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I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do 
synagogi, i powstał, aby czytać. I podano mu księgę prorokak Izajasza, a otworzywszy księgę, natra�ł 

na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował 
ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym 

uciśnionych wypuścił na wolność. Abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał 
ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: 

Dziś wypełniło się Pismo w uszach waszych.
(Łk 4, 16-21)



AFRYKA

 W Afryce duszpasterstwo  więzienne (służba więzienna) jest w większości wolontariatem.             
Na przykład w jednym z więzień w Demokratycznej Republice Konga przychodzenie do więzienia  
każdego tygodnia nie jest wystarczające. Ludzie cierpią tam z powodu głodu i  licznych chorób;  z tego 
więc powodu  zorganizowaliśmy  program dla więźniów o ich życiu  podczas pobytu w więzieniu.           
W każdy weekend zespół więziennych kapelanów przychodzi do więzienia, aby prowadzić Szkołę 
Biblijną, do któr uczęszcza 50 więźniów.  W związku z sytuacją, jaka panuje w więzieniu  zespół 
kapelanów dostarcza także żywność na czas  trwania zajęć dla studentów oraz zapewnia opiekę 
społeczną,  w skład której wchodzi opieka zdrowotna oraz pomoc w codziennym życiu więźniów.  
Rezultatem tych  działań jest  jest prośba władz więziennych o większą ilość takich zajęć,  ponieważ           
z ich spostrzeżeń więźniowie uczestniczący w tym programie zmieniają swoje zachowanie w codzien-
nym życiu oraz są bardziej chrześcijańscy niż byli wcześniej , a niektórym z nich zagwarantowano 
wcześniejsze zwolnienie warunkowe.
 Założyliśmy  grupę prawników wolontariuszy, którzy  bronią  w sądzie spraw więźniów, których 
nie stać na opłacenie prawnika, a także spotykają się z członkami rodzin tych, którzy wydają się być 
opuszczeni przez swoich bliskich. Ten program jest lepiej postrzegany niż inne  programy w służbie 
więziennej. 

Módlmy  się za kontynent afrykański:
• aby Pan  Nasz Bóg pobudził afrykański rząd do wsparcia służby więziennej
• módlmy się o finansowe wsparcie ogólnoświatowej organizacji IPCA 
   oraz jej okręgów na różnych kontynentach
• módlmy się o  zapewnienie szkoleń dla kapelanów więziennych
  na terenie całej Afryki

Panie wysłuchaj naszej modlitwy.



AZJA

 „Tajlandzka służba więzienna: Każdego miesiąca zespół Kapelana Więziennego Tajlandii odwiedza 
braci i siostry w tajlandzkich więzieniach. Przez komunię świętą, pieśni uwielbienia, chrzty, studia biblijne                
i modlitwę służba ta podkreśla radość i miłość wypływające z relacji z Chrystusem, naucza wartości moralnych 
i etycznych, zachęca do zdobywania wyższego wykształcenia. Wielu więźniów to młodzi dorośli ludzie, 
aktywnie zabiegający o wiedzę i samodoskonalenie się przez czytanie książek, uprawianie rzemiosła                          
i� rozwijanie innych umiejętności zawodowych a także naukę gry na instrumentach muzycznych. Każdego 
dnia wzrastają oni w wierze, niektórzy stają się liderami mającymi nadzieję na zdobycie wykształcenia w 
szkołach biblijnych. Od początku swego istnienia chrześcijańska służba więzienna w Tajlandii doprowadziła 
do uwolnienia setek więźniów na podstawie dobrego zachowania, wykonywania prac społecznych oraz 
wysokich standardów etycznych. Wielu z tych zwolnionych więźniów świadczy teraz w swoich 
społecznościach o przemieniającej miłości Jezusa Chrystusa. Uczymy więźniów nowych pieśni i zachęcamy 
ich do brania udziału w studiach biblijnych, które wspomogą ich zdrowie psychiczne i duchowe. W więzieniu 
istnieje chrześcijański komitet, który przeznacza fundusze na kupno książek i instrumentów muzycznych,               
a także promuje udzielanie wzajemnego wsparcia. Kiedy w danej rodzinie rodzice tra�ają do więzienia, 
pomagamy pozostałym znaleźć innych członków rodziny, jak na przykład dziadków, ciocie lub wujków, którzy 
mogliby pomóc dzieciom wychować się w stabilnym środowisku. Przydzielamy dzieciom również stypendia    
i mówimy im, że nie są same i mogą liczyć na nasze wsparcie. Osobie wychodzącej z więzienia bardzo trudno 
jest znaleźć pracę. Kapelani więzienni pomagają im szukać pracy i nawiązywać kontakty w różnych �rmach”.

Modlimy się o region Azji:
• o jedność, jak na razie nie jesteśmy zjednoczeni, lecz działamy indywidualnie
• o fundusze na międzynarodowe warsztaty, aby móc działać wspólnie
• abyśmy byli w stanie działać razem jako rodzina, a nie jedynie sąsiedzi, aby wzrastać w jedności
• abyśmy potrafili nawiązać relacje z przedstawicielami innych religii oraz ich akceptować
• o wzmocnienie obecnej sieci współpracy i zwiększanie jej zasięgu tak dalece, jak to możliwe
• o  zidentyfikowanie dzielnic i regionów, w celu usprawnienia działań
• o 331 członków IPCA w Azji – w Bangladeszu, Birmie , Chinach, Hongkongu, Indiach, Indonezji, Japonii, 
   Korei, Malezji, Nepalu, Pakistanie, Filipinach, Singapurze, Sri Lance, Tajwanie i Tajlandii
• o naszych członków w Azji, aby zdołali przybyć na ogólnoświatową konferencję IPCA w Sydney 
   w 2015 roku

Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.



EUROPA

 Euroejpejskie standardy więzień różnią się  w poszczególnych krajach, jak również inna jest służba 
więzienna. W niektórych państwach wszystkie lub prawie wszystkie cele są pojedyncze tylko dla jednego 
więźnia, w innych cele są zatłoczone, po 10 lub więcej więźniów w jednej celi.  W niektórych krajach kapelani 
więzienni są zatrudniani przez władze więzienia, w innych kapelani są wysyłani i opłacani przez kościół, czasami 
władze więzienia płacą kościołowi za przysłanie kapelana do więzienia.
 W obecnej sytuacji w całej Europie wzrasta liczba 
więźniów z innych krajów, wielu z nich jest deportowanych  
po odbyciu kary. Ta sytuacja narzuca wysokie wymagania 
wobec kapelanów więziennych, którzy muszą wykazać się 
wytrwałością, siłą i odwagą w niektórych trudnych sytuacjach
 IPCA Europa dobrze  współpracuje z Radą Europejską   
i Komitetem do Spraw Europejskich w celu zapobiegania 
stosowania tortur.  Uczestnictwo IPCA Europa w  Konferencji 
Europejskich Kościołów  jest także znaczące. IPCA Europa 
chce budować łańcuch porozumienia  (nawiązać współpracę) 
 i pracować na rzecz religijnej wolności oraz praw człowieka 
dla więźniów, ich rodzin i dla  poszkodowanych.    ■

Módlmy się o coraz 
większe zainteresowanie 
Nową Sprawiedliwością 
w Europie, aby  stała się 
ona błogosławieństwem 
dla wielu więźniów, ich 
rodzin i ich o�ar.

Módlmy się, aby dobre 
relacje pomiędzy 
różnymi kościołami 
w IPCA nadal trwały, 
a nawet były jeszcze  
lepsze i silniejsze.

IPCA najpierw zaczęło 
swoją działalność w 
Europie i IPCA Europa 
jest najstarszym 
okręgiem światowego 
IPCA. Módlmy się za 
proces  rozwoju IPCA, 
aby był coraz silniejszym 
głosem proroctwa w 
czasach, w jakich dane 
jest nam teraz żyć.

Módlmy się aby relacje, 
jakie mamy z innymi 
religiami były utrzymane 
w atmosferze wzajem-
nego szacunku, tak, jak 
to się wszystko zaczęło.

Panie wysłuchaj naszej modlitwy.

Modlitwa  o spokój ducha

Boże daj mi spokój ducha, abym godził się z tym , 
czego nie mogę zmienić 
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić
i mądrości, abym mógł odróżnić jedno od drugiego.
Spraw, abym żył dniem dzisiejszym,
abym cieszył się obecną chwilą,
abym w trudach i doświadczeniach losu widział 
drogę wiodącą do pokoju,
abym, tak jak Ty, akceptował ten grzeszny świat, 
takim, jakim on rzeczywiście jest, a  nie takim, jakim 
chciałbym go widzieć,
abym zaufał, iż sprawisz, że wszystko będzie dobrze 
.jeśli tylko poddam się Twojej woli
tak, abym w tym życiu osiągnął  umiarkowane 
szczęście,
a u Twego boku zaznał nieskończonego szczęścia.
Na wieki wieków
Amen

Panie wysłuchaj naszej modlitwy.



Ameryka Łacińska
 Salwador

 Większość więzień w El Salvador jest zatłoczonych i kapelani więzienni pochodzący z kilku kościołów: 
katolickiego, reformacyjnego, ewangelickiego i zielonoświątkowego) przychodzą do tych więzień aby nauczać. 
Nie ma żadnych indywidualnych spotkań, żadnych osobnych pomieszczeń aby spotkać się z więźniem twarzą 
w twarz ( osobiście). 
 Potrzebujemy modlić się za służby więzienne w Salwadorze, aby nie rywalizowały ze sobą, , a razem 
współpracowały  w walce przeciwko nieludzkim  warunkom aresztu.
 Członkowie gangów są umieszczeni na bardzo małej przestrzeni, a także ci , którzy otrzymali cięższe 
wyroki. Jak oni w takich warunkach  mogą się zmienić?. Posługa więzienna może pomóc dając im nadzieję, ale 
jak my możemy rozmawiać o nadziei w tych więzieniach, jak nauczać w imieniu Chrystusa w miejscu, gdzie 
ludzie nie mają nawet odrobiny poczucia własnej godności. Większość więźniów to chrześcijanie ( pół Prot-
estanci, pół Katolicy). Kapelani nie muszą  wchodzić do więzienia aby porozmawiać czy nauczać, lecz słuchając 
dają więźniom możliwość rozmowy.

Chile
 Chociaż Chile jest najbogatszym krajem 
w Ameryce Łacińskiej więzienia chilijskie są wciąż 
przeludnione oraz mają bardzo niskie standardy. 
Chile ma jeden z największych  wskaźników
więźniów,  przeciętnie około 283 więźniów na 
10.000 ludzi. Różne kościoły  wykonują  wspólnie
służbę wiezienną i są doceniane zarówno przez 
więźniów jak i  pracowników więzienia. W jednym
 z więzień w Santiago, więźniowie otrzymali różne
 instrumenty i nauczono ich grać na tych instru-
mentach oraz stworzono orkiestrę, która gra 
na nabożeństwach w kaplicy więziennej, która jest  pięknie udekorowana i  przestrzenna. Łatwo zrozumieć, 
że  więźniowie chcą  przyjść do kaplicy aby spotkać się w dobrym towarzystwie – chcą odetchnąć od normal-
nego życia więziennego.  

Módlmy się  za więźniów i ich rodziny, za siłę i spokój oraz za módlmy się za kapelanów, którzy  mogą mówić 
o ludzkich potrzebach do tych, którzy mogą zmienić warunki życia  w więzieniach.

Brazylia

 „W więzieniu w Rio de Janeiro, 60 więźniów żyje razem w jednej celi, w nieludzkich warunkach. Ale 
pojawiło się światełko w tuneli dzięki pracy , która została podjęta przez  kobietę ze znajdującego się w pobliżu 
więzienia Kościoła Baptystów. Ona zaczęła pracę z tymi więźniami, którzy naprawdę chcieli zmienić swoje 
życie. Dzisiaj, emerytowany pastor uczy teologii , a  ktoś inny  uczy ich dobrego przywództwa w grupie, wielkie 
tłumy przychodzą na nabożeństwa uwielbiające. W jednym ze slumsów (biednej dzielnicy) mężczyzna, który 
był bossem narkotykowym w tej okolicy, opowiadał jak ta kobieta z kościoła zaczęła odwiedzać go regularnie 
w więzieniu, gdzie on często  przebywał. W końcu zdecydował się przyjąć Chrystusa i kiedy wrócił do domu do 
swojej dzielnicy ku jego zaskoczeniu jego poprzedni magazyn na narkotyki został zamieniony na mały kościół. 
On zobaczył w tym działanie Boga  i zdecydował się zostać pastorem; teraz pracuje w swojej dzielnicy.  Ten 
kościół jest świadectwem przemiany  byłego kryminalisty, który teraz pomaga innym zmienić swoje życie”.
Módlmy się za całą sytuację w więzieniach brazylijskich oraz za kościoły, które pracują, aby ją zmienić.
 
Jak podaje gazeta The Economist : „Co najmniej 218 więźniów zostało zamordowanych od stycznia 2013 roku 
w 24  z 27 brazylijskich stanów (pozostałe trzy stany nie ujawniły danych).  
Dzisiątki więcej zmarło w niewyjaśnionych  podejrzanych okolicznościach. Problem tkwi w dotkliwym prze-
ludnieniu.  W ciągu 20 ostatnich lat populacja Brazylii wzrosła o 30% , podczas gdy liczba więzień  i policyjnych 
cel   zmalała prawie pięciokrotnie. (550, 000 – czwarty najwyższy wskaźnik na świecie po Stanach Zjednoc-
zonych, Chinach i Rosji”.



PÓŁNOCNA Ameryka

Kanada

Z perpektywy kanadyjskiej.
Obecnie wszystkie usługi duszpasterskie 
kapelanów ordynowanych jak i świeckich zapewnia 
prywatna �rma Kairom Pneuma Inc.
Organizacją tą kierują byli kapelani więzienni, 
którzy znają i rozumieją rolę i pracę więziennego 
kapelana. Ten nowy model służby kapelańskiej 
zmienia ‘oblicze’ duszpasterstwa,  ponieważ jednak 
jest to nowy model służby, jest jeszcze za wcześnie 
na ocenę. Wielu kapelanom znana jest rola modelu 
pracy Kandyjskich Służb Karnych i czują się swo-
bodnie w środowisku więziennym.”

Nabożeństwo modlitewne o Służbę 
Więzienniczą

Codzienna modlitwa o sprawiedliwość 
i miłosierdzie.
Jezu, zjednoczony z Ojcem i Duchem Świętym, 
daj nam współczucie dla tych, którzy są 
w więzieniu. Uzdrów w miłosierdziu złamane 
umysły i pamięć. Zmiękcz zatwardziałych 
w sercu, więźniów gniewu. Uwolnij niewinnych; 
ułaskaw godnych zaufania.
Rozbudź pokutę, która przywraca nadzieję. 
Niech rodziny więźniów trwają w swojej miłości. 
Jezu, uzdrów o�ary przestępstw. Oni żyją z 
bliznami. Podnieś do wiecznego pokoju tych, 
którzy umierają.
Daj rodzinom o�ar przebaczenie, które uzdrawia. 
Daj mądrość ustawodawcom i tym, którzy sądzą.
Zaszczep roztropność i cierpliwość w tych, 
którzy pilnują więźniów. Niech ci, którzy 
usługują w więzieniach niosą Twoje światło, bo 
wszyscy potrzebujemy Twojego miłosierdzia! 
Amen.

Deklaracja Sprawiedliwości Naprawczej

Wierzę, że przemoc nie jest rozwiązaniem 
żadnego problemu.
Wierzę, że każda osoba jest obdarowana 
nienaruszalną godnością.
Wierzę, że każda osoba ma możliwość 
zmiany, uzdrowienia i odnowienia.
Przyrzekam szanować godność każdej 
osoby.
Przyrzekam przezwyciężać przemoc 
miłością i współczuciem.
Przyrzekam towarzyszyć wszystkim 
dotkniętym przestępstwem w ich drodze 
do uzdrowienia.
Przyrzekam być narzędziem odnowienia, 
przebaczenia i pojednania.

Modlitwa wstawiennicza

 Niech modlitwy o�arowane dzisiaj 
przyniosą pokój i pociechę o�arom i ich rodzinom 
w ich drodze do uzdrowienia.
 Niech wszyscy przestępcy uwierzą w pokój, 
łaskę i miłosierdzie Zmartwychwstałego Pana w ich 
życiu.



One of the great things about working in 
post- release is coming across people I 
knew in custody who are now doing well out 
in the community. Late in 2013 I attended a 
Post Release Seminar held in Cessnock CC. 
The guest speaker had a familiar face and 
we recognised each other from my time in 
Bathurst CC many years ago. In those days 
he wore green, today he wears his own 
company uniform.

Robert Barco is a name that many people 
in the Dept. will recognise. He spent over 
twenty years in custody, most of it bucking 
the system, until the day something chan-
ged. That was the day he told himself that 
somebody else was right after all and chan-
ge had to start with him.
Robert joined the local inmate representa-
tive committee and found he had ability in 
organisation and mentoring. This gave him 

Nowa Zelandia

Tena Koe i runga i te ingoa O Ihu Karaiti
(“Pozdrowienia w imieniu Jezusa 
Chrystusa” w języku Maori)

”Kilka ważnych dla nas rzeczy dzieje się
w Aotearoa w Nowej Zelandii. 

- Ponownie negocjujemy naszą obecną 
umowę z Wydziałem Karnym na jeden 
rok, a od 2015 rozpocznie się pełna 
negocjacja głównej umowy.

- Negocjujemy z Private Prison Provider 

w nowym więzieniu na 1000 miejsc, otwieranym w Auckland w maju 2015r.

-Ponowne negocjacje z Serco NZ naszej obecnej umowy w więzieniu Mt Eden w Auckland NZ

- Zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym zostaliśmy poproszeni o służbę dużo bardziej płynną  i 
sięgającą dalej niż kiedykolwiek do tej pory. Najwspanialsze jest to, że kapelani mogą teraz bez zbędnych 
przeszkód angażować zewnętrzne instytucje religijne i kontaktować więźniów z nimi w danej społeczności. 
Prosilibyśmy o modlitwę o prowadzenie i mądrość przy nowej organizacji służby kapelańskiej dla więźniów 
w Nowej Zelandii

- Dużo się dzieje na froncie politycznym. We wrześniu tego roku mamy Wybory Generalne do Rządu. Mod-
limy się, by nowy Rząd miał serce dla więźniów i ich rodzin oraz dla kapelańskiej służby więziennej.

- Na co dzień  nasi kapelani usługują najlepiej jak mogą i robią to wspaniale. Prosimy o modlitwę, aby 
Wydział Karny poważnie traktował skromne wysiłki naszych kapelanów w całym kraju, zapewniając im 
odpowiednie materiały i fundusze, potrzebne do jak najlepszego sprawowania służby teraz i na wiele 
nadchodzących lat.

Podnosimy to wszystko do Pana i mówimy: Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.

OCEANIA



of other inmates.
He started attending courses with more 
than ‘sit it out’ in mind.
He enrolled in university, failed exams at 

-
helors Degree in Social Science.
He progressed to a Masters Degree in Wel-
fare and a Diploma in Vocational Education 
Design & Management, and started teach-
ing at Charles Sturt University. He trained 
as a youth mentor and a ‘train the trainer’.
He wrote up a program of mentoring for 
kids who don’t get on with the world, kids 
with attitude, kids like himself. He started 
up a youth training company, got married, 
got involved with the local community. Oh 
yeah, somewhere in there he got out of 
custody for the last time.

IPCA OCEANIA CONFERENCE PRAYER

Loving and Gracious God, Your word says “where two or more 
are gathered in your name you are with us.” 

We seek Your divine guidance and support as we meet to continue 
to plan for the  upcoming International Prison Chaplains Conference. 

Help us develop and inspire our others with our theme of ‘Telling our Story’. 
Lord, be with us in our deliberations, help us to engage in meaningful discussion, 

to explore creative options and make wise decisions.
May we respect each other’s insights 

and help strengthen IPCA for the future.
May Your grace and peace and your Holy Spirit be with us always.  

AMEN

Robert is a company founder and director, 
an employer, a sought after mentor for all 
ages. He runs Hunter Youth and Training 
Services. His clients range from the ubiqui-
tous angry teenager to a woman in her se-
venties who wanted to make changes to her 
life. He has the trifecta of long hair, tattoos 
and a Harley Davidson so coppers tend to 
stop him on the road, which leads to some 
interesting conversations.
Not everyone we meet in custody will reach 
this level of social engagement or business 
success, but some do. It’s good to be open 
to the possibility that the inmates you speak 
with tomorrow have such a future tucked 
away somewhere inside.”
/Chaplain Kim Miller. Corrective Services 
NSW. Australia. Community Chaplain./

Telling our story
The identity and role of a prison chaplain

IPCA World Conference 2015



Country Prison 
population

Population per 
100,000

Jail occupancy 
level %

Un - sentenced 
prisoners %

Women 
prisoners %

US 2,193,798 737 107.6 21.2 8.9 

CHINA 1,548,498 118 N/A N/A 4.6 

RUSSIA 874,161 615 79.5 16.9 6.8 

BRAZIL 371,482 193 150.9 33.1 5.4 

INDIA 332,112 30 139 70.1 3.7 

MEXICO 214,450 196 133.9 43.2 5 

UKRAINE 162,602 350 101.3 19.5 6.1 

SOUTH AFRICA 158,501 334 138.6 27.5 2.1 

POLAND 89,546 235 124.4 16.8 3 

ENGLAND/WALES 80,002 148 112.7 16.4 5.5 

JAPAN 79,052 62 105.9 14.7 5.9 

KENYA 47,036 130 284.3 45.6 42 

TURKEY 65,458 91 77.4 47.7 3.3 

NIGERIA 40,444 30 101.5 64.3 1.9 

AUSTRALIA 25,790 125 105.9 21.6 7.1 

SCOTLAND 6,872 134 107.5 21 4.4 

N IRELAND 1,375 79 91.5 37.4 2.2 
SOURCE: International Centre for Prison Studies 

  ‘For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, 
I was a stranger and you welcomed me, was naked and you clothed me, I was 
sick and you visited me, I was in prison and you came to me.’ Then the righ-

teous will answer him, saying, ‘Lord, when did we see you hungry and feed you, 
or thirsty and give you drink? And when did we see you a stranger and welcome 

you, or naked and clothe you? And when did we see you sick or in prison and 
visit you?’ And the King will answer them, ‘Truly, I say to you, as you did it to 

one of the least of these my brothers, you did it to me.’ 
(Jesus in Matt.25:35-40)

The International Prisons Chaplains’ Association (IPCA) helps Christian Prison Chaplains 
everywhere to be in touch with each other to be more effective in their ministry. It also 

aims to support all chaplains regardless of race, gender and religion.

IPCA recognizes that the enclosed institutional life of prison chaplains can isolate them 
from their churches. IPCA therefore works towards helping prison chaplains globally 

inherent dignity of every individual held in custody.

IPCA creates links with churches and challenges them and their congregations to take 
the ministry to prisoners more seriously. IPCA invites the churches to offer the neces-

sary support to chaplains in their ministry to prisoners and also to prison staff.

countries to adopt all the standards recommended by the United Nations.

www.ipcaworldwide.org



In 2008, the IPCA Steering Committee decided to invite to a special 
day of prayer for prison ministry. 
Date of prayer day was decided to always be August 25th, the birth-
day of IPCA. First time the prayer day was celebrated was 2009. The 
logo, Peter’s release from prison, is especially chosen for IPCA Global 
Day of prayer. Jesper Neve painted it and gave IPCA full ownership 
of the icon. In this year’s program we welcome you to a tour with a 
few glimpses from all IPCA regions. 

The Prayer Day program can be used in different ways, feel free to 
form the program to suit the context you are in. It is allowed to copy 
the program and to translate it to other languages. Please send a 
copy of any translation to admin@ipcaworldwide.org and to 
ipcaeurope@gmail.com. 

A Prayer Day gathering can be a good opportunity to promote IPCA 
and to make a collection to IPCA, for exemple to fund scholarships 
for chaplains to attend next world conference in Sydney Australia 
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can of course use it any time of the year.
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