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Objaśnienia do obrazu

Opis obrazu
Chciałam poruszyć dwa tematy: Słowenię i przewodnią

biblijną historię  uczty. W górnej części obrazu widać poru-
szające się kobiety w narodowych strojach słoweńskich; są
okryte czepkami i szalami.

Półkolisty ornament ozdobiony słoweńskim  haftem ludo-
wym przedstawia talerz lub stół z powszechnie znanym słowe-
ńskim ciastem - potica. Winogrona pochodzą z winnic z róż -
nych regionów Słowenii. Stół udekorowany jest sercem licitar
– pomyślanym jednocześnie jako pamiątka/suwenir   i symbol
mi łości - zrobionym z miodu produkowanego przez tutejsze
pszczoły kraińskie i słoweńskim goździkiem.

Częściowo ukryte pod stołem widoczne są dzieci żyjące
gdzieś na marginesie. To one usłyszały zaproszenie na ucztę.
Bezdomna kobieta trzyma w ramionach dziecko, niewidoma
kobieta z rękami wysuniętymi do przodu przygotowuje się do
zrobienia kroku, osoba niesłysząca reaguje na zaproszenie
zmieniając ustawienie głowy, mimowolne spastyczne ruchy
dziewczynki wskazują na jej radosną akceptację zaproszenia
na ucztę. 

Używałam kolorów słoweńskich haftów ludowych, czer-
wieni i bieli. Zielone tło podkreśla zieloną naturę Słowenii,
pola i lasy. Ciepłe barwy wyrażają szczerą radość dzieci z za-
proszenia. 

Tłumaczenie biogramu artystki i opisu obrazu: 
Monika Polkowska



ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY

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

Wspólną modlitwę kobiet w intencji biednych, bezrobot-
nych, pokrzyw dzonych na skutek wojny domowej w Ame -
ryce Północnej i napływu bied nych emigrantów z Euro py 
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
kobiet 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 in-
ne 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 kolejno przez chrześcijanki różnych krajów. 

Od 1968 r. ŚDMK 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. 
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Biografia artystki
Rezka Arnuš urodziła się w 1953 r. w Božakovie koło

Metliki, w Słowenii, w siedmioosobowej rodzinie chłopskiej.
Ciężko pracowała, by ukończyć szkołę średnią i pomaturalną
szkołę fizjoterapii. Z powodu problemów ze wzrokiem prze-
szła na rentę w wieku 46 lat i wtedy zaczęła malować. 

Tworzy i mieszka razem z rodziną w  Dolenjskich To pli -
cach. Jest mężatką, ma dwóch synów i troje wnucząt. Lubi pra-
cować w ogrodzie, jeździć tandemem ze swoim  mężem, goto-
wać, słuchać audiobooków. Śpiewa też w chórze i prowadzi
domową salę gimnastyczną dla kobiet. Dowiedziała się o ŚDM
w 2017 roku po otrzymaniu zaproszenia do udziału w warszta-
tach artystycznych przygotowujących ŚDM 2019. 

Mimo niepełnosprawności artystka - amatorka tworzy swo-
je prace od 18 lat. Przy zwykłym świetle jej oczy pracują zale-
dwie w 5%. Uczyła się malarstwa pod kierunkiem kilku men-
torów, a największy wpływ wywarł na nią malarz akademicki
- Jože Kumer. 

Jest członkiem Towarzystwa Sztuk Pięknych w Mavrica
Novo Mesto, Artoteki Bela Krajina Towarzystwa Sztuk i Kul -
tury Črnomelj, oraz sekcji sztuk pięknych Towarzystwa Sztuk
i Kultury  w Dolenjskich Toplicach. 

Jej ulubionym motywem są krajobrazy, martwa natura, ob-
razy Białej Krainy, a ostatnio maluje figurki, akty i abstrakcje.
Jej charakterystyczny styl jest kombinacją tradycyjnych naro-
dowych postaci i symboli oraz uczuć i doznań wewnętrznych.
Artystka bierze regularnie udział w plenerach artystycznych 
i warsztatach malarskich „ex-tempores”. 

Prace Rezki, które przyniosly jej wiele nagród i wyróżnień,
były pokazywane na 17 autorskich wystawach i ponad 200
grupowych w Słowenii i za granicą. 



Co 4-5 lat Komitet Mię dzy  naro do wy urządza konferencję,
na której delegatki po szcze gólnych Komitetów Krajowych
wybierają tematy i au tor ki liturgii ŚDMK na najbliższe 4 lata.

Pomiędzy konferencjami za sprawy ŚDMK odpowiedzialny
jest Komitet Wykonawczy, z siedzibą w Nowym Jorku, składa-
jący się z przedstawicielek róż nych regionów świata, re pre -
zen tujących trzy największe tra dyc je chrześcijańskie: prote-
stancką, pra wosławną i rzym sko kato licką.

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

Przewodniczącą Polskiego Krajowego Komitetu ŚDM 
w la tach 1993-2006 była Ewa Walter z Kościoła Ewange -
licko-Augsburskiego. Po niej, w latach 2006-2018 Komi -
tetem Światowego Dnia Modlitwy kierowała Joanna
Kamińska z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Obec -
nie Komitetowi przewodniczy Hanna Tranda z Koś cioła
Ewan  gelicko-Reformowanego.

W latach wcześniejszych przewodniczyła Komitetowi
oraz tłumaczyła na język polski liturgię nabożeństwa ŚDMK
Halina Kus z Kościoła Ewan gelicko-Metodystycznego.
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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
Światowego 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, natomiast od roku 2000 Stowarzyszenie Pokoju i Pojed -
nania „Effatha”, a od roku 2001 Kościół Grecko katolicki.
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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.

Liturgię nabożeństwa 
Światowego Dnia Modlitwy 

na rok 2019 przygotował Komitet ŚDM w Słowenii

Temat liturgii Światowego Dnia Modlitwy na roku 2020
pod hasłem: „Wstań, weź swoje łoże i chodź” przygotuje
Komitet Świa to wego Dnia Modlitwy z Zimbabwe.
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1 MARCA 2019
„Pójdźcie – oto wszystko jest gotowe”

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA

PIEŚŃ: Zaproszenie na święto wiary. Chodźmy wszyscy na
święto wiary! (Słowa i adaptacja pieśni ludowej Aine Peder sen
Lee. Słoweńska pieśń ludowa: Furmani pripel jejo vino. Tekst
polski: Ewa Kononienko-Pawlas) - patrz: str. 23-24.

WEJŚCIE I POZDROWIENIE

Przewodnicząca: DOBER DAN! 
lub DOBER VEČER! (Dober veczer).

Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie w imieniu ko-
biet ze Słowenii, jednego z najmniejszych i najmłodszych
krajów w Europie. Bóg w swojej dobroci wyposażył go w pi-
ękną przyrodę, od równin Panonii, poprzez wzgórza i zielone
lasy, po wysokie góry, od tajemniczego podziemnego świata
w Karst, po wybrzeże Adriatyku. Drogie Siostry i Bracia,
chodźcie - wszystko jest gotowe! Uwielbiajmy wspólnie
Boga.

PIEŚŃ: Jest miejsce dla każdego... 
(Tekst: Bea Nyga. Melodia: Słoweńska melodia ludowa.

Tekst polski: Ewa Kononienko-Pawlas).
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MODLITWA PAŃSKA
Wszyscy: Boże, Ty nas zapraszasz, prowadzisz drogą

życia i nadziei. W Twoich oczach jesteśmy ważni, Ty wo-
łasz nas po imieniu. Dlatego jako Twoje ukochane dzieci
ośmielamy się mówić:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje
imię. Niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech się spełni
Twoja wola jak w niebie, tak i na ziemi. Naszego chleba
powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy,
tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawi-
nili, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj
od złego. Ponieważ Twoje jest Królestwo i moc, i chwała
na wieki. Amen” (wg Biblii Ekumenicznej).

ROZESŁANIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Dobry Boże, który jesteś źródłem życia, pomóż nam sza-

nować wszystkich ludzi i akceptować ich w ich wyjątkowo-
ści. Pomóż nam szanować cuda przyrody i z całej siły je chro-
nić. Pomóż nam wspierać siebie nawzajem na drodze wolno-
ści, sprawiedliwości i pokoju jako równoprawnych członków
Twojej rodziny. 

Niech nas w tych staraniach błogosławi Bóg Ojciec, Bóg
Syn i Bóg Duch Święty.

PIEŚŃ: Pod Twą obronę...
1. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie Grono Twych dzieci

swój powierza los Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie I broń
od zguby, gdy zagraża cios.

2. Czy toń spokojna, czy huczą fale   Gdy Ty Twe dzieci w
Swej opiece masz   Wznosimy modły dziś ku Twej chwale
Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz. 
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Młoda dziewczyna: Boże, dziękujemy Ci za nasze babcie
i dziadków, którzy pomagają młodym rodzinom, opiekują się
wnukami i przekazują im swoją wiarę. Pomóż nam troszczyć
się o ludzi starszych żyjących w naszym otoczeniu,  w na-
szych parafiach, domach opieki i w sąsiedztwie.

PIEŚŃ: Daritev (refren, str. 19).  

Natasza: Boże, dziękujemy Ci za głos i świadectwo mniej-
szości w naszych społecznościach. Spraw, abyśmy się przyczy-
niali do tego, by to wołanie o sprawiedliwość i integrację spo-
łeczną było słyszane w parlamentach. Dodawaj sił uchodźcom
i migrantom, którzy są wśród nas. Pomóż nam iść po stronie
„biednych, kalekich, ułomnych i niewidomych”. Spraw, aby-
śmy zawsze słyszeli ich krzyk!

PIEŚŃ: Daritev (refren, str. 19).  

Marija: Boże, dziękujemy Ci za Twoją pomoc w rozwija-
niu kontaktów ekumenicznych i współpracy międzyreligij-
nej.  Chcielibyśmy nauczyć się szanować nasze różnice i
mieć coraz większą świadomość, jak bardzo nas te kontakty
ubogacają. 

PIEŚŃ: Daritev (refren, str. 19). 

Przewodnicząca: Boże, dziękujemy Ci za Twoje stałe za-
proszenie dla nas na Twoją ucztę. Dziękujemy za to, że Pan
Jezus stanowi centrum naszej świętującej społeczności i spo-
łeczności wierzących na całym świecie. Dziękujemy też za
ruch Światowego Dnia Modlitwy, w którym dzisiaj odnajdu-
jemy siłę, by dzielić się troskami, nadziejami i radościami ko-
biet ze Słowenii.

PIEŚŃ: Daritev (refren, str. 19). 



WEZWANIE DO MODLITWY
Przewodnicząca: Boże historii, lud Słowenii zna Ciebie od

jedenastu wieków. Jako chrześcijanie przyjęliśmy Twoją mi-
łość, Tobie więc niech będzie chwała, cześć i uwielbienie. 

Wszyscy: Wielbimy Cię  razem z szumem wodospadów
i fal morskich, wielbimy za urodzajne winnice i pola, zie-
lone lasy i pokryte śniegiem szczyty gór.

Przewodnicząca: Jezu Chryste, Synu Boga, którego
Słowo czyni cuda wśród nas, Ty inspirujesz nas do pełnego
miłości działania. 

Wszyscy: Wielbimy Cię w przyrodzie, w wioskach 
i mia s tach, w śpiewie ptaków i głosie dzikich zwierząt, 
w dźwięku organów, akordeonu, gitary i cytry. 

Przewodnicząca: O Duchu Święty, przez Twoje dary gro-
madzisz nas w jedno mimo naszej różnorodności. 

Wszyscy: Dziękujemy Ci za więzi, które budujesz z na-
mi i pośród nas, w Twoje ręce polecamy przyszłość ludzi
młodych, nadzieje rodzin i troski sędziwych.  

Przewodnicząca: Boże, Ty w swojej miłości zastawiłeś
stół dla wszystkich i zapraszasz nas, abyśmy otworzyli nasze
serca i domy dla tych, którzy jeszcze nie znaleźli miejsca przy
stole. 

Wszyscy: Wielbimy Cię i dziękujemy Ci. W imię nasze-
go Pana, Jezusa Chrystusa, głosimy Twoją miłość. 
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MODLITWY I DZIĘKCZYNIENIE
Marjeta: Boże, dziękujemy Ci za ludzi w Słowenii,

którzy w swojej przeszłości pokonali wiele przeszkód i za-
chowali autonomię. Spraw, aby otworzyli się na innych 
i przyj  mowali tych, którzy przychodzą do nich w potrzebie. 

PIEŚŃ: Daritev (refren, str. 19). 

Mojca: Boże, dziękujemy Ci za kraje, budujące demokra-
tyczne społeczeństwa. Mamy nadzieję, że będzie tak we
wszystkich narodach, społecznościach i rodzinach. Dopomóż
nam żyć w solidarności z innymi na całym świecie.

PIEŚŃ: Daritev (refren, str. 19). 

Ema: Boże, dziękujemy Ci, że wzbudzasz w nas goto -
wość do dzielenia się, aby wszyscy mieli dość jedzenia, do-
stęp do służby zdrowia i zabezpieczeń socjalnych. Pomóż
nam uważniej dostrzegać duchowe potrzeby ludzi wokół nas 
i wspierać tych, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji.  

PIEŚŃ: Daritev (refren, str. 19). 

Mojca: Boże, dziękujemy Ci za darmową edukację i mo-
żliwość studiowania zagranicą.  Apelujemy do przywódców
naszych państw, aby zapewnili to uniwersalne prawo każde-
mu dziecku i każdemu, kto opuszcza swoją ojczyznę, aby
móc studiować.  Niech dobre wykształcenie pozwoli im zna-
leźć pracę, która zapewni bezpieczną przyszłość naszym kra-
jom i rodzinom.

PIEŚŃ: Daritev (refren, str. 19). 



PIEŚŃ: Moj psalm. (Słowa: Barbara Wohinz, melodia:
Diana Novak. Tekst polski: Ewa Pawlas-Kononienko).
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PIEŚŃ: Chodźmy wszyscy... (patrz: str. 25)
lub inna pieśń do wyboru 

ZEBRANIE OFIARY
Światowy Dzień Modlitwy jest światowym ruchem eku-

menicznym, prowadzonym przez kobiety. Co roku podziwia-
my siłę społeczności, które biorą w nim udział, dzielimy ich
troski i jesteśmy zbudowani ich wiarą.

Naszą wizją jest świat, w którym wszystkie kobiety mogą
same stanowić o swoim życiu. Do realizacji tej wizji potrze-
bujemy znaków żywej solidarności. Jednym z nich jest nasza
kolekta, dzięki której wspieramy ponad 100 projektów po-
mocowych dla kobiet i dzieci na całym świecie.  

PIEŚŃ: Daritev (refren). (Słowa i melodia: Barbara
Wohinz. Tekst polski: Ewa Kononienko-Pawlas)



GŁOSY KOBIET
Przewodnicząca: Posłuchajmy o doświadczeniach kilku

kobiet ze Słowenii. Będziemy im towarzyszyć myślami i mo-
dlitwą. Napierw posłuchamy Marjety, urodzonej pod koniec
II wojny światowej. Wtedy jej kraj był częścią Jugosławii,
marksistowskiej republiki socjalistycznej. 

Marjeta: Mam na imię Marjeta. Moja mama, która wcze-
śniej owdowiała i moja babcia, uczyły mnie modlitwy i dzieli-
ły się swoją wiarą. Wtedy nasz kraj był państwem komuni-
stycznym, a osoby religijne były uważane za obywateli drugiej
kategorii. Dlatego, kiedy skończyłam liceum nie dostałam sty-
pendium na studia, a nie miałam innego źródła, które pozwoli-
łoby mi na sfinasowanie dalszej nauki. Wyjechałam za granicę,
podobnie jak wielu innych mieszkańców byłej Jugosławii.
Znalazłam pracę w Szwajcarii, ale czułam się tam obco i byłam
traktowana jak obca. Po przejściu na emeryturę, mój mąż i ja
wróciliśmy do domu. Jestem szczęśliwa, że zostaliśmy zaak-
ceptowani w społeczności mojej rodzimej parafii.  Staram się
dzielić tym szczęściem, pracując w parafii jako wolontariusz-
ka, czy uczestnicząc w Światowym Dniu Modlitwy. 

Przewodnicząca: My, Słoweńcy, wiemy z doświadczenia,
co to znaczy być uchodźcą czy gastrabeiterem. Pod koniec II
wojny światowej wielu ludzi musiało opuścić kraj ze względu
na działalność antykomunistyczną czy też w poszukiwaniu pra -
 cy za granicą, by móc utrzymać rodziny. Przyznajemy, że teraz
próbujemy zapomnieć o tych doświadczeniach, gdy przy cho -
dzi nam określić swoją postawę wobec ludzi, którzy muszą
opuścić swoje zrujnowane domy i szukać dla siebie pokoju 
i lepszego życia. 
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CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO
Przewodnicząca: Zastanawiając się z jednej strony nad na-

szą relacją z Bogiem, a z drugiej strony nad relacjami w naszej
społeczności, przeczytajmy przypowieść Pana Jezusa z Ewan -
gelii wg św. Łukasza 14, 15-24 (Przekład Ekumeniczny):  

15 Gdy to usłyszał jeden ze współbiesiadników, powie-
dział do Niego: Szczęśliwy ten, kto będzie jadł chleb w
Królestwie Boga. 16 Jezus mu odpowiedział: Pewien czło-
wiek urządził wielką ucztę i zaprosił wielu. 17 W porze uczty
posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Chodźcie,
bo już wszystko gotowe. 18 Ale wszyscy zaczęli się podob-
nie wymawiać. Pierwszy odpowiedział: Zakupiłem pole i
muszę pójść je obejrzeć. Przyjmij, proszę, moje wytłumacze-
nie. 19 Drugi zaś powiedział: Kupiłem pięć par wołów i idę
je wypróbować. Przyjmij, proszę, moje wytłumaczenie. 20
Inny oświadczył: Ożeniłem się i dlatego nie mogę przyjść. 21
Sługa powrócił i powiedział to swojemu panu. Wtedy gospo-
darz rozgniewał się, nakazał mu wyjść niezwłocznie na place
i ulice miasta i przyprowadzić biednych, kalekich, niewido-
mych i ułomnych. 22 Potem sługa oznajmił: Panie, zrobiłem,
jak nakazałeś i jeszcze są wolne miejsca. 23 Wówczas pan
powiedział do swojego sługi: Wyjdź na drogi i ścieżki i przy-
muszaj innych do przyjścia, aby został zapełniony mój dom.
24 Mówię wam bowiem, że nikt z tych zaproszonych nie
skosztuje mojej uczty.

PIEŚŃ: Chodźmy wszyscy. (Tekst: Aine Pedersen.
Melodia: Słoweńska pieśń ludowa Kaj boš, Janko, jutri delal?
Tekst polski: Ewa Kononienko-Pawlas) - patrz: str. 25.

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO



Wszyscy: Miłosierny Boże, wybacz nam, kiedy milczy-
my w obliczu niesprawiedliwości. 

PIEŚŃ: Otwórzmy serca (Słowa i melodia: Katja
Orthues. Tekst polski: Ewa Kononienko-Pawlas).

Przewodnicząca: Posłuchajmy Mojcy, młodej kobiety,
która dorastała w nowo utworzonym państwie Słowenii, po
uzyskaniu niepodległości w 1991 roku.
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Przewodnicząca: Boże, jesteśmy Twoimi ukochanymi
dziećmi, dostrzeż nasze łzy i pokutę w sercach. Dzięki
Twojemu przebaczeniu możemy mieć nadzieję na nowy
dzień, kiedy będziemy budować wzajemne relacje w spra-
wiedliwości, pokoju i miłości. 

PIEŚŃ: Boże dzieki Ci... (Słowa: Bea Nyga. Melodia:
Diana Novak. Tekst polski: Ewa Kononienko-Pawlas).



Mojca: Nazywam się Mojca i mam 34 lata. Mogłam stu-
diować, bo w Słowenii wyższe studia pierwszego stopnia są
bezpłatne. Kiedy miałam 21 lat, zakochałam się i zaszłam w
ciążę, ale mój chłopak mnie zostawił. Było mi bardzo trudno
kontynuować studia, miałam jednak duże wsparcie w rodzi-
nie. Należałam do najlepszych studentów na roku. Wycho wy -
wa łam dziecko, a potem miałam drugie z obecnym mężem,
który traktuje pierwszego syna jak własne dziecko. Jestem
pracownikiem naukowym w jednym z instytutów nauko-
wych. Chciałabym bardzo, aby łatwiej było pogodzić dbanie
o rodzinę z pracą zawodową, aby pracodawcy byli bardziej
przyjaźni dla rodzin, a mniej restrykcyjni dla kobiet w ich
miejscu pracy. Mimo ustawowej równości kobiety nadal mu-
szą dźwigać podwójny ciężar. 

Przewodnicząca: Dziękujemy za wszystkie kobiety, które
pokonują wiele przeszkód, i  mimo różnych problemów z mi-
łością wychowują swoje dzieci. Dziękujemy Ci, Boże, za
społeczności, które miłością otaczają kobiety i dzieci. 

Wszyscy: Dobry Boże, dziękujemy Ci.

PIEŚŃ: Otwórzmy serca... (patrz: str. 12)

Przewodnicząca: Posłuchajmy Mariji, osiemdziesięcio-
latki, mieszkającej na wsi.  

Marija: Mam na imię Marija. Właśnie skończyłam 80 lat
i mieszkam z rodziną mojego syna. Zarówno syn, jak i syno-
wa są bezrobotni. Utrzymujemy się z mojej skromnej emery-
tury, którą otrzymuję za pracę w fabryce. W naszym niewiel-
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ze względu na moje pochodzenie. Jednak doświadczenia mo-
jej rodziny nie odzwierciedlają społecznej i ekonomicznej sy-
tuacji Romów w Słowenii i Europie. Wielu z nich mieszka w
nieznośnych warunkach, bez bieżącej wody czy elektryczno-
ści. Dzieci romskie chodzą do szkoły nieregularnie i są tam
często wyśmiewane i wykluczane. Nie otrzymują więc odpo-
wiedniego wykształcenia, co ma wpływ na możliwość znale-
zienia pracy, która mogłaby pomóc wyjść rodzinie z ubóstwa.  

Przewodnicząca: Boże, wyznajemy, że wykluczenie spo-
łeczne jest obecne w naszym kraju. Trudno nam zaakcepto-
wać odmienność,  uważamy, że to nasz sposób życia jest mia-
rą wszystkiego i szybko wykluczamy innych. 

Wszyscy: Panie, zmiłuj się nad nami.

Przewodnicząca: Dziękujemy Ci, Boże, za wszystkich,
którzy od Pana Jezusa nauczyli się działać z szacunkiem i bez
uprzedzeń. Pomóż nam przyjmować i szanować mniejszości
etniczne, osoby niepełnosprawne czy szukające azylu. 

Wszyscy: Boże, który jesteś kochającym Ojcem, bądź
przy nas, abyśmy nie ustawali w naszych staraniach.

PIEŚŃ: Otwórzmy serca... (patrz: str. 12)

MODLITWA O PRZEBACZENIE 
I WYZNANIE GRZE CHÓW

Przewodnicząca: Miłosierny Boże, wyznajemy nasze winy
i zaniedbania. Jest ich tyle, że nawet nie potrafimy ich zliczyć.

Chwila ciszy.



kim gospodarstwie jesteśmy w stanie wyprodukować trochę
żywności, ale tylko na własne potrzeby. Moja sąsiadka nato-
miast mieszka sama w dużym domu, którego nie jest w stanie
utrzymać. Ma też duże godpodarstwo, w którym już nie mo-
że pracować, a jej dzieci przeniosły się do miasta w poszuki-
waniu pracy.  

Przewodnicząca: Zdajemy sobie sprawę z tego, że starze-
jący się rodzice i osoby w podeszłym wieku często nie mają
opieki, na jaką zasłużyli. Czują się opuszczeni, brak im oto-
czenia bliskich i poczucia bliskości. Powinniśmy rozwijać
inicjatywy mające na celu integrację pokoleń. Jesteśmy
wdzię-czni za nasze babcie i dziadków, którzy pomogli nam
zachować żywą wiarę.

Wszyscy: Dziękujemy Ci, Boże, troskliwy Stwórco.

PIEŚŃ: Otwórzmy serca... (patrz: str. 12)

Przewodnicząca: Posłuchajmy 40-letniej matki dwojga
dzieci, której życie było naznaczone piętnem alkoholizmu 
w rodzinie. 

Ema: Mam na imię Ema. Urodziłam się w rodzinie, gdzie
były alkohol i przemoc. Mój ojciec był często pijany i bardzo
gwałtowny, mama też lubiła wypić. Przysięgłam sobie, że mo-
je dzieci nigdy nie będą tak cierpieć. Dlatego nie piję alkoholu.
Wyszłam za mąż, z mężem zbudowaliśmy dom i urodziło się
nam dwoje dzieci. Teraz są w wieku szkolnym. Kiedy mój mąż
stracił pracę, bo jego firma zbankrutowała, zaczął pić.  Stał się
okrutny dla mnie i dla dzieci. Nie wiedziałam, co robić. Nie

chciałam, by dzieci w domu patrzyły na pijanego ojca. Kiedy
jest  trzeźwy, jest dla nas czuły i obiecuje wszystko, o co pro-
szę.  Nie chce tylko powolić sobie pomóc i nie zgadza się na le-
czenie. Modlę się, aby Bóg pozwolił mu dostrzec uzależnienie
i wierzę, że wtedy nasze życie zmieni się na lepsze. 

Przewodnicząca: Często przymykamy oczy na to, jak bar-
dzo alkohol niszczy nasze życie. Nałóg sprawia, że kobiety 
i dzieci stają się ofiarami przemocy. Młodzi ludzie piją alko-
hol, aby się lepiej zabawić albo łatwiej pokonać życiowe pro-
blemy, co widzą u dorosłych. Boże, modlimy się za wszystkie
rodziny, które doświadczają problemu alkoholowego i prze-
mocy z tym związanej, spraw, aby usłyszały Twój głos 
i Twoje wskazówki. Aby usłyszały i z radością przyjęły za-
proszenie na Twoją ucztę. 

Wszyscy: Boże, otwórz nasze serca i spraw, abyśmy
okazywali większe współczucie i lepsze zrozumienie.  

PIEŚŃ: Otwórzmy serca... (patrz: str. 12)

Przewodnicząca: Posłuchajmy Nataszy, która należy do
mniejszościowej grupy etnicznej Romów. 

Natasza: Nazywam się Natasza, jestem 46-letnią mężatką
i mam dwoje dzieci. Jestem Romką.  Dzieciństwo upłynęło
mi w kochającej rodzinie. Mieszkaliśmy w jednej z romskich
wiosek. Oboje rodzice mieli pracę, mogli więc zapewnić nam
odpowiednie warunki do beztroskiego wzrastania i dobrego
wykształcenia. Nasza wioska była akceptowana przez spo-
łeczności żyjące wokół nas. Nigdy nie doznałam odrzucenia 
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