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Światowy Dzień Modlitwy 

3 marca 2023 

„Usłyszałem o waszej wierze” (Ef 1,15-19) 

Przygotował Komitet ŚDM na Tajwanie 



 
 

 

 

 

Wskazówki:  

• Przećwiczcie zawczasu wszystkie pieśni (nuty i nagrania są dostępne) 

• Udekorujcie prezbiterium następującymi materiałami: 

o Tkanina niebieska (Tajwan jest otoczony oceanem); tkanina zielona 

(Tajwan jest pokryty szczytami gór); tkanina żółta i biała (Tajwan ma 

dużo bogactw naturalnych); przygotujcie lilie i orchidee. Inna opcja: 

strona www.: Origami Lily Instructions (origami-fun.com) 

• Przed nabożeństwem można zorganizować pokaz slajdów i słuchanie tajwań-

skiej muzyki, aby zebrani mogli poznać Tajwan.  

• Umieśćcie konturową mapę Tajwanu w odpowiednim miejscu, a mapę fi-

zyczną wyspy przygotujcie w formie puzzla z pięciu fragmentów.  

• Kiedy zaczyna się pierwsza pieśń na rozpoczęcie, pięć kobiet – bohaterek 

opowiedzianych w nabożeństwie historii – podchodzi do mapy Tajwanu 

i umieszcza fragmenty mapy w jej konturach. Podczas układania (wszyscy) 

śpiewają pieśń wstępną „Dajmy Bogu cześć”. Ta mapa-układanka Tajwanu 

symbolizuje różnorodność kraju.  

• Przeczytajcie studium biblijne, bo to jest potrzebne do rozważania na podsta-

wie tekstu Ef 1,15-19 (BE).  
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Święty, porusz nasze serca i umysły, abyśmy stali się błogosławieństwem dla in-

nych.  

Wszyscy: Amen. 

Pieśń 9: „Jezu Chryste, Twoje jarzmo chcemy nieść”. 

Postludium 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Opracowanie wersji w języku polskim: 
Krajowy Komitet Światowego Dnia Modlitwy 
na podstawie tłumaczenia Małgorzaty Platajs 
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Lektorka 2: 

Miłosierny Boże, pandemia COVID-19 stanowiła i stanowi nadal wielkie wyzwa-

nie. Jest tak wiele jej ofiar. Modlimy się za tych, którzy utracili swoich bliskich 

i tych, którzy nie mają odpowiedniej opieki czy wsparcia, nie znajdują pociechy 

w cierpieniu. Boże, spraw, abyśmy byli zdolni do pomocy i niesienia pociechy 

w świecie, który się zmienia przez pandemię.  

Łaskawy Boże, dziękujemy Ci za Twoje prowadzenie podczas wybuchu pandemii 

w 2020 roku. Tajwańskie kobiety z Komitetu Światowego Dnia Modlitwy zrobiły 

bardzo wiele, by pokonać istniejące różnice. To wielki dar dla całego ruchu Świa-

towego Dnia Modlitwy na świecie. W pełnej miłości obecności Boga szukały kon-

sensusu i jedności. W bardzo trudnych warunkach pandemii przygotowały to na-

bożeństwo. Boże, pozwalasz nam być razem w Twojej obecności i Tobie ufać. 

Prowadź nas dalej drogą do jedności w Chrystusie.  

Modlitwa Pańska 

 

Błogosławieństwo 

WSZYSCY:  

Boże, wysłuchaj historii naszego życia i wzmacniaj nas. Panie Jezu, daj nam mą-

drość, abyśmy poznali oczami serca i zrozumieli, że jesteśmy zbawieni. Duchu  
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Porządek nabożeństwa 

Światowego Dnia Modlitwy 2023 

 

Lektorka 1: W imię Ojca i Syna, i w społeczności Ducha Świętego rozpocznijmy 

nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy 2023, przygotowane przez kobiety 

z Tajwanu. 

Pieśń 1: „Dajmy Bogu cześć”. 

[Kiedy zaczyna się pierwsza pieśń, pięć kobiet – bohaterek historii opowiedzia-

nych w nabożeństwie– podchodzi do mapy Tajwanu i umieszcza fragmenty ukła-

danki na mapie. Podczas układania śpiewają Pieśń nr 1: „Dajmy Bogu cześć”, 

zapraszając zebranych do wspólnego śpiewu.]  

Powitanie i pozdrowienie  

Lektorka 1: Serdecznie witamy słowami “Pîng-an”. Tak pozdrawiają się nawza-

jem ludzie na Tajwanie: Pokój wam! Pokój z Bogiem i pokój między ludźmi! Tego 

pokoju życzymy sobie teraz. 
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Lektorka 2: Witajcie! W imieniu chrześcijanek z Tajwanu chcemy powitać 

wszystkich, łączących się z nami dzisiaj w modlitwie.  

Pieśń 2: „Ping an” – „Wysłuchaj, Panie, nas”. 

Lektorka 2: Przekażmy sobie znak pokoju! 

Lektorka 1: Drogie siostry i drodzy bracia, nasze Siostry z Tajwanu chcą w tym 

nabożeństwie podzielić się z nami swoimi doświadczeniami i opowiedzieć o cu-

downej Bożej łasce i wielkich dziełach Boga. My zaś chcemy słuchać świadectw 

ich wiary.  

 

Pieśń 3: „Miłości strumienie”. 

Wezwanie do modlitwy 

Lektorka 1: Bóg hojnie pobłogosławił Tajwan. To świętujemy z kobietami z Taj-

wanu i ze wszystkimi, którzy na całym świecie gromadzą się dzisiaj na nabożeń-

stwie Światowego Dnia Modlitwy.  

Lektorka 2: Boże, Ty stworzyłeś tę przepiękną wyspę z całym jej bogactwem. 

Tajwan jest pokryty górskimi lasami, a żywi go ocean. Jest tu również wiele bo-

gactw naturalnych.  

Wszyscy: Niech Imię Pana będzie błogosławione. Niech Twoja chwała będzie 

z nami.  
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dla świata. Boski Pocieszycielu, Ty jesteś Panem świata. Powierzamy siebie i Taj-

wan w Twoje ręce i prosimy, abyś czuwał nad nami w naszych słabościach. Ty 

jesteś naszą twierdzą i miejscem schronienia.  

Lektorka 2:  

Boże Stworzycielu, dziękujemy Ci za ten wspaniały świat, bogaty w zasoby na-

turalne, który nam powierzyłeś. Jednak mamy wielkie problemy. Powietrze i wo-

da są skażone. Nie wiemy już, co robić ze śmieciami. Widzimy, jak nasze górskie 

zbocza są nadmiernie eksploatowane uprawami herbaty i owoców. Niszczymy 

miejsce do życia dla roślin, zwierząt i ludzi. Na własnej skórze odczuwamy 

zmianę klimatu. Ignorujemy krzyk Matki Ziemi. [Tutaj można wymienić pro-

blemy własnego kraju].  

Boże wszelkiego życia, napełnij nasze serca Twoim współczuciem i pomóż nam 

chronić Matkę Ziemię.  

Lektorka 1: 

Miłujący Boże, Ty stworzyłeś nas na swój obraz i pobłogosławiłeś. I w Twoich 

oczach to było dobre. A jednak są ludzie, którzy są na marginesie, uciskani, bez-

radni i biedni. Duchu Święty, prosimy, daj nam mądrość, by o nich walczyć. Daj 

nam odwagę opowiadać się po ich stronie. Umacniaj wszystkich, którzy niosą 

światu miłość i sprawiedliwość. Daj przywódcom właściwy sposób patrzenia 

i siłę do działania na rzecz bezpieczniejszego świata dla kobiet i dziewcząt. 
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Pieśń 7: „Usłyszałem o wierze waszej”.  

Zebranie ofiary 

Lektorka 2: Światowy Dzień Modlitwy jest największym i najstarszym ekume-

nicznym ruchem kobiet. Co roku podziwiamy siłę zaangażowanych kobiet, dzie-

limy ich troski i  znajdujemy zachętę w wierze. Dzieląc troski i modląc się o sie-

bie nawzajem, chcemy też w miarę możliwości dzielić się środkami materialnymi. 

Naszą wizją jest świat, w którym wszystkie kobiety będą mogły żyć stanowiąc 

same o sobie. Na drodze w takim kierunku potrzebujemy znaków miłości, pokoju 

i pojednania. Jednym z tych znaków jest nasza kolekta, którą wspieramy wiele 

projektów na rzecz kobiet i dzieci na całym świecie.  

Pieśń 8: „O Panie, przyjmij nasz dar”.  

Modlitwa wstawiennicza/przyczynna 

Lektorka 1: 

Miłosierny Boże, Ty widzisz trudną sytuację Tajwanu. Od dziesięcioleci ten kraj 

jest zabawką w walce supermocarstw. Jest izolowany na arenie międzynarodowej 

i nieuznawany przez światową społeczność. Mimo to Tajwan przyczynia się do 

dobrobytu świata w takich dziedzinach, jak: rolnictwo, technologie, medycyna 

i pomoc humanitarna.  

Duchu Święty, zapewnij ludziom na Tajwanie siłę i mądrość w zmaganiach z nie-

pewną przyszłością. Ufamy, że sprawisz, iż Tajwan stanie się błogosławieństwem  
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Lektorka 1: Ponad sto lat temu przybyli na Tajwan misjonarze głoszący Dobrą 

Nowinę. Mieszkańcy wyspy usłyszeli Ewangelię i przyjęli tę cudowną wieść 

o zbawieniu.  

Wszyscy: Niech Imię Pana będzie błogosławione. Niech Twoja chwała będzie 

z nami.  

Lektorka 2: Od XVI w. Tajwan był kolonizowany przez różne obce mocarstwa 

i doświadczył etnicznych, kulturowych, społecznych i politycznych konfliktów. 

Doświadczył też integracji. Mimo trudnej przeszłości ludzie na wyspie mogą dzi-

siaj żyć w pokoju. Dlatego ważna jest dla nich gościnność, są chętni do pomocy, 

chcą też być błogosławieństwem dla innych.  

Wszyscy: Niech Imię Pana będzie błogosławione. Niech Twoja chwała będzie 

z nami.  

Pieśń 4: „Błogosławieństwa”. 

Wyznanie grzechów 

Lektorka 1: Boże, Ty chcesz nam wszystkim ofiarować pokój i społeczność. Ob-

ciąża nas jednak wiele grzechów, które wciąż oddzielają nas od Ciebie. Nisz-

czymy Twoje dzieło stworzenia i ani na Tajwanie, ani w innych krajach nie dbamy 

o Ziemię, którą nam powierzyłeś. Zanieczyszczamy otoczenie zamiast się o nie 

troszczyć. Sposób, w jaki żyjemy, powoduje skażenie środowiska i wymieranie 

różnych gatunków zwierząt i roślin.  

Wszyscy: Panie, zmiłuj się nad nami. 
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Lektorka 2: Łaskawy Boże, dajesz światu Twoje dobro w obfitości. Mimo to brak 

jest poszanowania godności migrantów i najróżniejszych mniejszości. Słyszymy 

krzyk kobiet, dzieci i młodych ludzi, ale wciąż robimy dla nich za mało.  

Wszyscy: Panie, zmiłuj się nad nami. 

Pieśń 5: „Panie Boże, zmiłuj się”. 

Lektorka 1: Boże, Ty jesteś wierny i sprawiedliwy. Prosimy, przebacz nam, 

oczyść nas z grzechów i spraw, abyśmy robili to, co robić należy. Daj nam ducha 

mądrości i objawienia, abyśmy Cię poznali i zostali napełnieni miłością i wiarą. 

Prosimy, objaw się nam, abyśmy mogli poznać niezmierzoną wielkość Twojej 

mocy. Amen.  

Wszyscy: Amen. 

Pieśń 6: „Dziś prosimy, Panie nasz”. 

Czytanie i rozważanie Słowa Bożego  

Lektorka 1: 

Czytanie Pisma Świętego: List do Efezjan 1,15-19 (BE) 

15 Dlatego i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości do 

wszystkich świętych, 16 nie przestaję dziękować za was i pamiętać o was w swo-

ich modlitwach. 17 Niech Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, da 

wam Ducha mądrości i objawienia w poznawaniu Go, 18 pełne światła oczy serca, 

abyście wiedzieli, czym jest nadzieja, do jakiej was wezwał, czym jest bogactwo 
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Kobieta 5:  

Droga Siostro Daiken (wym. Daiken, akcent na ostatniej sylabie), 

Stale dziękuję Bogu za Twoje otrząśnięcie się z bólu, spowodowanego słowną 

i seksualną przemocą, której doznałaś jako mała dziewczynka. Nieznośne cierpie-

nie doprowadziło do tego, że sama siebie pytałaś: „Czy ja zasługuję na miłość?”. 

Kiedy miałaś 14 lat przyszła Ci z pomocą jedna z nauczycielek. Znalazłaś wspar-

cie pracowników socjalnych i ludzi, którzy się o Ciebie zatroszczyli. Dzięki nim 

doświadczyłaś Bożej miłości i zaczęłaś naśladować Chrystusa.  

Doznałaś w przeszłości wiele cierpienia, ale nie chciałaś milczeć. Pisząc i malując 

ujawniałaś swoje historie. Pragniesz zachęcić kobiety, które doznały psychicznej 

i fizycznej przemocy, aby odrzuciły wszystkie negatywne wspomnienia, stwo-

rzyły nowy obraz Boga i zaufały naszemu Zbawicielowi. Teraz jesteś matką 

dwojga dzieci i stałaś się błogosławieństwem dla nich i dla wielu innych ludzi.  

[Pozdrawiam Cię, Twoja siostra w Chrystusie] 

Pieśń 7: „Usłyszałem o wierze waszej”.  

Modlitwa: 

Lektorka 1: Miłosierny Boże, przychodzimy do Ciebie w modlitwie, podobnie 

jak te silne wiarą bohaterki listów – kobiety, o których walkach i nadziejach usły-

szeliśmy. One nie dały się pokonać życiowym trudnościom. Umacniała je Twoja 

mądrość. Nie jesteśmy sami, bo Ty jesteś z nami i nas słuchasz. Dziękujemy Ci 

za Twoją obecność, Twoje prowadzenie i ochronę, kiedy idziemy ciemną doliną. 

Chcemy Ciebie chwalić i stać się żywym świadectwem Chrystusa. 
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Po skończeniu studiów poszłaś do pracy. Tam twoi zwierzchnicy patrzyli z góry 

na wykształconą profesjonalistkę. Ponownie szukałaś Bożej mądrości, by prze-

trwać te naciski i móc porozmawiać z przełożonymi na temat jednakowego po-

dejścia do osiągnięć zawodowych kobiet i mężczyzn, bez uprzedzeń ze względu 

na płeć. Zdałaś sobie sprawę, że droga do przezwyciężenia dyskryminacji kobiet 

jest długa. Jednak nie poddajesz się i wyjaśniasz wszystkim, że kobiety i męż-

czyźni mają jednakowe prawa.  

[Pozdrawiam Cię, Twoja siostra w Chrystusie] 

Pieśń 7: „Usłyszałem o wierze waszej”.  

Kobieta 4:  

Droga Siostro Pearl (wym. Perl),  

Jako sprzątaczka w szpitalu zostałaś bezpośrednio zagrożona pandemią COVID-

19. Ryzykowałaś życie, sprzątając i dezynfekując sale chorych. Nie mogłaś pójść 

po pracy do domu, bo bałaś się zarazić trójkę swoich małych dzieci. Mimo, że 

miałaś mierne zarobki, to jednak wynajęłaś pokój i w nim zamieszkałaś, minima-

lizując ryzyko zakażenia. Podczas samoizolacji nie mogłaś opiekować się swoją 

rodziną, czułaś się więc sfrustrowana i samotna. Jestem pod wielkim wrażeniem 

twojego poświęcenia i gorąco modlę się o Ciebie, w nadziei, że Pan mojego życia 

stanie się także i Twoją siłą.  

[Pozdrawiam Cię, Twoja siostra w Chrystusie] 

Pieśń 7: „Usłyszałem o wierze waszej”. 
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chwały Jego dziedzictwa wśród świętych 19 i jak wspaniały jest ogrom Jego mocy 

względem nas, wierzących, według działania siły Jego potęgi.  

Rozważanie 

Myśli do tekstu biblijnego:  

Ktoś pisze list. Apostoł Paweł, albo ktoś w jego imieniu. Wówczas, dwa pokole-

nia po Jezusie – do Kościoła w Efezie, a teraz – do nas. Autor listu dziękuje Bogu 

za Efezjan, żyjących miłością i wiarą. Modli się, aby otrzymali Ducha mądrości 

i objawienia i aby poznali Go poprzez światło i natchnienie Ducha Świętego. 

Rozbrzmiewają wielkie słowa: wiara, nadzieja i miłość. Mądrość i objawienie, 

siła i moc, potęga i wspaniałość. Autor listu jest całkowicie przepełniony tym, co 

Bóg chce nam ofiarować.  

Wtedy takie obietnice dobrze wpływały na ludzi. Podobnie jest dzisiaj z nami. 

Jest tak wiele trudności i przeszkód, które nas męczą i zniechęcają. I wtedy nie 

ufamy już ani sobie, ani Bogu. Albo przeciążamy się, uważając, że wszystkim 

wyzwaniom musimy podołać sami. Często tracimy przy tym jasność widzenia. 

Bóg może nam dać „pełne światła oczy serca”. Wtedy widzimy i pojmujemy, 

czym jest nasza wizja. To Boża obietnica Jego Królestwa, Bożego nowego świata, 

przyrzeczona nam niczym bogate dziedzictwo. Obietnica, że ci, którzy trzymają 

się tej nadziei, otrzymują nową niesamowitą siłę, wyrastającą z mocy Bożej. 

W oczach Boga nie jesteśmy jak confetti, przerzucane wiatrem to tu, to tam. Je-

steśmy częściami wielkiej układanki, puzzli, z których każda ma swoje nie-

zmienne miejsce. Każda część jest inna i zróżnicowana, każda niezastąpiona,  
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każda związana z innymi. Razem stajemy się obrazem, którego chce Bóg: spo-

łecznością w Jezusie Chrystusie.  

Kiedy siła Bożego Ducha otwiera nam na to oczy serca, wtedy coś się zmienia. 

To, w co wierzymy i na co mamy nadzieję, ukazuje się w tym, jak żyjemy. I w ten 

sposób każdy gest i każde słowo, nasza codzienność i również nasza społeczność 

mogą stać się świadectwem wiary. Wiary żywej, która się rozprzestrzenia. Bogu 

niech za to będą dzięki!  

Lektorka 2: Posłuchajmy teraz listów zachęty, w których poznamy historie wiary 

kobiet z Tajwanu – świadectwa żywej wiary.  

Kobieta 1:  

Droga Siostro Pao-Chu (wym. Pao Czu), 

Na ostatnim spotkaniu bardzo poruszyło mnie twoje wielkie zaangażowanie 

w ochronę środowiska. Twoja historia wiary mnie zmieniła i odtąd staram się Cie-

bie naśladować. Wzięłam udział w sprzątaniu plaży, a w domu sortuję śmieci. 

Dbam o to, by różne rzeczy trafiały do recyklingu. Aby zmniejszyć odpady z pla-

stiku, zawsze mam przy sobie własne sztućce i kubek. Najważniejsze jest dla mnie 

dawanie przykładu młodzieży, w jaki sposób możemy chronić nasze środowisko. 

Mam nadzieję, że w przyszłości Tajwan nie będzie już produkował energii jądro-

wej. Razem możemy się uczyć, jak dobrze zarządzać Bożym dziełem stworzenia.  

[Pozdrawiam Cię, Twoja siostra w Chrystusie] 

Pieśń 7: „Usłyszałem o wierze waszej”.  
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Kobieta 2: 

Droga Siostro Fen-Jiau (wym. Fen Dżiau),  

Słyszałam o twojej wierze. Jako rdzenna mieszkanka tej ziemi stałaś się wspaniałym 

błogosławieństwem dla innych kobiet. Przez długie lata troszczyłaś się o swoją rodzinę. 

Aby ją utrzymać, podjęłaś płatną pracę, w której byłaś dyskryminowana z powodu two-

jego wieku. Byłaś zmuszana do akceptowania norm społecznych, skierowanych prze-

ciw kobietom. Mimo, że zarabiałaś pieniądze dla swojej rodziny, to jednocześnie czułaś, 

że ją zaniedbujesz. W tej rozterce zaufałaś Bożemu prowadzeniu i znalazłaś sposób, jak 

zatroszczyć się o rodzinę. Dajesz lekcje tradycyjnego tkactwa. Twój twórczy talent 

i twoja energia rozkwitły na nowo. Twoje zaangażowanie dla własnej grupy etnicznej 

zainspirowało wiele Twoich sióstr i stało się błogosławieństwem.  

[Pozdrawiam Cię, Twoja siostra w Chrystusie] 

Pieśń 7: „Usłyszałem o wierze waszej”.  

Kobieta 3: 

Droga Siostro Jojo (wym. Dżo Dżo), 

Kiedy byłaś młoda, ojciec kazał ci znaleźć pracę zamiast pozwolić Ci na konty-

nuowanie nauki. Z jego punktu widzenia dziewczęta nie potrzebują się kształcić, 

tylko mają wyjść za mąż. Ty jednak upierałaś się, by pójść na studia. Prosiłaś 

Boga, by udzielił ci mądrości, jak rozmawiać z ojcem , by jednak zmienił zdanie. 

Modliłaś się, aby pojął, że córki i synowie mają takie samo prawo do wykształce-

nia. Stopniowo twój ojciec zrozumiał, że dziewczęta nie są gorsze od chłopców.  
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