
KOMITET KRAJOWY ŚWIATOWEGO DNIA MODLITWY            
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  Warszawa, dnia 22 stycznia 2022 r. 

 

Do Oddziałów PRE, parafii oraz osób zaangażowanych  

w organizowanie Światowego Dnia Modlitwy 

 

Światowy Dzień Modlitwy jest międzynarodowym, ekumenicznym ruchem modlitewnym inicjowanym 

i powadzonym przez chrześcijańskie kobiety mówiące w ponad 1000 językach, w ponad 180 krajach. Każdego 

roku wielu chrześcijan różnych tradycji i wszystkich grup wiekowych, modli się wspólnie w pierwszy piątek marca. 
 

Tegoroczne nabożeństwo odbędzie się 4 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, 

a szczególnie za kraje, z których pochodzi obecna liturgia. Wszystkie nasze prośby i dziękczynienia przynosimy 

przed wszechmogącego Boga, czyniąc to w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. 

Hasło tegorocznej liturgii przygotowanej przez siostry z Anglii, Walii i Irlandii Północnej, brzmi: „Bóg ma dla 

nas plan”. Jest on zaproszeniem do pokładania ufności w Bogu w chwilach cierpienia. 

Co roku poznając nową liturgię przygotowaną przez inny Komitet ŚDM, budujemy relacje z mieszkańcami tego 

kraju, ofiarowując im naszą modlitwę. Dzięki tegorocznej liturgii otrzymujemy ziarno nadziei, aby zastanowić 

się, gdzie należy je zasiać w naszym życiu i w naszych społecznościach. Ziarno karmione modlitwami 

wstawienniczymi i działaniami miłości, łączy nas na całym świecie. 
 

Apelujemy, aby wszystkie polskie środowiska chrześcijańskie włączyły się do wspólnej modlitwy według liturgii 

przygotowanej przez chrześcijanki z Anglii, Walii i Irlandii Północnej. 
 

Zwracamy się z prośbą o to, aby wszędzie – gdzie jest to możliwe – zorganizować w pierwszy piątek marca 

nabożeństwa lub spotkania modlitewne, a także spotkania informacyjne o krajach autorek liturgii, ich historii 

i współczesności.  
 

W tym roku KKŚDM w Polsce pragnie przekazać nasze kolekty kobietom z Anglii, Walii i Irlandii 

Północnej, które czują się wykluczone ze społeczeństwa. Otrzyma je organizacja prowadząca działalność 

wśród osób wykluczonych. 

Prosimy o przekazanie kolekt na konto bankowe Polskiej Rady Ekumenicznej z zaznaczeniem, że jest to kolekta 

na pomoc Anglii, Walii i Irlandii Północnej. 
 

Liturgia, pieśni, DVD i CD są produktami objętymi prawami autorskimi. 
 

Płyty i pocztówki otrzymają Parafie lub osoby przygotowujące nabożeństwo ŚDM, które złożyły swoje 

zamówienia w wyznaczonym czasie.  
 

Cena DVD ze slajdami wynosi 55,00 zł, CD z muzyką wynosi – 50,00 zł, a pocztówki – 1 zł.  

Do przesyłki doliczony zostanie koszt opłaty według cennika Poczty Polskiej. 

Należność za otrzymaną przesyłkę należy dokonać 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 2022 r. informacji o odbytych nabożeństwach, krótkich sprawozdań, 

zdjęć, zaproszeń i programów. Na podstawie tych informacji opracujemy sprawozdanie, które zostanie przesłane 

do Międzynarodowego Komitetu ŚDM, a jego fragmenty opublikowane będą w ogólnoświatowym biuletynie 

ŚDM. 

 

Z chrześcijańskim pozdrowieniem 

  
Hanna Tranda 

Przewodnicząca Komitetu Krajowego ŚDM 
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Polska Rada Ekumeniczna, ul. Willowa 1, 00-790 Warszawa 

 


