
schronienia. Módlmy się, aby po-
mimo złych doświadczeń, mogli być 
światłem w swoim nowym miejscu 
schronienia. /

4. Sobota
AZJA ŚRODKOWA: Mihrab*, chrze-
ścijanin nawrócony z islamu, miał 
dobrowolnie stawić się w komisa-
riacie na przesłuchanie. Po przyby-
ciu na posterunek był zastraszany 
i bity przez policję. Uwolniono go 
dopiero po interwencji żony – Hadi-
jali*. Módlmy się o ochronę i bezpie-
czeństwo dla całej rodziny. /

AZJA WSCH. 
I  PŁD.-WSCH.
5. Niedziela
KOREA PÓŁNOCNA: W Światowym 
Indeksie Prześladowań z 2023 roku 
Korea Północna ponownie zajmuje 
pierwsze miejsce, z najwyższym 
poziomem prześladowań, jaki kiedy-
kolwiek zaobserwowano. Prośmy 
Wszechmogącego Boga o opiekę, 
ochronę, umocnienie i wybawienie 
dla chrześcijan funkcjonujących 
w ukryciu i obozach pracy. /

AZJA 
 ŚRODKOWA
1. Środa
KAZACHSTAN: Oficjalnie zarejestro-
wany kościół od lat bezskutecznie 
próbuje uzyskać uprawnienia do 
wykonywania operacji bankowych. 
Jego konta zostały zamrożone, po-
nieważ banki twierdzą, że kościół 
jest zaangażowany w »podejrzane« 
działania (patrz strona 7). Inne banki 
nie pozwalają kościołowi otworzyć 
konta. Módlmy się o Bożą interwen-
cję. /

2. Czwartek
AZJA ŚRODKOWA: Yunusowi* i jego 
rodzinie udało się wykopać studnię 
na swojej posesji (patrz strony 4-6). 
Nawet mieszkańcy wsi, którzy kie-
dyś obrażali i bili Yunusa za to, że 
jest chrześcijaninem, teraz mogą 
dzięki niemu czerpać czystą wodę. 
Módlmy się, aby Yunus nadal od-
ważnie wskazywał swą postawą na 
Chrystusa. /

3. Piątek
AZJA ŚRODKOWA: Chrześcijanie, 
którzy uciekli z Afganistanu, tak jak 
Habi*, nie są wolni od prześladowań 
nawet w miejscu tymczasowego 

Afgańska chrześci-
janka, która znalazła 

schronienie w Azji 
Środkowej 



6. Poniedziałek
CHINY: W okresie sprawozdawczym 
Światowego Indeksu Prześladowań 
2023 Chiny ponownie były krajem, 
w którym zniszczono lub zamknięto 
najwięcej kościołów i instytucji ko-
ścielnych. Wielu chrześcijan spotyka 
się w małych grupach, aby uniknąć 
nadzoru. Módlmy się o mądrość oraz 
ochronę dla naszych sióstr i braci 
w chińskim kościele podziemnym. /

7. Wtorek
BRUNEI: Państwo systemowo 
ogranicza działalność religijną. 
Chrześcijanie mogą spotykać się 
na nabożeństwach tylko w domach; 
zabronione jest dzielenie się wiarą 
z innymi. Prośmy Boga o umocnienie 
tamtejszego Kościoła; o to, by dał mu 
siłę i miłość do prześladowców. /

8. Środa
INDONEZJA: Po tym jak Gratia Pello 
zadeklarował w mediach społecz-
nościowych wiarę chrześcijańską, 
został oskarżony o obrazę islamu. 
Wytoczono przeciwko niemu proces. 
Obecnie oczekuje na datę kolejnej 
rozprawy sądowej. Módlmy się 
o ochronę dla niego i jego rodziny 
oraz o mądrość dla jego prawników 
i sędziów. /

9. Czwartek
WIETNAM: Lokalne władze nadal 
utrudniają liderom kościoła prowa-
dzenie pracy duszpasterskiej. Spo-
tkanie liderów ze wszystkich części 
kraju zostało zakłócone przez policję.
Prośmy Chrystusa o wytrwałość dla 
liderów, aby mimo przeciwności za-
wsze mogli się wzajemnie wspierać, 
a Kościół mógł wzrastać. /

10. Piątek
WIETNAM: Phuc*, będący liderem 
wspólnoty, mężem i ojcem zmarł 
w więzieniu na początku stycznia. 
Oficjalną przyczyną śmierci była cho-
roba. Jego rodzina uważa, że zmarł 
gwałtownie, ponieważ w niewoli był 
torturowany; nie pozwolono im zoba-
czyć ciała zmarłego ani go pochować. 
Módlmy się o pocieszenie i pomoc 
dla jego rodziny. /

11. Sobota
LAOS: W jednej z prowincji środkowe-
go Laosu na początku stycznia aresz-
towano kilku chrześcijan za udział 
w nielegalnym przyjęciu bożonaro-
dzeniowym. Ci spośród nich, którzy byli 
nieletni zostali wypuszczeni i mieszkają 
u swoich krewnych. Módlmy się, aby 
pozostali uczestnicy spotkania również 
odzyskali wolność. /

AZJA PŁD.
12. Niedziela
BANGLADESZ: 25-letni Lanju Miah* 
jest obrażany przez swoich krewnych, 
ponieważ został chrześcijaninem 
i przyjął chrzest. Aby zmusić go do 
powrotu na islam, zabroniono mu 
korzystania z obiektów użyteczno-
ści publicznej, takich jak studnia czy 
latryna. Módlmy się o siłę dla niego 
i zakończenie prześladowań. /

Lanju Miah (z lewej) podczas chrztu



17. Piątek
IRAN: Iman został uwięziony za wia-
rę w Chrystusa. Po wypuszczeniu 
na wolność musiał opuścić kraj. 
Dzisiaj wraz z rodziną prowadzi 
irańską wspólnotę chrześcijańską 
w Turcji. Módlmy się, aby wielu ludzi 
mogło nawrócić się do Chrystusa 
dzięki pracy Imana. /

13. Poniedziałek
NEPAL: Niepełnosprawny intelek-
tualnie chrześcijanin Jiban Gurung 
zniszczył posągi hinduistycznych 
bóstw i obecnie przebywa w aresz-
cie. Z tego powodu wściekli hindu-
si pobili go. Jeden z nich twierdzi, 
że to Pismo Święte uczy takiego 
zachowania. Módlmy się o Boże 
prowadzenie w tej sytuacji. /

14. Wtorek
INDIE: Tuż przed Bożym Narodze-
niem w stanie Chhattisgarh kilkaset 
osób należących do autochtonicz-
nej społeczności plemiennej zostało 
eksmitowanych ze swoich domów, 
ponieważ przyjęli chrześcijaństwo. 
Kolejne ataki miały miejsce na po-
czątku stycznia. Módlmy się, aby 
Jezus osobiście objawił się napast-
nikom. /

15. Środa
SRI LANKA: 54-letni chrześcijanin 
nawrócony z buddyzmu nagle zmarł. 
Mieszkańcy wsi odmówili rodzinie 
zwyczajowej pomocy i zakłóci-
li pogrzeb. Nie zdołali mu jednak 
zapobiec, gdyż zebrało się na nim 
ponad 100 chrześcijan mieszkają-
cych w całym regionie. Módlmy się 
o pocieszenie dla rodziny zmarłego 
i o pokój wśród mieszkańców wsi. /

16. Czwartek
SRI LANKA: Wielu chrześcijań-
skich uczniów z buddyjskich śro-
dowisk obawia się wyśmiewania 
i dyskryminacji, z jaką spotykają 
się na co dzień w szkole ze stro-
ny kolegów i nauczycieli. Chryste, 
prosimy Cię, umacniaj uczniów i to-
warzysz im w trudnych sytuacjach. /

AFRYKA
18. Sobota
MOZAMBIK: Pod koniec grudnia 
2022 roku wioska zamieszkana 
głównie przez chrześcijan w pół-
nocnym Mozambiku została za-
atakowana, najprawdopodobniej 
przez dżihadystów. W ataku zginęło 
co najmniej dwóch mieszkańców 
wsi, czterech zostało rannych, 
a wielu musiało uciekać. Prośmy 
Boga o siłę dla tych, którzy zdołali 
uciec, a teraz zaczynają wszystko 
od nowa. /

19. Niedziela
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA 
KONGA: W połowie stycznia 
członkowie Państwa Islamskiego 
zbombardowali kościół w północ-
no-wschodniej części kraju. Zginę-
ło co najmniej 17 osób, a około 20 
zostało poważnie rannych. Módlmy 
się o uzdrowienie rannych, a także 
o pocieszenie tych, którzy stracili 
bliskich w ataku. /

Iman



20. Poniedziałek
NIGERIA: Uzbrojeni pasterze z ludu 
Fulani zaatakowali w połowie 
grudnia kilka chrześcijańskich 
wiosek, zabijając ponad 35 osób. 
Prośmy Boga o opiekę nad rodzina-
mi pogrążonymi w żałobie i o prze-
mianę serc pasterzy Fulani. /

21. Wtorek
NIGERIA: W połowie stycznia 
prawdopodobnie członkowie Boko 
Haram spalili kościół. Zginął ks. 
Isaac Achi. Inny duchowny zdołał 
uciec, ale został postrzelony i mu-
siał zostać przetransportowany do 
szpitala. Módlmy się o jego pełny 
powrót do zdrowia i pokój serca. /

22. Środa
AFRYKA ZACHODNIA: Ekstremi-
styczni, islamscy napastnicy prze-
niknęli z wnętrza Sahelu do krajów 
nadbrzeżnych Afryki Zachodniej 
(Gwinea, Wybrzeże Kości Słonio-
wej, Ghana, Togo, Benin). W Be-
ninie w porównaniu z tym samym 
okresem ubiegłego roku, w ostat-
nich miesiącach 2022 roku liczba 
zamachów wzrosła z 2 do 25. Prośmy 
Chrystusa o łaskę nawrócenia dla 
prześladowców. /

AFRYKA PŁN.
23. Czwartek
TUNEZJA: Amina* uwierzyła w Je-
zusa Chrystusa. Z tego powodu 
została wyrzucona z domu przez 
swojego ojca. Módlmy się o nowy 
dom dla Aminy i o wspólnotę, która 
będzie ją wspierać w tej trudnej 
sytuacji. /

24. Piątek
TUNEZJA: Michael*, który był mu-
zułmaninem, jest prześladowany 
przez mieszkańców wsi z powodu 
zmiany religii na chrześcijaństwo. 
Został zmuszony do opuszczenia 
wioski. Módlmy się o nowy start 
w innym miejscu zamieszkania. /

25. Sobota
MAROKO: Sami* nawrócił się do 
Chrystusa i wiele ryzykuje, próbu-
jąc dotrzeć z Ewangelią do ludzi 
w swoim muzułmańskim środo-
wisku. Prośmy Boga, aby chronił 
Samiego i prowadził go w jego 
niebezpiecznej misji. /

26. Niedziela
MAROKO: Mąż Laili* rozwiódł się 
z nią po tym, jak dowiedział się, że 
została chrześcijanką. W związku 
z tym obecnie Laila musi samotnie 
zajmować się małą córeczką. Mó-
dlmy się, aby kościół, do którego 
dołączyła, był w stanie wesprzeć 
ją duchowo i materialnie. /

27. Poniedziałek
EGIPT: W wiosce położonej nieopo-
dal Aleksandrii koptyjscy chrześci-
janie zostali powstrzymani przez 
muzułmanów przed remontem 
swojego kościoła. Napastnicy 
uszkodzili pojazdy budowlane oraz 
zranili chrześcijan, a szef rady miej-
skiej nakazał wstrzymanie remontu 
i zamknięcie kościoła. Módlmy się 
o rozwiązanie kryzysowej sytuacji, 
tak aby kontynuowanie prac remon-
towych było możliwe. /



30. Czwartek
NIKARAGUA: Ponieważ kościoły 
otwarcie mówią o niesprawiedli-
wości rządu wobec nich, nasiliły się 
prześladowania. Przykładem tego 
może być trwający aktualnie proces 
biskupa Rolando Álvareza. Zarzuca 
mu się naruszanie bezpieczeństwa 
narodowego i suwerenności państwa. 
Módlmy się, aby został uniewinniony. /

31. Piątek
MEKSYK: Siedmioosobowa rodzina 
Perez* odważyła się zerwać z niektó-
rymi tradycjami swojego rdzennego 
plemienia. Z tego powodu zaczęto 
wywierać na nich presję. Kilka mie-
sięcy temu musiała opuścić swoje 
rodzinne miasto. Módlmy się, aby 
Chrystus ochronił rodzinę i dał jej 
nowy, bezpieczny dom. /

 *Imię zmieniono

AMERYKA 
ŁACIŃSKA
28. Wtorek
KUBA: Pablo* jest często przesłu-
chiwany, zastraszany i atakowany 
przez policję. W minionym roku zo-
stał aresztowany, a następnie pobity. 
W ten sposób policja chciała na nim 
wymusić, aby nie prowadził działań 
ewangelizacyjnych. Prośmy Boga, 
aby umacniał i wspierał Pablo. /

29. Środa
NIKARAGUA: Kraj ten po raz pierwszy 
znalazł się w Światowym Indeksie 
Prześladowań (50 miejsce). Tamtej-
szy rząd oskarża kościoły o wznie-
canie zamieszek. Chrześcijanie są 
zastraszani, monitorowani, nękani, 
atakowani, aresztowani, uprowa-
dzani lub przymusowo przesiedlani. 
Prośmy o wytrwałość dla chrześcijan 
w Nikaragui. /
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Liderzy wspólot 
w Nikaragui 



Izajasza 55,1

>> O, wszyscy spragnieni, 
przyjdźcie do wody, przyjdźcie, 
choć nie macie pieniędzy!
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