

[G³os Jezusa] Wierz mi, kobieto, ¿e zbli¿a siê godzina, kiedy ani na tej
górze, ani w Jerozolimie nie bêdzie siê ju¿ wiêcej oddawaæ czci Ojcu. Wy
czcicie Tego, którego nie znacie, my czcimy Tego, którego znamy, gdy¿
zbawienie wywodzi siê od ¯ydów. Ale zbli¿a siê godzina, i teraz ju¿ jest, gdy
prawdziwi czciciele bêd¹ czciæ Ojca w Duchu i prawdzie. Bóg jest Duchem
i Jego czciciele powinni Go czciæ w Duchu i prawdzie.

[Narratorka] Kobieta powiedzia³a: 

[G³os Samarytanki] Wiem, ¿e przyjdzie Mesjasz, czyli Chrystus. Gdy
On przyjdzie, objawi nam wszystko. 

[Narratorka] Jezus jej powiedzia³: 

[G³os Jezusa] Ja, który mówiê do ciebie, Ja jestem Nim.

[G³os Samarytanki] (zaskoczona) Ty, Mesjaszem?! …

[Narratorka] »Wtedy kobieta pozostawi³a dzban, posz³a do miasta i po-
wiedzia³a ludziom: 

[G³os Samarytanki] IdŸcie, zobaczcie cz³owieka, który powiedzia³ mi
wszystko, co uczyni³am. Czy nie jest On Mesjaszem? 

[Narratorka] Wyszli z miasta i szli do Niego. Wielu Samarytan z tego
miasta uwierzy³o w Niego dziêki s³owom kobiety, która œwiadczy³a:
Powiedzia³ mi wszystko, co uczyni³am. Kiedy wiêc Samarytanie przyszli do
Niego, prosili Go, aby u nich pozosta³. I pozosta³ u nich dwa dni. A dziêki
Jego s³owom jeszcze wiêcej uwierzy³o w Niego. 



muzu³manów, naprawdê poruszaj¹ce doœwiadczenie, kiedy mogliœmy
spotkaæ siê na Placu Tahrir i z powodzeniem domagaæ prawa do wolnoœci,
sprawiedliwoœci i równoœci. Mimo ¿e od tego czasu wiele siê wydarzy³o,
przypominamy sobie nawzajem Bo¿¹ obietnicê z Ksiêgi Izajasza: "Niech
bêdzie b³ogos³awiony mój lud Egipt…« (Iz 19,25), i ufamy, ¿e Bóg w swoim
czasie j¹ spe³ni.

WSZYSCY
Dziêkujemy Ci, Panie, wielbimy Ciê, i prosimy, aby m³odzie¿ - 
chrzeœcijanie i muzu³manie - mog³a pewnego dnia doœwiadczyæ, jak 
pokój i sprawiedliwoœæ toruj¹ sobie drogê , niczym strumienie na 
pustyni. 

Lektorka 2 
Czytanie z Ksiêgi Proroka Izajasza 35,1-2, 5-6:
»Niech siê rozweseli pustynia i spieczona ziemia; Niech siê rozraduje i

zakwitnie step! Niech jak z³otog³ów bujnie zakwitnie i weseli siê, Niech siê
raduje i wydaje radosne okrzyki!

(…)

Wtedy otworz¹ siê oczy œlepych, Otworz¹ siê te¿ uszy g³uchych.
Wtedy chromy bêdzie skaka³ jak jeleñ I radoœnie odezwie siê jêzyk

niemych, Gdy¿ wody wytrysn¹ na pustyni i potoki na stepie«.

PIEŒÑ 

HISTORIA BIBLIJNA z Ewangelii œw. Jana, 4,3-42 

[czytana z podzia³em na role]

[Narratorka] 
»[Jezus] opuœci³ Judeê i wróci³ do Galilei. Musia³ zaœ przejœæ przez

Samariê. Zbli¿a³ siê do pewnego miasta w Samarii, zwanego Sychar, blisko
pola, które Jakub da³ swemu synowi Józefowi. A by³a tam studnia Jakuba.
Jezus wiêc utrudzony drog¹ usiad³ przy niej. By³o to oko³o godziny szóstej.

Wtedy zbli¿y³a siê kobieta, Samarytanka, aby zaczerpn¹æ wody.

Jezus powiedzia³ do niej:

[G³os Jezusa] Daj mi piæ! 

[Narratorka] Jego uczniowie bowiem poszli do miasta, aby kupiæ
¿ywnoœæ. 

Samarytanka odpowiedzia³a:

[G³os Samarytanki] Jak Ty, bêd¹c ¯ydem, mo¿esz prosiæ mnie, kobietê
samarytañsk¹, abym da³a Ci piæ? 

[Narratorka] ¯ydzi bowiem nie utrzymuj¹ kontaktów z Samarytanami. 
Jezus jej oznajmi³: 

[G³os Jezusa] Gdybyœ zna³a dar Boga i wiedzia³a, kim jest Ten, który do
ciebie mówi: Daj mi piæ, ty poprosi³abyœ Go, a da³by Ci wodê ¿yw¹.

[Narratorka]
Odpowiedzia³a Mu kobieta: 

[G³os Samarytanki] Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest g³êboka.
Sk¹d wiêc masz wodê ¿yw¹? Czy Ty jesteœ wiêkszy od naszego ojca Jakuba,
który da³ nam tê studniê, sam z niej pi³, a tak¿e jego synowie i trzody?

[Narratorka] Jezus jej oznajmi³: 

[G³os Jezusa] Ka¿dy, kto pije tê wodê, znowu bêdzie pragn¹³. Kto zaœ
bêdzie pi³ wodê, któr¹ Ja mu dam, nigdy wiêcej nie bêdzie pragn¹³, ale woda,
któr¹ mu dam, stanie siê w nim Ÿród³em wody wytryskuj¹cej ku ¿yciu
wiecznemu. Takich bowiem czcicieli szuka Ojciec. 

[Narratorka] Kobieta powiedzia³a do Niego: 

[G³os Samarytanki] Panie, daj mi tê wodê, abym wiêcej nie pragnê³a 
i nie przychodzi³a tu czerpaæ. 

[Narratorka] Poleci³ jej:

[G³os Jezusa] IdŸ, zawo³aj swojego mê¿a i przyjdŸ tutaj. 

[Narratorka] Kobieta oznajmi³a: 

[G³os Samarytanki] Nie mam mê¿a.

[Narratorka] Powiedzia³ jej Jezus: 
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