
Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. 
Do Oddziałów Polskiej Rady Ekumenicznej 
oraz osób zaangażowanych w organizowanie 
Światowego Dnia Modlitwy 
 
 

Każdego roku pierwszy piątek marca obchodzony jest na całym świecie jako Światowy Dzień 
Modlitwy. Został on zainicjowany pod koniec XIX wieku przez chrześcijanki z Ameryki Północnej. Od tamtej 
pory, każdego roku, porządek nabożeństwa oraz intencje modlitewne przygotowuje ekumeniczne grono kobiet z 
innego kraju. 

W tym roku, w piątek, 6 marca, zapraszają nas do wspólnej modlitwy kobiety z Bahama. 
Przygotowały one porządek nabożeństwa pod hasłem: „Czy wiecie, co Wam uczyniłem”. 
Zapraszają nas do włączenia się w to modlitewne przedsięwzięcie ekumeniczne. Czy wiecie, co wam 

uczyniłem? Jak byście odpowiedzieli na to pytanie? Nasze siostry z komitetu ŚDM na Bahamach, które 
przygotowały materiały liturgiczne na obchody 6 marca 2015, zagłębiły się w lekturze Ewangelii, aby znaleźć 
odpowiedzi na gest miłości Jezusa – miłości bezgranicznej.  

Apelujemy, aby wszystkie polskie środowiska chrześcijańskie (kobiety jak i mężczyźni, młodzież oraz 
starsze pokolenie) włączyły się do wspólnej modlitwy według liturgii przygotowanej przez chrześcijanki z 
Bahama.  
Dlatego zwracamy się z apelem o to, aby wszędzie, gdzie jest to możliwe, zorganizować w pierwszy piątek 
marca spotkania modlitewne lub nabożeństwa, a także spotkania informacyjne o kraju autorek liturgii, jego 
historii i współczesności. 

Dążymy jako wspólnota ludzi wierzących do niwelowania biedy i ubóstwa. Drogi czytelniku, 
kiedy będziesz czytał tę informacj ę niech poruszy się twoje serce i pomyśli jak dobrze być czasami 
ofiarodawcą dla drugiego. Każdy najmniejszy dar dołączony do wspólnego projektu jest pomnożony 
wielokrotnie. 

Wdowa dała bardzo mało a zarazem tak dużo. Niech Ona będzie dla nas wzorem do naśladowania. 
Jako KKŚDM przyłączyłyśmy się do akcji o ochronie praw autorskich. 

Liturgia, CD slajdy oraz CD muzyka są produktami objętymi prawami autorskimi. 
KKŚDM zakupił partię CD slajdów i muzyki, które można nabyć odpłatnie. 

Parafie oraz osoby przygotowujące nabożeństwo ŚDM proszone są o składanie zamówień drogą 
elektroniczną według następującego cennika: CD slajdy – 25,00 zł; CD muzyka – 25,00 zł; plakat – 1 szt. 

5,00 zł; karta z motywem do liturgii – 1 szt. 0,50 zł. 
Zamówienia będą realizowane w kolejności zgłoszeń. Ilość materiałów jest ograniczona. 

Do przesyłki doliczony zostanie koszt opłaty według cennika Poczty Polskiej. 
Należność za otrzymaną przesyłkę należy uregulować na konto bankowe Polskiej Rady Ekumenicznej z 

zaznaczeniem, że są to środki przeznaczone na działalność Krajowego Komitetu ŚDM. 
Prosimy także o przekazanie do 30 kwietnia 2014 roku informacji o odbytych nabożeństwach, krótkich 
sprawozdań, zdjęć, zaproszeń i programów. Na podstawie tych informacji zostanie opracowane sprawozdanie, 
które zostanie przesłane do Międzynarodowego Komitetu ŚDM, a jego fragmenty opublikowane będą w 
ogólnoświatowym biuletynie ŚDM. 
Zachęcamy i prosimy o przeznaczenie 50% z zebranej na nabożeństwie ŚDM kolekty na wybrany cel 
charytatywny, a 25% na konto Polskiej Rady Ekumenicznej z zaznaczeniem, że są to środki przeznaczone na 
działalność Krajowego Komitetu ŚDM. 
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