MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MODLITW
PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI
CZUWANIE MODLITEWNE
"Każdy człowiek - mężczyzna, kobieta, chłopak, dziewczyna – jest obrazem Boga. Dlatego
każdy człowiek jest osobą wolną, przeznaczoną, by istnieć dla dobra innych, w równości i
braterstwie. Współczesne niewolnictwo - w swoich formach handlu ludźmi, pracy
przymusowej, prostytucji, handlu organami - i każda relacja dyskryminująca, która nie
respektuje podstawowego przekonania, że inny człowiek jest taki jak ja, to jest zbrodnia
przeciwko ludzkości".
Wspólne oświadczenie przywódców religijnych przeciwko niewolnictwu.
Watykan, 2 grudzień 2014
Pieśń na rozpoczęcie
Prowadzący: Rozpoczynamy tę modlitwę trwając w chwili milczenia w solidarności z ponad
21 milionami mężczyzn, kobiet i dzieci, które są ofiarami "współczesnego niewolnictwa".
Prowadzący: Każda osoba zmuszona do niewolnictwa ma osobistą historię... naznaczoną
przez walki, nadzieje i marzenia. Wysłuchajmy historii Bakhity świadka, który przeżył handel
ludźmi.
Lektor 1: Święta Józefina Bakhita urodziła się w południowym Sudanie w 1869 roku.
Jako dziecko została porwana i sprzedana do niewoli. Sprzedawana i odsprzedawana na
rynkach El Obeid i Chartum, była brutalnie traktowana przez porywaczy. Szybko zapomina
imię, jakie otrzymała od rodziców. Bakhita, co oznacza "szczęście", to imię, które jej nadali
porywacze.
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Lektor 1: Następnie włoska rodzina bierze swoją "własność", aby zabrać ją z powrotem do
Afryki. Józefina wyraża pragnienie pozostania we Włoszech. Wobec nalegania na rodzinę
pozostaje tam, gdzie jest, później napisze: "Jestem pewna, że Pan dawał mi siły aż do tej
pory." Z pomocą przełożonej Sióstr Kanosjanek i kardynała Wenecji, odzyskuje wolność
i wstępuje do nowicjatu. Przez pięćdziesiąt lat żyje życiem modlitwy i służby jako siostra
Kanosjanka, aż do swej śmierci w dniu 8 lutego 1947.
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Lektor 2: W 1883 roku została kupiona przez włoskiego dyplomatę, który zabiera ją do
Włoch do pracy w rodzinie przyjaciół, jako opiekunka dziewczynki, która uczy się u Sióstr
Córek Miłosierdzia Kanosjanek. To tam Bakhita poprosiła o poznanie Boga, którego od
dziecka "czuła w sercu, nie wiedząc, kim był." W 1890 roku została ochrzczona i otrzymała
imię Józefina.

Lektor 2: Podczas swej agonii męczą ją wspomnienia z czasu niewoli i wielokrotnie błaga:
"Proszę, zdejmijcie łańcuchy... Są bardzo ciężkie!"
Lektor 1: Święta Józefina została kanonizowana w 2000 roku. Stała się patronką ludzi
porwanych ludzi i ofiar handlu ludźmi.
Prowadzący: Przedstawmy Panu wszystkie ofiary handlu ludźmi modląc się wspólnie
Psalmem 126. (na dwa chóry)
1. Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało nam się, że śnimy,
usta nasze były pełne śmiechu,
a język wołał z radości.
2. Kiedy kobiety zostały uratowane z ulicy,
to było jak sen.
Wtedy ich usta były pełne uśmiechów,
ich język pełen okrzyków radości.
3. Wtedy powiedziano między narodami:
"Pan uczynił im wielkie rzeczy."
Wielkie rzeczy uczynił Pan dla nas,
napełnił nas radością.
4. My, ofiary handlu ludźmi we wszystkich narodach
mówiliśmy: "Bóg o nas zapomniał."
Teraz Bóg nas powrócił do domu
i napełnił nas radością.
5. Odmień nasz los o Panie,
jak strumienie na pustyni.
Ci, którzy we łzach sieją,
będą zbierać z radością.

8. Ci, którzy płaczą i boją się,
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7. Ci, którzy idą płaczą,
powrócą do domu z okrzykami radości
niosąc swoje snopy.
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6. Odmień los naszych synów i córkek,
którzy cierpią z powodu wyzysku i nadużyć.
O Boże, niech łzy, które towarzyszą ich pracy
zmienią się w pieśni radości.

powrócą do domu z okrzykami radości,
ciesząc się odzyskaną godnością i radując uzdrowieniem.
Wszyscy: Chwała Tobie, Boże życia i wolności, cześć i chwała na wieki. Amen.
Prowadzący: Słuchając historii ocalałych z handlu ludźmi, módlmy się, aby ofiary
niewolnictwa miały siłę i odwagę do odbudowania swojego własnego życia w godności
i wolności. Spróbujmy doświadczyć bólu tych naszych sióstr i braci oraz zaangażujmy się
w stworzenie świata, w którym nikt nie będzie krzywdzić się niewinnych.
Po każdym świadectwie, pozostaniemy w ciszy, następnie zostanie zapalona świeca
i odpowiemy słowami św. Bakhity:
Wszyscy: "Zdjąć łańcuchy... są bardzo ciężkie!"
Lektor 1: "Długie godziny pracy osłabiały nas i wyczerpywały... Zawsze czułam się bardzo
zmęczona i przestraszona, ponieważ nadzorcy karcili mnie za to, że byłam nieostrożna
w mojej pracy. Cierpiałam również na bóle głowy i nóg. Nienawidziłam pracy w fabryce."
Dziewczyna ‘parias’ 20- letnia, która pracuje ponad 12 godzin dziennie w fabryce
włókienniczej w Tamil Nadu w Indiach.
[Cisza. Zapala się światło NADZIEI]
Módlmy się za kobiety, które stanowią 80% ofiar handlu ludźmi i o zmianę mentalności
społeczeństw, które nie uznają równości i godności kobiet.
Wszyscy: "Zdjąć łańcuchy... są bardzo ciężkie!"
Lektor 2: "Czy to była policja, czy wojsko – obojętne." Kiedy mówili: „Ruszaj! Naprzód!”
trzeba było iść! To było trudne, wyczerpujące, gdyż musieliśmy wędrować wiele dni i prawie
nic nie jedliśmy i mało spaliśmy.
Ale najsmutniejszym było, kiedy widziałam jak moi przyjaciele umierają.
Jedenastoletnia dziewczyna, dziewczyna - żołnierz w Kolumbii
[Cisza. Zapala się światło POKOJU]
Módlmy się za tych, którzy przemocą są wcielani do wojska, a zwłaszcza za dzieci, które są
zmuszane, by walczyć.
Wszyscy: "Zdjąć łańcuchy... są bardzo ciężkie!"
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Lektor 1: "Nie mieliśmy wyboru. Nie mogliśmy nigdzie uciec, byliśmy otoczeni przez
morze. Jak tylko dotarliśmy do brzegu, zostaliśmy zamknięci w pokoju strzeżonym przez jego
ludzi. Pracowaliśmy bez odpoczynku, musieliśmy bez przerwy wypływać na połowy. Wiele
osób żyło w takich warunkach.”
Młody niewolnik na łodzi rybackiej w Tajlandii.
[Cisza. Zapala się światło WOLNOŚCI]

Módlmy się za wszystkie ofiary pracy przymusowej na polach, w kopalniach, fabrykach, w
restauracjach, w prywatnych domach lub w ukrytych miejscach, gdzie nie można ich
zobaczyć.
Wszyscy: "Zdjąć łańcuchy... są bardzo ciężkie!"
Lektor 2: "Grozili mi mówiąc, co się ze mną stanie, gdybym komuś powiedziała. Oni
wiedzieli, gdzie mieszkałam, znali moich nauczycieli, moją szkołę, wiedzieli wszystko o
mnie. Nic nie mogłam zrobić, aby się bronić. W wieku 14 lat, nie wiedziałam jak się bronić"
Dziewczynka amerykańska sprzedana przez przyjaciela swoich rodziców i ofiara handlu
ludźmi w celu wyzysku seksualnego na Florydzie, USA.
[Cisza. Zapala się światło GODNOŚCI]
Módlmy się za dziewczęta i kobiety wykorzystywane i traktowane jak przedmioty
w przymusowych małżeństwach i seksbiznesie.
Wszyscy: "Zdjąć łańcuchy... są bardzo ciężkie!"
Lektor 1: "Tutaj znalazłam się w prawdziwym piekle. Świat codziennej przemocy
popełnianej przez mężczyzn i kobiety, także przez nasze rodziny, które udają, że o niczym nie
wiedzą, ale biorą swoją część pieniędzy."
Kobieta nigeryjska zmuszona do prostytucji, by spłacić "dług" wobec przemytników.
[Cisza. Zapala się światło SŁUŻBY]
Módlmy się za tych, którzy nie mogą wrócić do swoich domów z powodu piętna prostytucji,
choroby lub wstydu, aby otrzymali wsparcie, uzdrowienie i podtrzymanie, których potrzebują.
Wszyscy: "Zdjąć łańcuchy... są bardzo ciężkie!"
Prowadzący: "Czy nie jest
niesprawiedliwości...” Iz 58, 6

lepszy

post,

który

wybrałem:

rozerwać

kajdany

Wszyscy: Aby sprawiedliwość dominowała w naszym świecie.
Prowadzący: Za tych, którzy zostają porwani, sprzedawani lub pozbawiani organów.
Wszyscy: Aby sprawiedliwość dominowała w naszym świecie.
Prowadzący: O nawrócenie serc dla wszystkich sprawców i konsumentów, którzy korzystają
z handlu ludźmi.
Wszyscy: Aby sprawiedliwość dominowała w naszym świecie.

Wszyscy: : Aby sprawiedliwość dominowała w naszym świecie.
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Prowadzący: Za rządzących oraz różnego rodzaju służby, czy organizacje, aby
przeciwdziałali się handlowi ludźmi i zwalczali ten proceder .

Prowadzący: "Posłał mnie… by głosić wolność uwięzionym…”
Wszyscy: Jesteśmy ludźmi nadziei.

Księga Izajasza 61:1

Prowadzący: Za ofiary handlu ludźmi w naszych społecznościach lokalnych. Aby nasze oczy
zobaczyły to, co się dzieje wokół nas i abyśmy się zaangażowali w przywrócenie wolności
tym, którzy w naszym otoczeniu są ofiarami niewolnictwa.
R. Wszyscy: Jesteśmy ludźmi nadziei.
Prowadzący: Wierzymy z ufnością i nadzieją, że pracując razem jako wspólnota, możemy
wyeliminować handel ludźmi.
R. Wszyscy: Jesteśmy ludźmi nadziei
Prowadzący: To, czego się nauczyliśmy i doświadczyliśmy czyni nas silniejszymi
i zobowiązuje nas do działania w obronie godności wszystkich ludzi.
R. Wszyscy: Jesteśmy ludźmi nadziei.
Wszyscy: Daj nam mądrość i siłę, aby dotrzeć do wszystkich tych, których ciała, serca i duch
zostały zranione. Chcemy, by w życiu naszych wykorzystywanych braci i sióstr wypełniała
się Twoja obietnica, aby mogli doświadczać Twojej czułej i nieskończonej miłości. Porusz
i nawróć serca tych, którzy są odpowiedzialni za to poważne przestępstwo i wspieraj nasze
zaangażowanie na rzecz wolności, Twojego daru dla wszystkich Twoich synów i córek.
Amen
Pieśń na zakończenie.
DZIAŁANIA
POZNAĆ realia handlu ludźmi na poziomie lokalnym i globalnym.
MODLIĆ SIĘ za ofiary handlu ludźmi, aby zakończyło się to niewolnictwo.
KUPOWAĆ PRODUKTY "slave-free", w miarę możliwości.
PROSIĆ o lokalne i krajowe ustawodawstwo, które będzie broniło ofiary, pomoże ocalałym i
będzie ścigać handlarzy.

"Zapal światło przeciwko handlowi ludźmi"
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Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą stronę internetową:
www.a-light-against-human-trafficking.info

