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Wszyscy: Naszymi rękami chcemy siać nadzieję, pielęgno-
wać ten zasiew i zbierać żniwo. 

Lektorka 3: 
Duch Święty posyła nas, abyśmy byli narzędziami sprawiedli-

wości i pokoju.

Wszyscy: Spraw, Panie, abyśmy żyli  zgodnie z Twoją wolą
i na Twoją chwałę.  Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
(zgodnie z miejscowym zwyczajem)

Niech nas błogosławi Bóg, Źródło wszelkiej sprawiedliwości.

Niech nas błogosławi Jezus Chrystus, który za nas cierpiał nie-
sprawiedliwość i prześladowanie.

Niech nas błogosławi Duch Święty, który sprawia, że mamy si-
łę działać na rzecz sprawiedliwości i pokoju.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Niech sprawiedliwość płynie



ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY

Światowy Dzień Modlitwy Kobiet o 130-letniej tradycji skupia
wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań.

Wspólną modlitwę kobiet w intencji biednych, bezrobotnych,
pokrzyw dzonych na skutek wojny domowej w Ameryce Północnej
i napływu bied nych emigrantów z Europy i Azji, zainicjowała 
w 1887 roku Mary Ellen James (czyt. Mery Elen Dżejms) 
z Kościoła Prezbiteriańskiego. 

Następnie w roku 1890 dwie członkinie Kościoła Bap tystów -
Helen Barret Montgomery i Lucy Peabody - wezwały do obcho -
dze nia Dnia Modlitwy w intencji misji zagra nicz nych. 

W 1919 roku oba te co roku odbywające się dni modlitwy ko-
biet zo stały połączone i w pierwszy piątek okresu pasyj nego
(Wielkiego Postu), odbyło się po raz pierwszy wspólne na bo -
żeństwo. Po 1922 roku idea ta rozprzestrzeniła się na inne an glo -
języczne kraje. 

W 1927 roku był już obchodzony jako Światowy Dzień Mo d -
litwy Kobiet. Od tego czasu liturgia ŚDMK opra co wy wana jest ko-
lejno przez chrześcijanki różnych krajów. 

Od 1968 r. Światowy Dzień Modlitwy Kobiet obcho dzony jest
na całym świecie w ponad 170 krajach w pierwszy piątek marca. 

W roku 1967 powołany został Komitet Międzynarodowy Świa -
to wego Dnia Modlitwy Kobiet. Co 4-5 lat Komitet Mię dzy  naro do -
wy urządza konferencje, na której delegatki po szcze gólnych
Komitetów Krajowych wybierają tematy i au tor ki liturgii ŚDM na
najbliższe 4 lata.

Pomiędzy konferencjami za sprawy Światowego Dnia Mo d -
litwy Kobiet odpowiedzialny jest Komitet Wykonawczy, z siedzibą
w Nowym Jorku, składający się z przedstawicielek różnych regio-
nów świata, re pre zen tujących trzy największe tra dycje chrześcija-
ńskie: protestancką, pra wosławną i rzym sko katolicką.
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Pieśń: Sigaw

Kobieta 1
Pracuję na roli. 

Kobieta 2
A ja pracuję w fabryce. 

Razem 1 i 2
Panie Boże, Chcemy poznać Cię lepiej, aby odpowiedzieć na

Twoje wezwanie do działania i stać się narzędziem zmian.  

Wszyscy: Boże miłości, sprawiedliwości i służby, pomóż
nam być ziarnami sprawiedliwości i narzędziami Twojego 
pokoju. 

Pieśń: Sigaw

PIEŚN NA ROZESŁANIE
O zbawienie dla narodów 

We shall go out with hope of resurrection… 

lub inna odpowiednio dobrana

Lektorka 1
Jezus jest dla nas Chlebem Życia. 
On posyła nas, abyśmy karmili głodnych. 

Wszyscy: Chcemy dzielić życie z naszymi siostrami i braćmi.

Lektorka 2
Bóg sprawiedliwości rozsyła nas, abyśmy siali ziarno nadziei 

i zbierali owoce wyzwolenia i miłości. 



W dniach 11-17 czerwca 2014 r. odbyła się Europejska Kon -
ferencja Świa towego Dnia Modlitwy w Austri w Cen trum
Konferencyjnym St. Virgil w Salzburgu. Hasłem kon ferencji był
słowa „Uczmy się od siebie - żyjąc razem”, Głó wny tekst biblijny
na nabożeństwo 2015 pochodzi z Ewan gelii Jana 13,1-17. 

Nasze siostry z Komitetu ŚDM na Baha mach, które przygoto-
wały materiały liturgiczne na obchody 6 marca 2015, zagłębiły się
w lekturze Ewangelii, aby znaleźć odpowiedzi na gest miłości
Jezusa - miłości bezgranicznej. oraz liturgii przygotowanej na 2015
r. przez kobiety z Baha ma. W konferencji wzięło udział 60 przed-
stawicielek z 33 Ko mi tetów Krajowych Światowego Dnia
Modlitwy z całej Eu ropy. Polskę reprezentowały Joanna Kamińska,
Przewod nicząca pol skiego Komitetu oraz p. Dorota Balicka.

Nowymi przewodniczącymi Komitetu Regionalnego na Europę
zostały Laurence Gangloff z Francji oraz Emmanuelle Bauer 
z Luksemburga. Zastąpiły one Jean Hackett z Wielkiej Brytanii
oraz Corinn Harbig ze Słowenii, ktora została Pre zydentką za-
stępując na tym stanowisku Annette Poitier z Ba hama. Na stanowi-
sku Dyrek tora Generalnego obecnie jest Rosangela Oliviera. 

Z badań nad historią ŚDM wynika, że w Polsce pierwsze nabo-
żeństwo ŚDMK odbyło się 4 marca 1927 roku w Koś cie le
Baptystycznym w Ło dzi. W 1948 roku odbyło się nabożeń stwo
ŚDMK w Kościele Ewan gelicko-Metodystycznym w Warsza wie,
prowadzone przez Amerykankę, panią Hjordis Wickstroem. Po 13
latach przerwy idea Światowego Dnia Mod litwy Kobiet trafiła po-
nownie do Polski przez Kościół Ewangelicko-Reformo wany (Irena
Kurzewska) i Kościół Ewan gelicko-Meto dystyczny (Halina Kus). 

Przewodniczącą Polskiego Krajowego Komitetu ŚDM w la -
tach1993-2006 była Ewa Walter z Kościoła Ewange licko-
Augsburskiego. 
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MODLITWA WSTAWIENNICZA/PRZYCZYNNA
Kobieta
Jestem matką, moje dzieci potrzebują opieki medycznej.

Wszyscy: Boże nadziei i pojednania, spraw, abyśmy potrafi-
li dobrze opiekować się naszymi dziećmi i łagodzili ich cierpie-
nia. Boże, pomóż nam.

Pieśń: Sigaw

Filipińska gastarbeiterka 
Jestem Filipinką, gastarbeiterką.  Sytuacja ekonomiczna zmusi-

ła mnie do pracy poza moim krajem. I jest dla mnie bardzo ważne,
aby były tu przestrzegane przepisy prawa. 

Wszyscy: Boże sprawiedliwości i wolności, zobowiązujemy
się eliminować niesprawiedliwość, która zagraża godności czło-
wieka. Boże, pomóż nam.

Młoda dziewczyna
Jestem młoda, muszę mieć jakieś wykształcenie, chcę chodzić

do szkoły i się uczyć.

Wszyscy: Boże, nasz Nauczycielu i Przewodniku, spraw, aby
wszyscy mogli rozwijać swoje zdolności i stawali się takimi, ja-
kimi powinni być zgodnie z Twoją wolą. Boże, pomóż nam.

Pieśń: Sigaw

Przedstawicielka rdzennej ludności
Jestem przedstawicielką rdzennych mieszkańców tego kraju.

Pragnę bronić dziedzictwa, które mój lud otrzymał od Boga.

Wszyscy: Boże, nasz Stwórco, zobowiązujemy się budować
światową społeczność miłości, sprawiedliwości i służby. Boże,
pomóż nam.



Obecnie Komitetowi przewodniczy Joanna Kamińska z Koś -
cioła Ewan  gelicko-Metodystycznego.

W latach wcześniejszych przewodniczyła Komitetowi oraz tłu-
maczyła na język polski liturgię nabożeństwa ŚDMK Halina Kus 
z Kościoła Ewan gelicko-Metodystycznego.

Od marca 1962 roku regularnie, co roku, odbywają się 
w Pol sce ekumeniczne nabożeństwa nazywane wcześniej na bo -
żeństwami Świato we go Dnia Modlitwy Kobiet, a obecnie Świato-
wego Dnia Modlitwy i obej mują coraz szersze kręgi wyznawców
różnych Kościołów w wielu miastach. 

Od 1992 roku w pracach przygotowawczych i nabo żeń stwach
ŚDM bierze czynny udział Polski Związek Kobiet Ka to lickich, na-
tomiast od roku 2000 Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania
„Effatha”, a od roku 2001 Kościół Grecko katolicki.

Lektorka H
Miłujący Boże, ofiarujemy Ci te owoce, symbolizujące owoce

Ducha, który nas wyzwala. Mamy nadzieję, że dzięki Jego działa-
niu przetrwa sprawiedliwość. Prosimy: zmieniaj nasze społecze-
ństwo w ludzi życzliwych, współczujących i kochających.

Osoba 1
Boże życia, Ty zmieniasz ziarno w owoc. Modlimy się za tych,

którzy biorą udział w tajemnicy czasu zasiewu i w radości żniw.
Spraw, by nasz zasiew sprawiedliwości rozwijał się jak roślina nad
żywą wodą, wodą Twojej łaski. 

Osoba 2
Przynosimy te owoce sprawiedliwości jako symbol naszego zo-

bowiązania do niesienia nadziei temu niesprawiedliwemu światu.
Oddajemy Tobie nasze ręce, by dalej siać i pielęgnować sprawie-
dliwość aż do czasu żniw. Oczyść nas, przemień nas, wyzwól nas.
Zachowaj nasze żniwo. Posłuż się nami zgodnie z Twoją wolą i dla
Twojej chwały. Amen. 

SKŁADANIE OFIARY
Można śpiewać pieśń do wyboru lub grać tylko melodię

Prowadząca
Światowy Dzień Modlitwy jest wielkim oddolnym ruchem

chrześcijanek z całego świata. Co roku podziwiamy siłę zaangażo-
wanych kobiet, mamy udział w ich życiu i umacniamy się w wie-
rze. Dzisiejsza kolekta została w materiałach do tej liturgii nazwa-
na sianiem ziarna sprawiedliwości. Gdzie dzisiaj zostanie ono za-
siane? 

Bez wątpienia musi ono zostać zasiane na Filipinach. Prze -
każmy kolektę w całości na dom dla kobiet i dziewcząt w Manili,
prowadzony przez siostry zakonne, o którym opowiadała siostra
Sybilla podczas naszej dorocznej konferencji.
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NABOŻEŃSTWA 
ŚWIATOWEGO DNIA MODLITWY

- umacniają wiarę w Jedynego Pana i Zbawiciela,
- zbliżają ludzi różnych ras, tradycji wyznaniowych i 

kultur
- przełamują poczucie izolacji i osamotnienia,
- pomagają zauważyć innych i nieść ich brzemiona,
- ułatwiają przeistaczanie wiary i modlitwy w czyn,
- poprzez wspólną intencję modlitwy tworzą z nas jedną 
rodzinę.

Temat liturgii Światowego Dnia Modlitwy na roku 2018 pod ha-
słem: „Wszystko co stworzył Bóg jest dobre”przygotuje Komitet
Świa to wego Dnia Modlitwy z Surinam.

Lektorka E
W historii biblijnej Jezus posłużył się przykładem hojności go-

spodarza, aby pomóc nam w zrozumieniu, czym jest Królestwo
Niebios. Dlaczego tym, którzy spędzili większą część dnia nie pra-
cując, zapłacono taką samą kwotę, co tym, którzy pracowali cały
dzień? Jak dagjau ma się do hojności gospodarza?

Lektorka F
Kim w naszej społeczności są ci „ostatni”? Czy ty zaprosiłbyś

ich na żniwa? A gdzie ty widzisz wezwanie Boga do działania na
rzecz sprawiedliwości? Jak odpowiedziałbyś na wezwanie Boga?

ZOBOWIĄZANIE DO SOLIDARNOŚCI
Lektorka G
Czas żniw jest czasem obfitości: to czas świętowania. Zapra sza -

my cię, abyś przyszedł i otrzymał owoce swoich żniw, to nasze da-
gyau. Owoce sprawiedliwości pomagają nam trwać w nadziei 
i przy naszych zobowią zaniach. Zachęcają nas, by – mimo trudności
– iść dalej. 

(Scenka)
Duża misa ryżu, jedna z kobiet napełnia nim małe woreczki.

Podchodzi druga i mówi: Pozwól, że ci pomogę. (I napełnia ko-

lejne woreczki).

Podchodzi druga: Ja też się włączę, razem pójdzie nam lepiej.

Podchodzi kolejna: W grupie łatwiej się pracuje. (I też nape-

łnia woreczki).

Pierwsza: Jak dobrze, że jesteście ze mną.
(Lektorki mogą rozdać uczestnikom niewielkie porcje/woreczki

suchego ryżu, podczas gdy wszyscy śpiewają pieśń pt. Dziś przy-

nosimy dary).
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ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY
Przygotował Komitet ŚDM na Filipinach

3 MARCA 2017
„Czy jestem wobec ciebie niesprawiedliwy?”

PORZĄDEK NABOZEŃSTWA

PRZYGOTOWANIE
Przygotowujemy niewielkie woreczki z ryżem, które będą rozda-

ne uczestnikom nabożeństwa. Na ołtarzu jest krzyż, otwarta Biblia

i obok niej świeca, którą zapalimy rozpoczynając nabożeństwo. 

Można też zaplanować, jeśli to jest możliwe, taniec liturgiczny,

podczas którego procesjonalnie zostaną wniesione poniższe przed-

mioty/symbole.

Muzyka w tle (SILAYAN)
PROCESJONALNE WEJŚCIE 

I ZŁOŻENIE SYMBOLI
Wejściu towarzyszy muzyka; proponowana melodia Wade in

the Water, Willie Mae Thorntona, Public Domain)

Podczas procesji trzy kobiety (w miarę możliwości ubrane w re -

gio nalne stroje) reprezentują trzy grupy wysp: Luzon, Visayas,

Min danao, niosą symbole: dzban wody, pęk liści (podobnych do ło-

dyg ryżu, bambusa czy palmy) oraz butelkę oliwy. Wchodzą tanecz-

nym krokiem od wejścia, składają symbole przy ołtarzu i stają 

z boku ołtarza. 
Kolejna kobieta wnosi miejscowy (filipiński) strój ludowy i ukła-

da go przy krzyżu. Kobieta, ubrana tak jak na ilustracji, wnosi wa-

gę, jedno oko ma zakryte, tanecznym krokiem podchodzi do ołtarza

i stawia wagę po prawej stronie krzyża. Za nią idą trzy kolejne ko-

biety, niosące tace z suszoną rybą, surowym ryżem i owocami na li-

ściu bananowca. 

Wchodzi kolejna kobieta, umieszcza ilustrację (obraz) tak, aby

każdy mógł ją widzieć. (Razem 9 kobiet).
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Lektorka B
Teraz, w czasach bezrobocia, widzimy, jak wspaniałe było to, że

więcej robotników zostało wynajętych w ciągu dnia. Zapewne jed-
nak, gdybyśmy przyszli jako pierwsi, skarżylibyśmy się, że otrzy-
maliśmy tę samą zapłatę jak ci, którzy pracowali znacznie krócej.

(Scenka)
Osoba 1: Czuję się pokrzywdzona, bo myślę, że taka sama za-

płata za różny wkład pracy jest niesprawiedliwa.

Osoba 2: a ja sądzę, że skoro otrzymałam uzgodnione wcze-
śniej wynagrodzenie, to jest to sprawiedliwe.

Osoba 3: jest mi przykro, ale uznaję decyzję gospodarza, który
określa wysokość zapłaty za pracę dla niego.

Osoba 4: a ja się cieszę, że w ogóle dzisiaj mogłam choć trochę
popracować i cokolwiek zarobiłam.

Lektorka C 
Na Filipinach wśród plantatorów ryżu, prosi się sąsiadów, aby

pomagali przy zasiewie i żniwach. Nikt nie otrzymuje pieniężnej
zapłaty, ale zbiory są dzielone między wszystkich. Ta praktyka na-
zywa się dagyau.

Osoba 1: Dagyau to pomoc, troska, dzielenie się, bliskość,
współczucie, trwanie przy drugim człowieku w potrzebie, dostrze-
ganie innych.

Osoba 2: A jak wygląda dagjau w naszych środowiskach?

Lektorka D
Dagyaw jest dobrym sposobem budowania i zachowywania

społeczności, urzeczywistnianiem  troski o siebie nawzajem.



Prowadząca
Powstańmy i zaśpiewajmy pieśń na rozpoczęcie naszego nabo-

żeństwa.

Pieśń: SILAYAN - Spojrzenie na życie.

POZDROWIENIE
Lektorka 1
Na Filipinach pozdrawiamy sie nawzajem słowem Mabuhay!

(Wymawiaj: „mu-BU-haj”). To słowo w języku tagalog, naszym
języku narodowym, ma różne znaczenia, między innymi „niech ży-
je”, „na zdrowie”, „witaj” i „hurra”. Mabuhay!

Lektorka 2
Witamy na Światowym Dniu Modlitwy 2017. Wspólnie z ko-

bietami z Filipin zapraszamy Was do rozważania tegorocznego te-
matu „Czy jestem wobec ciebie niesprawiedliwy?” Serdecznie wi-
tamy na tym zgromadzeniu. Dziękujmy razem Bogu i chwalmy Go.

WEZWANIE DO MODLITWY  

Lektorka 3
Jaki to wspaniały dzień: Gromadzimy się w Domu Bożym!

Wszyscy: Odczuwamy Bożą obecność!

Lektorka 2
Pośród cierpień i kłopotów.

Wszyscy
Doświadczamy obecności Ducha Świętego!

Lektorka 1
Za wszystko dziękujmy!
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ZAPEWNIENIE PRZEBACZENIA 
Kobieta, która przyniosła wagę
„Słuchajcie mnie, wy, którzy podążacie za sprawiedliwością…

Z radością więc wyjdziecie i pomyślnie zostaniecie przyprowadze-
ni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami  radości, a
wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie” (Iz 51,1; 55,12).  

Jezus powiedział: „Ja przyszedłem, aby miały życie, i to w obfi -
tości” (J 10,10). Bóg przebacza nam i uwalnia nas, abyśmy z głębi
naszych serc zaczęli nowe życie. 

Wszyscy: Amen.

PIEŚŃ: O Boże w niebie 
(Ama Namin, Modlitwa Pańska, słowa i muzyka Elena G.

Maquizo, lub Modlitwa Pańska w danym języku) 

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO
Ew. wg św. Mateusza 20,1-16 (może być  z podziałem na role)

ROZWAŻANIE
Czy jestem wobec ciebie niesprawiedliwy?
Rozważanie w grupach: Można poprosić kobiety i dziewczęta,

które przyniosły symbole, aby były też lektorkami.

Prowadząca
Zapraszamy was do cichej refleksji nad pytaniem, zawartym 

w temacie.

Lektorka A
Jezus mówi do uczniów o Królestwie Niebios. Jest ono podob-

ne do gospodarza, który wyszedł kilka razy w ciągu dnia, by wy-
nająć robotników do swojej winnicy, i zapłacił każdemu denara za
dzień. Dobry gospodarz dostrzega wszystkich potrzebujących i da-
je im pracę, zapewniając zapłatę. 



Wszyscy
Dziękujmy za doskonały dar: za Jezusa Chrystusa, naszego

Zbawiciela.

Pieśń: Amen.

GŁOS KOBIET SZUKAJĄCYCH 
SPRAWIEDLIWOŚCI EKONOMICZNEJ 

Prowadząca
Posłuchajmy, co mówią kobiety z Filipin.

Pieśń: Chodź siadaj z nami

Kobieta 1
Jestem Merlyn, z Mindanao, wyspy Południowych Filipin. Kie -

dy miałam siedem lat, umarła na raka moja mama, ofiara przemo-
cy domowej. Miesiąc później widziałam jak zastrzelony w bójce
zgi nął mój ojciec. Musiałam szukać pracy, aby móc posłać do szko-
ły moje młodsze rodzeństwo. Wsiadłam na łódź osoby werbującej
do pracy w dużym mieście, w Manili. Miałam 15 lat, ale aby dostać
jakąś pracę skłamałam, że mam 18. Agencja pośrednictwa pracy
skie rowała mnie do pewnej rodziny. Pracowałam jako pomoc do -
mo wa, wykonując wszelkie prace 24 godziny na dobę, bez dnia
wolnego. 

Po trzech miesiącach pracy, kiedy nadal nie otrzymałam wyna -
gro dzenia, odeszłam i zmieniłam miejsce zamieszkania. Moja pra-
codawczyni oskarżyła mnie, że ukradłam kolczyki jej córce. Zo sta -
 łam osadzona w areszcie miejskiego więzienia na trzy dni i dwie
no  ce. Przy pomocy adwokata, który był chrześcijaninem i zaofero-
wał darmową pomoc prawną, wygrałam sprawę przeciwko mojej
pra  codawczyni, oskarżając ją przed Departamentem Pracy i Zatru -
dnie nia o niesprawiedliwe traktowanie pracownika. Dostałam od-
szkodowanie. Wygrałam także sprawę o kradzież i oczyściłam
swoje nazwisko.  
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Wszyscy: Boże, Ty słyszałeś krzyk Twojego ludu o ochronę
ziemi. 

Pieśń: Sigaw

Lektorka 3
A my posługujemy się wymówką, że to nauka znajdzie sposób

na ochronę naszej planety.

Wszyscy: Boże, Ty słyszałeś krzyk Twojego ludu o pojednanie.

Pieśń: Sigaw

Lektorka 1
A my posługujemy się wymówką, że nie znamy ludzi innych ras

ani kultur.

Wszyscy: Boże, Ty powiedziałeś nam, by pomagać ubogim 
i bezdomnym.

Pieśń: Sigaw

Lektorka 2
A my posługujemy się wymówką, że pomoc może zostać nie-

właściwie spożytkowana.

Wszyscy: Panie, brakuje nam już wymówek. I musimy sta-
nąć twarzą w twarz z naszą własną grzesznością. Jesteśmy od-
powiedzialni za to, że nie działaliśmy dla dobra Twojego woła-
jącego ludu. Musimy odpowiedzieć na Twoje wezwanie do
sprawiedliwości. Wybacz nam, Boże, uwolnij nas od poczucia
winy i zachęć nas, i wyzwól siłę do działania. Amen. 

Pieśń: Amen.



Moja historia to też historia wielu dziewcząt, które przybywają
z terenów wiejskich i tych, które opuszczają nasz kraj i pracują ja-
ko gastarbeiterzy. Zmuszone warunkami ekonomicznymi, wyje-
żdżamy do wielkich miast albo za granicę. Ukończywszy zaledwie
szkołę podstawową musimy pracować jako pomoce domowe. Czę -
sto jesteśmy wykorzystywane, doświadczamy niesprawiedliwości
ekonomicznej, mimo że w 2012 ogłoszono akt prawny, dotyczący
robotników, pracujących w kraju. Zwany jest on po filipińsku Ka -

sam bahay Bill. Kasambahay Bill to efekt walki o prawo ochrony
dla robotników pracujących w kraju. Jest ich ponad 2 mln, a my po-
trzebujemy godnej pracy, by zwalczyć ubóstwo. 

Pieśń: Chodź siadaj z nami

Kobieta 2
Mam na imię Celia, pracuję na plantacji trzciny cukrowej i jestem

matką jednego dziecka. Pracuję na dniówki w jednej z naj więk szych
plantacji w środkowej części Luzon, wielkiej wyspy pół   nocnych
Filipin. Moja dniówka to za mało, by wyżywić rodzinę. W związku
ze zmianami w użytkowaniu terenu i mechanizacją w hacjendzie (tak
nazywana jest plantacja trzciny cukrowej), zmniej szyła się liczba
możliwych dni pracy. Najczęściej pracuję dwa dni w tygodniu.  

Aby zarobić jakieś dodatkowe pieniądze na utrzymanie rodziny,
w dni nauki dorabiam w szkołach sprzedając uczniom kulki rybne 
i chło dzące desery, albo sprzedaję na ulicy mydło i pastę do zębów
jako „specjalną ofertę”, piorę też innym rodzinom. I ciągle jeszcze
nie zarabiam tyle, aby członkom mojej rodziny zapewnić trzy przy-
zwoite posiłki dziennie, czy pozwolić sobie na założenie własnej
instalacji wodociągowej, by mieć wodę w domu. Wodę noszę ze
studni publicznej. Podobnie jak 5.000 innych tutejszych robotni-
ków, czekam na dzień, kiedy na tej plantacji, liczącej 6.453 ha będę
miała kawałek swojej ziemi pod uprawę.  Właściciele ziemscy,
zgodnie z rządową reformą rolną, obiecali rozdać ziemię. Ciągle
jednak musimy walczyć o prawa do godnego życia. 

Pieśń: Chodź siadaj z nami

Kobieta 3
Na imię mi Editha, mam 69 lat, jestem wdową z trojgiem doro-

słych dzieci. Wszystkie mają już swoje rodziny. Mieszkam w Or moc
City na środkowych Filipinach. Bardzo ucierpieliśmy przez tajfun
Yolanda. Straciłam mój sklep i dom, ale uratowałam życie. Wciąż jed-
nak mieszkam w prowizorycznej chacie z sąsiadką. Je steśmy wdzi-
ęczne organizacjom, które nadal dbają o ofiary tajfunu. Pieniądze na
życie otrzymuję od pomocowej organizacji chrześcijańskiej. 

Ten tajfun pozostawił we mnie głęboki ślad. Ciągle szukam pra-
cy i nowego domu. Rządowy program odbudowy – chociaż otrzy-
mujemy wiele milionów dolarów dotacji od międzynarodowej spo-
łeczności – jest niestety bardzo powolny. To reakcja świata na ol-
brzymie, rozległe zniszczenia, dokonane przez tajfun. W czasach
takich, jak te, zdajemy sobie sprawę z tego, że źródłem naszej siły
jest solidarność. 

WYZNANIE GRZECHÓW
Prowadząca
Teraz wyznajmy Bogu nasze grzechy i zaniedbania. 

Lektorka 2
Boże nasz, historie naszych sióstr przypominają nam, że nie

spełniamy Twoich oczekiwań. Posługujemy się wymówką, że nasz
głos nie będzie słyszalny wśród wielu innych.

Wszyscy: Ty, Boże, słyszałeś krzyk Twojego ludu o pokój.

Pieśń: Sigaw.

Lektorka 1
A my posługujemy się wymówką, że potrzebujemy silnej armii,

by bronić naszych interesów. 
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