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Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

2 października jest ważnym dniem dla każdego mieszkańca „naszej globalnej wioski”, ale w sposób 
szczególny jest to dzień ważny dla nas, którzy zobowiązaliśmy się żyć Dobrą Nowiną pokoju, sprawiedliwości i 
pojednania. W tym dniu wypadają urodziny Mahatma Gandhi, który doprowadził Indie do niepodległości i 
zainspirował szereg ruchów na rzecz obrony praw człowieka na całym świecie. Na posiedzeniu generalnym 
ONZ w dniu 15 czerwca, 2007, 192 członków zgromadzenia ustanowiło Międzynarodowy Dzień bez Przemocy.  

Zastosowany przez Mahatmę Gandhiego „model masowej organizacji i działania bez użycia przemocy” 
przyniósł koniec erze kolonizacji Indii, umacniając korzenie niepodległości, prawa cywilne, polityczne i 
ekonomiczne tego kraju. Gandhi stał się symbolem dla wszystkich, którzy wierzą, że niestosowanie przemocy 
jest najlepszą drogą życia i sposobem pokonania każdej formy opresji. Dla wielu Chrześcijan niestosowanie 
przemocy jest drogą wypływającą z Ewangelii, która prowadzi do pokoju i pojednania. Podejmowane działania 
nie koncentrują się wyłącznie na uwolnieniu od opresji i przemocy, ale także mają przynieść wolność tym, 
którzy stosują przemoc i opresję. Martin Luter King ujął to w następujących słowach:” Niestosowanie 
przemocy nie jest jedynie unikaniem zewnętrznych form przemocy, ale także unikaniem przemocy 
wewnętrznej, duchowej”. 

Niniejszym listem zapraszamy wszystkich członków instytutów i zgromadzeń do wspólnego odmówienia 
modlitwy. Zachęcamy by modlitwa ta była także zaproponowana w parafiach, szkołach, uniwersytetach czy 
innych jeszcze dostępnych nam miejscach. Modlitwę można także przesłać do współpracowników naszych 
dzieł apostolskich. 

Tekst modlitwy został przygotowany przez Ks. John Dear, S.J. [www.johndear.org] dla Komisji ds. Pokoju, 
Sprawiedliwości i Jedności – USG/UISG w Rzymie. Jest to już trzecia modlitwa przygotowana z okazji 
obchodów Międzynarodowych Dni ONZ. 

Jeszcze dwie modlitwy są w toku przygotowań na Międzynarodowe Dni w roku 2010: 8 marca – 
Międzynarodowy Dzień Kobiet oraz ONZ Dzień Praw Kobiet i Dzień Pokoju; 17 października – 
Międzynarodowy Dzień Zwalczania Biedy. 

Zaproponowaną formę modlitwy można swobodnie dostosować do swoich potrzeb. Można ją także 
wykorzystać na dzień 21 września, Międzynarodowy Dzień Pokoju. 

Wspomniane wyżej teksty, jak również modlitwę na Światowy Dzień Sprawiedliwości (20 lutego) i Światowy 
Dzień Środowiska (5 czerwca) można znaleźć na stronie internetowej jpicformation.wikispaces.com  
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