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T³umaczenie: 
Ma³gorzata Platajs

T³umaczenie materia³ów pomocniczych: 
Bo¿ena Wierciñska

Opracowanie: 
Krystyna Lindenberg i Ma³gorzata Platajs

Tekst polski pieœni: 
Ewa Kononienko-Pawlas 

Sk³ad komputerowy: 
Joanna Kamiñska

Porz¹dek nabo¿eñstwa przygotowany przez 
Komitet Œwiatowego Dnia Modlitwy z Kamerunu.
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ŒWIATOWY DZIEÑ MODLITWY

Œwiatowy Dzieñ Modlitwy Kobiet skupia wokó³ siebie chrze-
œcijanki ró¿nych wyznañ. Jest to ruch ekumeniczny o 123-
letniej tradycji.
Wspóln¹ modlitwê kobiet w intencji biednych, bezrobotnych,
pokrzywdzonych na skutek wojny domowej w Ameryce
Pó³nocnej i nap³ywu biednych emigrantów z Europy i Azji,
zainicjowa³a w 1887 r. Mary Ellen James (czyt. Mery Elen
D¿ejms) z Koœcio³a Prezbiteriañskiego. 
Nastêpnie w roku 1890 dwie cz³onkinie Koœcio³a Baptystów -
Helen Barret Montgomery i Lucy Peabody - wezwa³y do
obchodzenia Dnia Modlitwy w intencji misji zagranicznych. 
W 1919 r. oba te co roku odbywaj¹ce siê dni modlitwy kobiet
zosta³y po³¹czone i w pierwszy pi¹tek okresu pasyjnego
(Wielkiego Postu), odby³o siê po raz pierwszy wspólne nabo-
¿eñstwo. Po 1922 r. idea ta rozprzestrzeni³a siê na inne anglo-
jêzyczne kraje. 
W 1927 r. by³ ju¿ obchodzony jako Œwiatowy Dzieñ Modlitwy
Kobiet. Od tego czasu liturgia ŒDMK opracowywana jest
kolejno przez chrzeœcijanki ró¿nych krajów. 
Od 1968 r. Œwiatowy Dzieñ Modlitwy Kobiet obchodzony jest
na ca³ym œwiecie w ponad 170 krajach w pierwszy pi¹tek
marca. 
W 1967 r. powo³any zosta³ Komitet Miêdzynarodowy
Œwiatowego Dnia Modlitwy Kobiet. Co 4-5 lat Komitet Miê-
dzynarodowy urz¹dza konferencje, na której delegatki poszcze-
gólnych Komitetów Krajowych wybieraj¹ tematy i autorki
liturgii ŒDM na najbli¿sze 4 lata.
Pomiêdzy konferencjami za sprawy Œwiatowego Dnia
Modlitwy Kobiet odpowiedzialny jest Komitet Wykonawczy, z
siedzib¹ w Nowym Jorku, sk³adaj¹cy siê z przedstawicielek
ró¿nych regionów œwiata, reprezentuj¹cych trzy najwiêksze
tradycje chrzeœcijañskie: protestanck¹, prawos³awn¹ 
i rzymskokatolick¹.
W dniach 06.09.-11.09.2009 r. odby³a siê w Osrodku
Konferencyjnym High Leigh w Haddenson/Londynu w Anglii
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T³umaczenie pieœni
i opracowanie muzyczne: Ewa Kononienko-Pawlas

Sk³ad komputerowy pieœni: Ireneusz Nowak



Europejska Konferencja ŒDM pod has³em „Si³a Na dziœ,
nadzieja na jutro”.
Koordynarorkami Europy sa panie: Corinna Harbig ze
S³owenii i Jean Hackett z Anglii.

W wyniku ostatnich badañ nad histori¹ ŒDM stwierdzono, ¿e w
Polsce pierwsze nabo¿eñstwo ŒDMK odby³o siê 4 marca 1927
roku w Koœciele Baptystycznym w £odzi. W 1948 r. odby³o siê
nabo¿eñstwo ŒDMK w Koœciele Ewangelicko-Metodysty-
cznym w Warszawie, prowadzone przez Amerykankê, pani¹
Hjordis Wickstroem. Po 13 latach przerwy idea Œwiatowego
Dnia Modlitwy Kobiet trafi³a ponownie do Polski przez Koœció³
Ewangelicko-Reformowany (Irena Kurzewska) i Koœció³
Ewangelicko-Metodystyczny (Halina Kus). Przewodnicz¹c¹
Polskiego Krajowego Komitetu ŒDM w latach1993-2006 by³a
Ewa Walter z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Obecnie
Komitetowi przewodniczy Joanna Kamiñska z Koœcio³a
Ewangelicko-Metodystycznego.

W latach ubieg³ych przewodniczy³a Komitetowi oraz
t³umaczy³a na jêzyk polski liturgiê nabo¿eñstwa ŒDMK Halina
Kus z Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego.

Od 9 marca 1962 r. regularnie, co roku odbywaj¹ siê w Polsce
ekumeniczne nabo¿eñstwa Œwiatowego Dnia Modlitwy Kobiet
i obejmuj¹ coraz szersze krêgi wyznawców ró¿nych Koœcio³ów
w wielu miastach. Od 1992 roku w pracach przygotowawczych
i nabo¿eñstwach ŒDM bierze czynny udzia³ Polski Zwi¹zek
Kobiet Katolickich, natomiast od roku 2000 Stowarzyszenie
Pokoju i Pojednania „Effatha”, a od roku 2001 Koœció³
Greckokatolicki.
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NABO¯EÑSTWA
ŒWIATOWEGO DNIA MODLITWY

- umacniaj¹ wiarê w Jedynego Pana i Zbawiciela,
- zbli¿aj¹ ludzi ró¿nych ras, tradycji wyznaniowych i kultur
- prze³amuj¹ poczucie izolacji i osamotnienia,
- pomagaj¹ zauwa¿yæ innych i nieœæ ich brzemiona,
- u³atwiaj¹ przeistaczanie wiary i modlitwy w czyn,
- poprzez wspóln¹ intencjê modlitwy tworz¹ z nas jedn¹ 
rodzinê.

Temat liturgii Œwiatowego Dnia Modlitwy na roku 2011 
pod has³em: »How Many Loaves Hawe You?”

przygotuj¹ kobiety z Chile
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PORZ¥DEK NABO¯EÑSTWA

Procesja
Kobiety z Kamerunu zapraszaj¹ na to nabo¿eñstwo procesjonalnym

wejœciem. Ubierzmy siê kolorowo i odœwiêtnie, jak one, i wejdŸmy do
koœcio³a œpiewaj¹c i tañcz¹c. 

PIEŒÑ: Nr 1 Bêdê chwaliæ Go co dzieñ, bêdê chwaliæ Pana 3x

POZDROWIENIE
Przewodnicz¹ca: Komitet Œwiatowego Dnia Modlitwy i kobiety z

Kamerunu pozdrawiaj¹ Was, Siostry i Bracia na ca³ym œwiecie, w imiê
Jezusa, naszego Zbawiciela zapraszaj¹ do udzia³u w tym nabo¿eñstwie.  

Kamerun nazywany jest Afryk¹ w miniaturze. Pla¿e, rzeki, pustynia,
góry, d¿ungla i sawanna, charakterystyczna dla kontynentu afrykañskiego,
znajduj¹ siê w Kamerunie. 

G³os 1: Zapraszamy Was, Siostry i Bracia, ze wszystkich krañców
œwiata, do wspólnej modlitwy, aby z ca³ego serca wielbiæ Boga. Kamerun to
kraj, w którym przybysze ciesz¹ siê szczególnym szacunkiem. Istniej¹ tu
ró¿ne tradycje powitalne, zale¿nie od regionu, do którego przybywacie. Na
pó³nocy i zachodzie jest zwyczaj dzielenia siê z goœciem na powitanie
orzechem cola lub orzechem kokosowym, na wybrze¿u czêstujemy winem
palmowym, a na po³udniu - orzeszkami ziemnymi. 

Niech wszystko, co ¿yje, chwali Pana!

Wszyscy: Niech wszystko, co ¿yje, chwali Pana!

PIEŒÑ: Nr 2 Niech wszystko, co ¿yje, czci Pana...
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II. MODLITWA WSTÊPNA
Przewodnicz¹ca: Bo¿e, Ty jesteœ zawsze z nami, by nam  pomagaæ,

umacniaæ i oœwiecaæ, tak w chwilach radoœci, jak i smutku, Bóg jest ucieczk¹
i si³¹ nasz¹, Pomoc¹ w utrapieniach najpewniejsz¹. Przeto siê nie boimy,
choæby ziemia zadr¿a³a i góry zachwia³y siê w g³êbi mórz, choæby wody
szumia³y, choæby wody  pieni³y siê (Ps 46). 

Wiemy, Bo¿e, ¿e jesteœ blisko nas. Nie musimy siê wiêc baæ, kiedy trwa
susza, i ziemia nie rodzi zbo¿a, kiedy kraj niszcz¹ powodzie, trzêsienia ziemi
i inne katastrofy. PrzyjdŸ, Duchu Œwiêty, niech Twoje tchnienie przeniknie
narody œwiata i wszystko, co ¿yje. Nape³nij wszystko Twoj¹ moc¹ i mi³oœci¹.
Umocnij nasze serca i b³ogos³aw nas. Amen.

III. WEZWANIE DO MODLITWY

Przewodnicz¹ca: Kiedy teraz chcemy siê wspólnie modliæ, spraw,
abyœmy mieli otwarte umys³y, uszy s³uchaj¹ce uwa¿nie i serca chêtne na
przyjêcie Bo¿ego S³owa.

G³os: Uwielbiajmy Boga, rozwa¿ajmy jego S³owo. Dzielmy siê
nawzajem naszymi doœwiadczeniami, starajmy siê z ca³ego serca, aby na
ca³ym œwiecie stawaæ siê spo³ecznoœci¹ mi³oœci i pokoju. 

Przewodnicz¹ca: Otwórz wargi moje…

G³os: Aby moje usta wielbi³y Twoje imiê.

Pieœñ: Nr 3 O królu królów

IV. MODLITWA - WYZNANIE GRZECHÓW
Przewodnicz¹ca: Jeœli mówimy, ¿e grzechu nie mamy, oszukujemy

samych siebie i nie ma w nas prawdy (1 Jana 1,8). Dlatego wyznajemy
pokornie skruszonym sercem nasze grzechy i oczekujemy Bo¿ego
przebaczenia. Nasz Bóg, który jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam i
oczyœci z wszelkiego z³a.

Refren: Nr 4 Kyrie

G³os 1: Zawiedliœmy Ciê, nie czyni¹c Twojej woli. Z³amaliœmy Twoje
Prawo. Buntowaliœmy siê przeciw Twojej mi³oœci. Zawiedliœmy Ciê, nie
kochaj¹c naszych bliŸnich jak samych siebie. Nie s³yszeliœmy krzyku
cierpi¹cych. 
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Refren: Nr 4 Kyrie

G³os 2: (Uwaga! Zachêca sie aby podczas tej modlitwy dwie osoby -
dziecko i kobieta podesz³y do o³tarza lub sto³u komunijnego i po³o¿y³y u
jego stóp kamienie): Nienawiœæ, konflikty, przemoc, wyzysk, korupcja i
chciwoœæ niszcz¹ nasze spo³ecznoœci. Cierpi wielu ludzi. Prosimy wiêc o
Twoj¹ ³askê i przebaczenie ¿e, przyczyniliœmy siê do powstawania z³a i, ¿e
nie uczyniliœmy nic, aby mu zapobiec. Jesteœmy œwiadomi, ¿e czêsto
milczeliœmy, zamiast g³oœno mówiæ o cierpieniu i ucisku.  

(Chwila cichej modlitwy osobistej)

Przewodnicz¹ca: Chrystus umar³ za nas, grzeszników. Bóg, na znak
swojej mi³oœci do nas, przebacza nam w imiê Jezusa Chrystusa.

Refren: Kyrie

V. LITANIA UWIELBIENIA
I osoba: W Kamerunie wielbimy Boga nawet w szczególnie trudnych

chwilach ¿ycia, poniewa¿ uwa¿amy ¿ycie samo, za najwiêkszy dar Boga dla
nas. Dopóki oddychamy, jest nadzieja. Dlatego tak œpiewamy pe³ni nadziei,
¿e bêdzie lepiej. W Kamerunie nawet ci, którzy s¹ osieroceni, owdowia³ymi,
niepe³nosprawnymi czy dotkniêci chorob¹ HIV/AIDS, wiedz¹ ¿e Bóg jest z
nimi »w dolinie cienia œmierci«. Tak¿e ci, którzy codziennie walcz¹ o
prze¿ycie, taksówkarze czy kobiety handluj¹ce na targach, nazywane bayam-
sallams (kupuj¹ce-sprzedaj¹ce), równie¿ wielbi¹ Boga. Wielbimy
Wszechmog¹cego za sam dar ¿ycia. 

II osoba: Za dar ¿ycia ludzie wielbili ju¿ w czasach biblijnych Boga.
Przy³¹czcie siê do nas, kiedy przywo³ujemy Psalm 150 myœl¹c 
o Kamerunie. Psalmy powsta³y w odpowiedzi na sytuacje ¿yciowe, które
nadal zdarzaj¹ siê tak¿e i w naszych czasach. Psalmy zawieraj¹ modlitwy o
pomoc i wybawienie, proœby o przebaczenie, dziêkczynienie za Bo¿e
b³ogos³awieñstwo i obronê przed wrogami, a tak¿e potwierdzenie, ¿e Bóg
jest nasz¹ ucieczk¹ i si³¹, prawdziwym Ÿród³em pewnoœci i bezpieczeñstwa.
To z psalmów tak¿e poznajemy  szczególn¹ troskê Boga o biednych i
bezsilnych, a tak¿e Jego wezwanie do mi³oœci, hojnoœci i sprawiedliwoœci. 

[Kobiety z Kamerunu zachêcaj¹ do uzupe³nienie tej litanii o nasze
obrazy, doœwiadczenia i sytuacje w kontekœcie Psalmu 150]
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PSALM 150

Przewodnicz¹ca: Kogo wielbimy?

G³os 1: Alleluja! Chwalmy Pana. Chwalmy Stworzyciela nieba i ziemi, i
wszystkiego, co jest na nich. Chwalmy Boga, który jest wszechmocny i
wyprowadzi³ z niewoli dzieci Abrahama i Sary. Chwalmy Boga, który jest
³askawy i mi³osierny. 

Chwalmy Boga pokoju i sprawiedliwoœci, który tak nas umi³owa³, ¿e da³
Jezusa Chrystusa, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy nie zgin¹³, ale mia³
wieczne ¿ycie. 

Wszyscy: B³ogos³aw duszo moja Panu i wszystko, co jest we mnie
imieniu Jego œwiêtemu (Psalm 103) 

Przewodnicz¹ca: Gdzie wielbimy Boga?

G³os 2: Wielbimy Boga na ziemi, w niebie i w g³êbinach oceanu.
Kameruñczycy wielbi¹ Boga w czasie upa³ów, i gdy czuj¹ ³agodny powiew,
schodz¹cy z wysokich gór. Kobiety wielbi¹ Boga, kiedy siej¹ proso lub
sorgo. Z pokor¹ wielbi¹ Boga, kiedy œpiewaj¹ ko³ysanki swoim dzieciom i
kiedy w kuchni przygotowuj¹ posi³ki.

Wszyscy: Chwalmy Pana w Jego majestacie i œwiêtoœci. 

G³os 3: Ludzie z wybrze¿y Kamerunu wielbi¹ Boga kiedy widz¹ wielkie
fale, zalewaj¹ce pla¿e Limbe, Douala i Kribi. Kobiety wielbi¹ Boga w
drodze nad rzeki i strumienie, w ³odziach przy ³owieniu krewetek, kiedy s¹
w lesie, kiedy uprawiaj¹ ziemiê, a tak¿e gdy id¹ na plantacje kakao. Wielbi
Boga w drodze do koœcio³a i gdy siê modl¹ w koœciele.

Wszyscy: Chwalmy Pana w Jego majestacie i œwiêtoœci.

G³os 4: Kameruñczycy wielbi¹ Boga zawsze i wszêdzie. Boga podczas
ceremonii œlubnej gdy urodzi siê dziecko. Wielbi¹ Boga w czasie pogrzebu,
u kresu ¿ycia. W Kamerunie g³os kobiet nie jest s³yszany, ale Bóg
wys³uchuje kobiet, nawet gdy szepcz¹ lub cicho wzdychaj¹. 

Wszyscy: Chwalmy Pana w Jego majestacie i œwiêtoœci.

Przewodnicz¹ca: Dlaczego wielbimy Boga?
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Modlitwa koñcowa: Bo¿e, wielbimy Ciê za dar ¿ycia. Dziêkujemy Ci za
Twoj¹ niezmienn¹ mi³oœæ, któr¹ nas obejmujesz. Twoja ³aska nigdy siê nie
koñczy, ka¿dego ranka nas ni¹ obdarzasz. Œpiewamy na Twoj¹ chwa³ê,
dziêkuj¹c za Twoj¹ obecnoœæ i bliskoœæ, któr¹ odczuwamy w pokoju
panuj¹cym w naszym kraju, za urodzajn¹ ziemiê, za deszcz i s³oñce w
odpowiednim  czasie.  Modlimy siê o Twoje prowadzenie w ¿yciu,
dziêkujemy, za b³ogos³awieñstwa,  którymi nas i naszych bliskich tak
szczodrze obdarzasz. Spraw, abyœmy zawsze potrafili Ci dziêkowaæ i pomó¿,
¿ebyœmy naœladuj¹c Ciebie potrafili znosiæ ból istraty.   

Nasze serca przepe³nione s¹ wdziêcznoœci¹ za wys³uchanie przez Ciebie
naszych modlitw; w przesz³oœci, teraz i w przysz³oœci, zgodnie z Tw¹
m¹droœci¹. 

MODLITWA PAÑSKA

IX. B£OGOS£AWIEÑSTWO I ROZES£ANIE
Wraz z ludŸmi na ca³ej kuli ziemskiej wznieœmy rêce ku górze, 
w uwielbieniu Boga i w duchowej jednoœci, 
któr¹ prze¿ywaliœmy w czasie tego nabo¿eñstwa.
Dziêkujmy Bogu za chleb powszedni i za dar pokoju.
Bo¿e, b³ogos³aw nas cudem Twojej mi³oœci i ³aski. 
Niech Bóg bêdzie z nami, kiedy odejdziemy z tego miejsca 
wielbi¹c Go i chwal¹c. 
Niech wszystko, co ¿yje, chwali Boga teraz i zawsze.  

PIEŒÑ KOÑCOWA (nr 8) Bêdê wielbiæ Ciê...



G³os 5: Wielbimy Boga za piêkno naszego kraju. W Kamerunie wielbimy
Boga za wspania³e krajobrazy i za ¿yzn¹ ziemiê, za byd³o w prowincji
Adamua, która zaopatruje nas w mleko i miêso, za pszczo³y, które daj¹ miód.
Wielbimy Boga za kopalnie, za naturalne bogactwa, za rezerwaty przyrody
w Dja, Limbe i Campo, za bogactwo dzikiej zwierzyny, za bawe³nê, kakao,
kawê i banany.

Wszyscy: Chwalmy Pana w Jego majestacie i œwiêtoœci. 

G³os 6: Wielbimy Boga za porê deszczow¹, która nastêpuje po suszy.
Wielbimy Go za deszcze dziêki, którym wzrastaj¹ zasiewy, za kurczêta, za
ptaki œpiewaj¹ce, za ryby pluszcz¹ce siê w wodzie, za brykaj¹ce jagniêta i
koŸlêta, za m³ode dzikie zwierzêta, za dojrzewaj¹ce owoce. Wszystko to na
swój sposób wielbi Boga. Wielbimy Boga za bogactwa ziemi, morza, oceanu,
za wodê i energiê, dziêki której ¿yjemy w naszej kulturowej ró¿norodnoœci. 

W Kamerunie wielbimy Boga za pokój, którym mo¿emy siê cieszyæ.
Wielbimy Go za pokojowe wspó³¿ycie religii i licznych plemion. Wielbimy
Boga za Jego dobroæ i wielkoœæ. 

Wszyscy: Wys³awiajmy Pana za Jego wielkie czyny, wys³awiajmy Go
za Jego wielkoœæ!

Przewodnicz¹ca: Jak wielbimy Boga?

G³os 7: Bo¿e, z czci¹ i uwielbieniem wys³awiamy Ciebie! Znamy nasz¹
nêdzê, wiêc modlimy siê. B¹dŸ ze swoj¹ mi³oœci¹ z tymi, którzy siê smuc¹.
Daj now¹ nadziejê poni¿anym i pomó¿ przeœladowanym. Korzymy siê przed
Tob¹, Bo¿e, i prosimy oka¿ ludzkoœci swoje mi³osierdzie. Chroñ nas przed
uleganiem z³ym praktykom, czarnoksiêstwem, wró¿biarstwem,
przekupstwem, korupcj¹. 

G³os 8: Wielbimy Boga gdy œpiewamy i gramy na bêbnach, kiedy gramy
na harfie, fletach, ksylofonach, cymba³ach. Prosimy, spraw, aby wiêŸniowie
okazali skruchê, aby w naszym spo³eczeñstwie by³o coraz mniej kradzie¿y a
ci, którzy oczekuj¹ wyroku zostali os¹dzeni sprawiedliwie. Jesteœmy
zasmuceni i dlatego prosimy o kres wszelkiej przemocy. Niech
zmartwychwsta³y Chrystus broni i ochrania cierpi¹cych, obdarzy  wiecznym
¿yciem zmar³ych, a sprawcom oka¿e mi³osierdzie. 

G³os 9: Uwielbiamy Boga œpiewem i tañcem dziêkuj¹c za wszystko, co
osi¹gnêliœmy. 
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Za m³odych ludzi: Bo¿e, wielu m³odych ludzi nie widzi przed sob¹
przysz³oœci. Daj nam si³ê Bo¿e, abyœmy wspierali  m³odzie¿  stwarzaj¹c  jej
mo¿liwoœci przygotowania i zatrudnienia  zawodowego, daj¹cego œrodki
konieczne do ¿ycia. Modlimy siê w ufnoœci, w Bo¿e dzia³anie. 

Wszyscy: Bóg nas nie opuœci. 

Za wiêŸniów: Wszechmog¹cy Bo¿e, modlimy siê za wszystkich
wiêŸniów, zamkniêtych w przepe³nionych wiêzieniach. Daj im si³ê i
nadziejê, p³yn¹c¹ z Twego S³owa zaufanie Twojemu mi³osierdziu  i Twojej
mi³oœci, która jest przebaczeniem. Modlimy siê z ufnoœci¹, w Bo¿¹ moc. 

Wszyscy: Bóg nas nie opuœci. 

Za tych, którzy s¹ u w³adzy: Bo¿e, prosimy o m¹droœæ dla tych, którzy
kieruj¹ rz¹dem i Koœcio³ami. Otwórz ich oczy na, ludzkie potrzeby. Spraw
dziêki Twej ³asce aby rz¹dzili uczciwie, sprawiedliwie i w pokoju. Modlimy
siê z ufnoœci¹, w Bo¿¹ moc. 

Wszyscy: Bóg nas nie opuœci. 

Za rodziny: Bo¿e, modlimy siê o pokój w naszych rodzinach i o to, by
mia³y wszystko, co konieczne do ¿ycia. Umocnij nas, abyœmy umieli
wzajemnie wspieraæ siê w trudnych chwilach i daj w tym nam wytrwa³oœæ.
Modlimy siê z ufnoœci¹, w Bo¿¹ moc. 

Wszyscy: Bóg nas nie opuœci. 

Za kobiety: Wszechmog¹cy Bo¿e, dziêkujemy Ci, ¿e podczas kryzysu i
wobec problemów, które przede wszystkim dotykaj¹ kobiety jesteœ przy nas.
Ty stworzy³eœ cz³owieka na swój obraz, jako mê¿czyznê i kobietê. Niech
wiêc nasze relacje maj¹ za podstawê równoœæ i wzajemny szacunek i pomoc.
Modlimy siê z ufnoœci¹, w Bo¿¹  moc.  

Wszyscy: Bóg nas nie opuœci. 

Za œwiat: Modlimy siê za tych, których serca krwawi¹, poniewa¿ ich
ukochani zginêli podczas wojen i konfliktów zbrojnych. Mi³osierny Panie, w
tej stracie i cierpieniu niech pociesza ich Twoja ³aska i oœwieca Twoje
œwiat³o. Modlimy siê z ufnoœci¹, w Bo¿¹ moc. 

Wszyscy: Bóg nas nie opuœci. 



W cichej medytacji i zadumie, ale te¿ œpiewem, muzyk¹ i klaskaniem w
d³onie oddajemy Bogu chwa³ê i dziêkczynienie.

W modlitwach i w czytaniu tekstów Pisma Œwiêtego otwieramy nasze
serca przed Bogiem. Wylewamy przed Nim ³zy, które u³atwiaj¹ nosiæ
brzemiona i nape³ni¹ serce otuch¹. 

Natomiast œmiech i taniec s¹ wyrazem spontanicznego oddawania Bogu
chwa³y. W czasie radoœci, ale tak¿e w czasie zmartwienia i smutku, w
ka¿dym czasie, oddajemy chwa³ê Bogu.

PIEŒÑ: Nr 5 Pragnê chwaliæ Ciê mój Panie

VI. CZYTANIE BIBLIJNE

Komentarz: Kiedy wielbimy Boga nie znaczy to, ¿e jesteœmy oderwani
od problemów naszego spo³eczeñstwa. Dlatego siêgamy historii Paw³a i
Sylaba i pewnej niewolnicy, któr¹ spotykaj¹ po drodze do miejsca modlitwy.  

Czytanie z Dziejów Apostolskich 16, 16-23

Komentarz: Dzisiaj mamy wiele przyk³adów wykorzystywania dzieci,
szczególnie dziewczynek. Handel ludŸmi to wspó³czesne niewolnictwo,
business przynosz¹cy handlarzom miliony dolarów. Pos³uchajmy o
warunkach ¿ycia dziewczynki z Kamerunu.  

M³oda dziewczyna mówi o wyzwaniach dla dziewczynek 
w Kamerunie: Dziewczynki z Kamerunu prze¿ywaj¹ same trudnoœci 
i problemy, jak ich rówieœnice w innych krajach rozwijaj¹cych siê. Wœród
cz³onków rodziny zajmuj¹ ostatnie miejsce. Ka¿dy wydatek na ich rzecz
traktowany jest jako marnowanie pieniêdzy, poniewa¿ dziewczêta uwa¿ane
s¹ za maj¹tek swojego przysz³ego mê¿a. Niewielu, którym siê uda³o zdobyæ
wykszta³cenie, nadal obci¹¿anych jest wieloma ciê¿kimi pracami 
w gospodarstwie. Dziewczynki pomagaj¹ matkom we wszystkich
obowi¹zkach: w domu, w handlu, w uprawie roli, w opiece nad m³odszymi
dzieæmi, i nad chorymi. Mo¿na na przyk³ad zobaczyæ wczesnym rankiem
zanim zaczn¹ siê lekcje, oœmioletni¹ dziewczynkê z tac¹ dojrza³ych bananów
na g³owie, która sprzedaje je. Nastêpstwem tego wszystkiego s¹ niepokoj¹co
s³abe wyniki w szkole, du¿a liczba dziewcz¹t wczeœnie zawieraj¹ca zwi¹zki
ma³¿eñskie, przestêpczoœæ ma³oletnich, wykorzystywanie m³odocianych,
niechciane ci¹¿e i prostytucja.

Komentarz: Wróæmy do tekstu z Dziejów Apostolskich.

Czytanie z Dziejów Apostolskich 16, 24-34

Komentarz: Nawet bici i skuci ³añcuchami Pawe³ i Sylas modlili siê do
Boga i œpiewali pieœni pochwalne. Podczas trzêsienia ziemi gdy mury runê³y,
drzwi siê otworzy³y i wszyscy wiêŸniowie uciekli. Pawe³ i Sylas nie
próbowali uciekaæ, co wiêcej powstrzymali stra¿nika przed samobójstwem.
Proroctwo ma³ej niewolnicy spe³ni³o sie: Ci ludzie s¹ s³ugami Boga
Najwy¿szego! Oni wam g³osz¹ drogê zbawienia!" Zbawienie nie dzieje sie
kosztem innej osoby. Zbawienie jest dla wszystkich. 

PIEŒÑ: Nr 7 Chwalmy Boga...

VII. CZYTANIE Z KSIÊGI PROROKA IZAJASZA

Wprowadzenie:
Prorok Izajasz rozumia³, ¿e nic na œwiecie nie dzieje siê przypadkowo.

Kochaj¹cy Bóg, który stworzy³ œwiat, jest te¿ obecny przy nas w czasie prób
i klêsk i prowadzi nas wed³ug biblijnych zasad sprawiedliwoœci. Bo¿e
mi³osierdzie podobne jest do mi³oœci matki, która nigdy nie opuszcza swoich
dzieci. Bóg wlewa w nas nowego ducha. 

Czytanie z Ksiêgi Proroka Izajasza 42, 10-17

REFLEKSJA/KAZANIE

ZEBRANIE OFIARY
Sk³adanie ofiar jest naszym znakiem jednoœci: jako siostry i bracia w

Chrystusie ¿yjemy przecie¿ w jednym œwiecie. Podzielmy nasze troski,
modlimy siê o siebie nawzajem. Próbujemy te¿ dzieliæ siê nawzajem
naszymi dobrami materialnymi.

PIEŒNI Nr 6 Dziêki Ci...

MODLITWA DZIÊKCZYNNA
Intencje modlitewne Waszego kraju

VIII. MODLITWY PRZYCZYNNE
Przewodnicz¹ca: Bo¿e na wysokoœci wo³amy do Ciebie. Przed Twe

oblicze przynosimy sprawy, które nas martwi¹ i niepokoj¹. Przez Twoje
S³owo Królestwo Bo¿e bêdzie powo³ywane do ¿ycia. Twoj¹ potê¿n¹
obecnoœæ poœród nas wys³awiamy wci¹¿ na nowo, modl¹c siê. 
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