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RAZEM PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI
CZUWANIE MODLITEWNE

Wprowadzenie: Każdy uczestnik otrzymuje przy wejściu wstążkę (ok. 50 cm, wstążki w różnych
kolorach) oraz zdjęcie z modlitwą za wstawiennictwem św. Bakhity. 

Prowadzący: Dzisiaj obchodzimy szósty Światowy Dzień Modlitw i Refleksji na temat Walki z

Handlem Ludźmi. W wielu częściach świata handel ten jest plagą, która dotyka wszystkich bez
różnicy, zwłaszcza najbiedniejszych i tych, którzy na różne sposoby mogą być określani jako
„ostatni” i „wyrzuceni” na margines społeczeństwa. Oni właśnie, zwłaszcza kobiety i dzieci, są
głównymi ofiarami niesprawiedliwości i wykorzystywania. Niech święta Bakhita wstawia się za
nami i za wieloma „Bakhitami” naszych czasów. 

Symbol: Globus, wizerunek Świętej Bakhity i duże żelazne łańcuchy są przynoszone przed ołtarz.
Gdy niosący je znajdują się już w bliskiej odległości od ołtarza, wszyscy mogą usłyszeć dźwięk
łańcuchów.

Śpiew na rozpoczęcie: Do wyboru 

Prowadzący: Oto kilka historii o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi. Historie rozpaczy, ubóstwa,
odwagi. 

Lektor 1 (Historia z Ugandy): Pracowałam w przemyśle chemicznym w Ugandzie. Po
zachorowaniu na alergię z powodu używanych materiałów, musiałam odejść z pracy. Kupiłam mały
kiosk, żeby sprzedawać przechodniom jedzenie. Wszystko było w porządku, dopóki nie dałam się
zwieść agencji, która zaoferowała mi pracę na Bliskim Wschodzie. Myślałam, że to świetna okazja,
ale zamiast tego zostałam zatrudniona jako niewolnica domowa. Pracowałam bez odpoczynku i nie
otrzymywałam ani jedzenia, ani zapłaty...  

Chwila ciszy, w której słychać dźwięk łańcuchów

Lektor 2 (Tajlandia): Mam 40 lat, i większość mojego życia mieszkałem z rodziną w slumsach, w
Tajlandii. Moje życie nie było łatwe. Nie mogłem się uczyć, ponieważ moi rodzice byli biedni, nie
mieli dokumentów, cierpieli i nadal cierpią na schizofrenię. Zarabiałem na życie sprzedając śmieci.
Kiedy miałem okazję zabrać się na łódź rybacką, przyjąłem propozycję, byłem zmęczony tak wielką
biedą. Marzyłem o podróżowaniu po świecie. Niestety, znalazłem się w gorszej sytuacji niż
wcześniej: byłem głodny i pracowałem bez odpoczynku. Nawet nigdy nie otrzymałem obiecanej
zapłaty. Po kilku miesiącach zostałem porzucony na indonezyjskiej wyspie. Nie rozumiałem języka
tych ludzi, bardzo cierpiałem... 

Chwila ciszy, w której słychać dźwięk łańcuchów

Lektor 3 (Historia z Włoch): Zdecydowałam się opuścić mój kraj, Nigerię, po śmierci mojego ojca.
Chciałam pomóc matce i braciom. Przybyłam do Włoch, bo obiecywano mi  pracę, a znalazłem się
na ulicach pod przewodnictwem „pani”, która mnie gnębiła fizycznie i psychicznie. Myślałam, że
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kiedy spłacę dług, będę wolna od tego koszmaru. Ale wciąż chcieli coraz więcej pieniędzy. Sama i
bez dokumentów skończyłam w więzieniu, mimo że byłam niewinna...

Chwila ciszy, w której słychać dźwięk łańcuchów

Symbol: 10 osób - dziewcząt i chłopców wchodzi w rytm bębna; 8 rękoma zakrywa twarze, dwie
ostatnie w maskach, symbolizują anonimowe twarze ofiar handlu ludźmi. Inna grupa osób noszą
znaki (lub te znaki są przymocowane do szyi) z napisem: obojętność, ból, cisza, samotność,
przemoc, wstyd, zapomnienie, strach. Obie grupy staja po bokach w kościele. Dwie ostatnie osoby
które maja twarze zasłonięte maską i niosą słowa „klient” i „towar” ustawiają się na środku. Osoba z
napisem „Klient” łączy za pomocą łańcuszka lub taśmy papierowej osobę, która ma napis „towar”.
Pokazuje to jak handel ludźmi jest transakcja handlowa, gdyż ktoś korzysta z usług, potrzebuje użyć
drugiego człowieka… Mówi o tym Papież Franciszek. 

Prowadzący: „Jeśli jest tak wiele ofiar handlu ludźmi, które trafiają na ulice naszych miast, to
dlatego, że tak wielu mężczyzn - młodych, w średnim wieku, starszych - potrzebuje ich usług i są
gotowi zapłacić za nie. Czy handlarze naprawdę są główną przyczyną handlu ludźmi? Uważam, że
główną przyczyną jest pozbawiony skrupułów egoizm tak wielu obłudnych ludzi w naszym świecie.
Oczywiście aresztowanie handlarzy ludźmi jest obowiązkiem sprawiedliwości. Ale prawdziwym
rozwiązaniem jest nawrócenie serc, zaniechanie popytu w celu zlikwidowania rynku.” (Papież

Franciszek, 12 lutego 2018 r.). 

Czytanie: Z Księgi Proroka Ezechiela (36,26-27)

Modlitwa:

Lektor: Kiedy nasze serca są obojętne na ból naszych sióstr i braci,

Wszyscy: Panie, uwolnij nasze serca. 

Lektor: Kiedy nie chcemy wiedzieć czy to, co używamy i konsumujemy, jest produktem pracy
niewolniczej, 

Wszyscy: Panie, uwolnij nasz umysł. 

Lektor: Kiedy nasze oczy nie widzą w drugim człowieku naszej siostry czy naszego brata,

Wszyscy: Panie, uwolnij nasze oczy. 

Lektor: Gdy nasze uszy zamykają się na tych, którzy wołają o wolność, 

Wszyscy: Panie, uwolnij nasze uszy. 

Lektor: Gdy nasze ręce i nasze stopy stają się narzędziem przemocy wobec innych, 

Wszyscy: Panie, uwolnij nasze ręce i stopy. 

Lektor 4 (koniec historii z Ugandy): ... Rozpacz doprowadziła Jéssie do ucieczki i na szczęście
dotarła ona do ambasady. Był to dla niej początek nowego życia: przybyła do naszej wspólnoty,
gdzie zaopiekowaliśmy się nią dając jedzenie, ubranie, godność… Pewnego dnia poprosiła o
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możliwość powrotu do domu: często myślała o radości, jaką dawało jej prowadzenie małego kiosku,
który posiadała kilka lat wcześniej. Pomogliśmy Jessie zdobyć dokumenty i skontaktować się z jej
najbliższymi. Dziś mieszka w Ugandzie i nadal pomagamy jej w drodze do reintegracji społecznej.  

Refren pieśni

Lektor 5 (koniec historii tajlandzkiej):… Somchai próbował uciec, a dzięki pomocy dwóch
organizacji kościelnych udało mu się odzyskać wolność i wrócić do Tajlandii. Pomogli mu uzyskać
dokumenty, których nigdy nie miał, odszkodowanie za doświadczone krzywdy, uzyskał też wsparcie
w budowie nowego domu, w którym obecnie mieszka z rodzicami. Wrócił do swojej dawnej pracy i
dziś żyje z godnością pomimo choroby. 

Refren pieśni

Lektor 6 (koniec historii z Włoch):… Kiedy spotkałem Maryam w więzieniu, opowiedziała mi
swoją historię i postanowiłem jej pomóc. Przekonałem więc moją wspólnotę na Sycylii, aby przyjęła
ją do naszego domu zamieniając więzienie na areszt domowy. W ostatnich latach Maryam udało się
odmienić życie i pomóc wielu młodym kobietom, które wpadły, podobnie jak ona, w ręce handlarzy
ludźmi. Dziś jest szczęśliwa: jest matką i ma wspaniałą rodzinę, obecnie pracuje w naszym ośrodku
jako wychowawca. 

Refren pieśni

Prowadzący: Modlitwa jednoczy nas, czyni nas siostrami i braćmi, pomaga przezwyciężać podziały,
lęki, uwalnia od zła. Módlmy się razem z Psalmem 34; 17-22. 

Inne teksty Biblijne do wyboru:

 J 15, 1-8 

 J 15, 13-17 

 Mt 7, 15-20 

 2Tm 2, 8-13 

Prowadzący: Jesteśmy wezwani przede wszystkim, aby KOCHAĆ, a odpowiedź na tę miłość jest
konieczna i pilna, ponieważ jest to jedyna rzecz, która może nadać sens naszemu życiu i dać pokój
serca. Owoc, który mamy wydać to: gesty, słowa, uczucia, postawy, zachowania, za pomocą których
ukazujemy obecność Boga otaczającym nas ludziom. Boga, który tak bardzo nas kocha, że stał się
Człowiekiem i zamieszkał pośród nas nosząc nasze ubrania, wcielając się w nasz świat, zmieniając
życie każdego z nas. 

Łącząc nasze życie z historiami, które słyszeliśmy, czy też z innymi, które są bliskie naszemu sercu,
zobowiązujemy się nie pozostawać obojętnymi i zmieniać świat wokół nas. 

Symbol: Rozpoczynając nasze Czuwanie otrzymaliśmy różnokolorowe wstążki, połączmy je teraz i
wznieśmy je w górę modląc się wspólnie słowami, których nauczył nas sam Chrystus: Ojcze nasz…
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Śpiew na zakończenie

Można wybrać inne historie.
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