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Gdziekolwiek 
będziesz,
o godz. 13.00,
zatrzymaj się, 
pochyl głowę 
i módl się
o pokój, zgodnie z własną tradycją.

Roma, 2014

O Ludzkim Braterstwie
dla pokoju światowego

Abu Dhabi 04.02.2019 Dokument

im
ag

e:
 R

eu
te

rs

Z Papieżem Franciszkiem 

MINUTA DLA POKOJU
Codziennie, a szczególnie w 
Rocznica promowanego przez Ojca Świętego  spotkania modlitewnego o pokój.

Nastaw alarm w telefonie 

i współistnienia



8 czerwca o 13:00 JEDNĄ MINUTĄ DLA POKOJU 2019 podejmujemy apel z deklaracji „O ludzkim 
braterstwie dla pokoju na świecie i zgodnego współistnienia” podpisanej w Abu Zabi w lutym 2019 r. 
przez Papieża Franciszka i Wielkiego Imama Ahmada Al-Tayyeba: „Al-Azhar i Kościół katolicki proszą, 
aby ten dokument stał się przedmiotem badań i refleksji we wszystkich szkołach, uniwersytetach i 
instytutach formacyjnych, pomagając w ten sposób wychowywać nowe pokolenia, aby przynosiły 
dobroć i pokój innym oraz by były obrońcami wszędzie praw uciskanych i najmniejszych z naszych braci 
i sióstr”. 
Zapraszamy wszystkich ludzi na całym świecie: katolików i chrześcijan innych wyznań wraz z 
wyznawcami innych religii, mężczyzn i kobiet dobrej woli „do zjednoczenia i wspólnej pracy, aby mogła 
służyć jako przewodnik dla przyszłych pokoleń, aby rozwijać kulturę wzajemnego szacunku w 
świadomości wielkiej Bożej łaski, która czyni wszystkich ludzi braćmi i siostrami”. Spotkanie odbyło się 
dla upamiętnienia 800-lecia spotkania św. Franciszka z sułtanem Egiptu Al-Malikiem Al-Kamelem. 
Ta inicjatywa skierowana jest do osób oraz grup i może stać się okazją do spotkań w dniu 8 czerwca lub 
w pobliżu tej daty, ze szczególnym uwzględnieniem mediów i mediów społecznościowych. 
To zależy od nas! Pozwól nam zaangażować ludzi w rozpowszechnianie tej inicjatywy, aby na 
całym świecie zwiększyć liczbę MINUT DLA POKOJU. 
 „Jedna minuta dla pokoju” została zapoczątkowana przez Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej (IFCA), przez Włoską Akcję 
Katolicką i Argentyńską Akcję Katolicką, przez Światową Unię Katolickich Organizacji Kobiet (WUCWO) i przez innych, po raz pierwszy 
6 czerwca, 2014 o godzinie 13.00, w ramach wsparcia spotkania „Inwokacja dla pokoju”, promowanego przez papieża Franciszka 8 
czerwca w Ogrodach Watykańskich wraz z prezydentem Izraela (Simon Peres), prezydentem Autonomii Palestyńskiej (Ma ḥmūd 
ʿAbbās - Abu Mazen) i patriarchą Konstantynopola (Bartłomiejem I). 


