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Do Oddziałów Polskiej Rady Ekumenicznej
oraz osób zaangażowanych w organizowanie
Światowęo Dnia Modlitwy
Każdego roku pierwszy piątek marca obcłrodzony jest na całym świeciejako Światołvy Dzień
Modlitwy. ZostŃ on zainicjowĄ pod koniec XD( wieku prznz chrzsściianki z Ameryki PóŁrocnej. Od
tamtęj pory każdego roku, porządek nabożęństwa oraz intencje modlitewne prrygotowuje ekumeniczre
grono kobiet z innego kĘiu.
Wtym roku, wpiąteŁ lmarcryzapraszająnas dowspolnej modlitwy kobiety z §urinamu.
PrzygotowĄ one porządek nabożęństwa pod hasłem: ,rWsz,ystko co BĘ stwgrzlł jest dobre'.
Co roku ponrając nową liturgię przygotowaną przez iwty Komitet SDM budujemy relĘę z tym
krajem otrzymując od niego modlitwę jako preznat.
ApeĘemy, ńy wszystkie polskie środowiska chrześcijańskie (kobiety jak i mężczyźni,tŃodzież
pt:Zaz
oraz stanze pokolenie) włączyłysię do wspolnej modlitwy według liturgii
chrzcścijanki z Surinamu.
Dlatego ;nłłracamy się z apelem o to, ńy wszędzie, gdzie jest to moź:liwe, zsganirłwać w pierwszy piątek
marca spotkania modlitewnę lub nabozeństwą a także spotkania informacyjne o kraju autorek liturgii, jego
historii i współczesnościod początku istnienia ŚOnł iaą było zbieranie kolel$y, któą prlr;rnaczalwy na wspancie dla
osób w trudnym połoinniu. Kolekta jest kluczem solidarności z nłjbardziej potnebującymi osobami.
Jako rKŚPtvt przyłączyĘśmysię do akcji o ochronie praw autorskieh.
Liturgią CD slajdy oraz CD muzyka ąproduktami objętymi prawami autorskimi.
KKŚDM zakupiłpartię CD slajdów i muzyki, które można nabyć odpłatrrieParafie o"a"-osóby pqygotowujące nabożrcństwo ŚDM proszone ą o składanie zamówień drogą
elektroniczną według następującęo cennika: CD slajdy - 25o00 ń; CD muzyka - 25,00 zł; plakat - 1
szL 5,0a ń;
Zamówienia bęĄ realizowane w kolejnościzgloszsń.Ilośó materiałówjest ograniczona.
Do przesyłki doliczony zostanie kosź opłaĘ wedfug cennika Pacńy Polskiej.
Należnośćra ofrrymarlą prze§yłkę naleĘ uregulować na konto bankowe Polskiej Rady Ekumenicanej z
zantacrsniem, że są to środki ptzozllta§ł-one na działalnośóKrajowego Komitetu SDM.
Prosimy tzkfu a ptzekazanie do 30 krrietnia 2018 roku informacji o odbytych nabożeństwach, laótkich
sprawozdań, ń:ęó, zaprtsz,eń i programów. Na @stawie tych infonnĄi zostanie opracov/ane
sprawodanie, które zostanie przesła*e do Mi$zynarodołvego komitetu SDM, a jego fragmenty
opublikowane będą w ogólnoświatowynr biuletynie SDM.
Tym razem chcemy wesprzeć projekt ksztalcenia dzźewąt na §derki młodzicżowe,aby mogły unaleźć
wspólny język ze swoimi ńwieśnikami, Ęjącymi nł peryferiach Paramaribo, stolicy Surinamuo iraiąĆ
się nimi. Prcsą o przekazywanie zebranej lrolelrty na konto Polskiej Rady Ekumenicznej z
zaznaczeĄiemrżrc ąto środkipr".earraczołle na projekt dla §nrinamu.
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