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Warszawa, dnia 1 lutego 2017 roku 
 
Do Oddziałów PRE oraz osób zaangażowanych  
w organizowanie Światowego Dnia Modlitwy 
 
Światowy Dzień Modlitwy jest międzynarodowym, ekumenicznym, ruchem modlitewnym inicjowanym i 
powadzonym przez chrześcijańskie kobiety w ponad 180 krajach i mówiących w  ponad 1000 języków. Każdego 
roku wielu chrześcijan różnych tradycji i wszystkich grup wiekowych,  w pierwszy piątek marca będzie wspólnie 
modlić się.  
 
Nabożeństwo będzie odbywało się 3 marca, począwszy od Tonga i Nowej Zelandii na wschodzie, trwając przez 
cały dzień, a kończąc go na Samoa i Alasce, na zachodzie. Będziemy modlić się za  potrzeby świata oraz za kraj, 
który napisał liturgię, dziękując Wszechmogącemu  Bogu, że będzie słuchać naszej  modlitwy kiedy będziemy 
modlić się w imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana. 
  
Filipinki zachęcają nas do wspólnej modlitwy słowami: Wybacz nam, Boże, uwolnij nas od poczucia winy i 
zachęć nas, i wyzwól siłę do działania. 
 
Co roku poznając nową liturgię przygotowaną przez inny Komitet ŚDM budujemy relację z tym krajem 
otrzymując od niego modlitwę jako prezent. 
 
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 Filipin. 
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. 
 
Tegoroczna liturgia nazwana jest sianiem ziarna sprawiedliwości. Zainspirowani tematem, którym jest 
sprawiedliwość, przekażmy nasze kolekty w całości na dom dla kobiet i dziewcząt w Manili, na Filipinach. 
 
Jako KKŚDM przyłączyłyśmy się do akcji o ochronie praw autorskich i przypominam, że: 

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 elektro-
niczną 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 2017 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. 
 

Z chrześcijański pozdrowieniem 
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