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ŚWIATOWY DZIE Ń MODLITWY 2010 KAMERUN 
TEMAT: „NIECH WSZYTKO, CO śYJE, CHWALI BOGA” 

 
NABOśEŃSTWO DLA DZIECI 

 
Cele: 

- Wszyscy pomyślmy o wszystkich Ŝywych stworzeniach.  
- Zrozumiemy równieŜ, dlaczego wszystkie Ŝyjące stworzenia powinny czcić Boga.  
- Podzielimy się nową wiedzą z przyjaciółmi.  
- PokaŜemy innym, Ŝe Boga moŜna chwalić śpiewem, przy uŜyciu tradycyjnych i 

nowoczesnych instrumentów.  
 
Przygotowanie: 
Dzieci najpierw zbierają się na naboŜeństwie w swoich grupach. Przewodnicząca wyjaśnia im 
znaczenie ŚDM.  
Pamiętajmy, Ŝe ŚDM jest obchodzony w 170 krajach i stanowi okazję dla wszystkich 
Chrześcijan; kobiet i męŜczyzn, dziewcząt i chłopców, rodziców i dzieci, aby poznać inny kraj, 
modlić się o innych, czy uczyć się od siebie nawzajem.     
W tym roku poznamy Kamerun w Afryce i będziemy się modlić szczególnie za dzieci w 
Kamerunie. 
(NaleŜy w tym miejscu wykorzystać materiały pomocnicze, jak równieŜ mapę Kamerunu, aby 
siostry i bracia Chrześcijanie mogli zlokalizować połoŜenie Kamerunu.) 
 
O dzieciach w Kamerunie:  
Dzieci w Kamerunie mają piękne głosy, więc zwykle śpiewają w czasie zabawy. RównieŜ w 
szkołach niedzielnych dzieci śpiewają pieśni wychwalające Boga i angaŜują się w liturgię.    
 
Dzieci w Kamerunie lubią sie bawić same lub z rówieśnikami. JeŜdŜą na rowerze, wytwarzają 
ozdoby z bambusa, uŜywają drutu i drzewa do budowania zabawek, samochodów i rowerków, 
grają na instrumentach muzycznych takich jak bębny, grają w piłkę noŜną, koszykówkę, piłkę 
ręczną, siatkówkę, pływają, tańczą, zajmują się róŜnymi grami, uczą się porozumiewać ze sobą, 
dzielić się tym, co mają, negocjować i rozwiązywać konflikty. Grają w karty, grają w gry 
komputerowe i oglądają telewizję. W Kamerunie dzieci mówią po francusku lub angielsku i w 
lokalnym języku. Wiele dzieci mówi po angielsku i francusku.  
 
Trudności, jakie muszą pokonać Dzieci w Kamerunie:  
Edukacja w Kamerunie jest obowiązkowa.  Czesne w szkołach średnich uniemoŜliwia wielu 
rodzicom wysyłanie dzieci do szkoły. Do szkół podstawowych uczęszcza mniej dziewcząt niŜ 
chłopców. System nauczania w Kamerunie jest ograniczany wieloma problemami, np. 
rozbieŜność między ilością uczniów w szkołach mejskich i wiejskich, ograniczony dostęp do 
tradycyjnego i zawodowego nauczania dla dzieci niepełnosprawnych, duŜy odsetek dzieci nie 
kończących szkoły, brak nauczycieli szkół podstawowych, szczególnie na terenach wiejskich. 
Wczesne zamąŜpójście, niechciane ciąŜe i obowiązki domowe to tylko niektóre społeczno-
kulturowe uprzedzenia, które wpływają na niski poziom edukacji. 
 
Kamerun jest określany jako miejsce tranzytowe i docelowe dla handlu dziećmi zmuszanych do 
pracy, pomocy domowej, opieki nad dziećmi i handlu ulicznego. Oprócz biedy, niedoŜywienie 
dotyka jedno na pięciorga dzieci w Kamerunie, zagraŜa ich intelektualnemu i fizycznemu 
rozwojowi, a nawet Ŝyciu. Malaria, HIV i AIDS oraz niedoŜywienie są głównymi przyczynami 
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śmiertelności dzieci, które to według danych Ministerstwa Zdrowia i UNICEFU stanowią 77 % 
wszystkich chorób nękających dzieci w Kamerunie. 
 
Zabawy: 
Zabawy w Kamerunie są powiązane z czynnościami dnia codziennego. Dzieci często chlapią się 
i bawią w wodzie. Dla dzieci woda jest duŜo częściej źródłem pracy: pranie ubrań, namaczanie 
bulw manioku, kąpanie się, łowienie ryb i transportowanie wody do wsi. Niektóre zabawy 
powiązane są bezpośrednio z pracą, np noszenie na głowie tykwy lub wiadra. Dzieci mają róŜne 
ciekawe zabawy z wodą, takie jak pluskanie sie w kałuŜach po duŜym deszczu,wskakiwanie do 
strumienia z duŜej wysokości, zjeŜdŜanie ze śliskich skał do wody, chlapanie sie wodą podczas 
gry w piłkę, albo teŜ ,,Bębnienie w wodzie'', opisane poniŜej.       
.   
Oto niektóre zabawy dzieci w Kamerunie. 
1. Bębnienie w wodzie  
Małe dziewczynki, szczególnie na wsiach, uderzają rekami o taflę wody w rzece. Uderzając 
rękami wodę w ten sposób, wytwarza się wspaniały rytmiczny dźwięk, który moŜe być 
akompaniamentem dla dzieci tańczacych i śpiewających na brzegu. Dzieci stojące w wodzie 
mogą równieŜ radośnie tańczyć do wybijanego rytmu. To jest najpiękniejszy widok, szczególnie 
gdy kilka dziewczynek wytwarza inne dźwięki, które współgrają ze sobą i stanowią 
niewiarygodnie piękną melodię. Dzięki takim zabawom dzieci spędzają przeszło godzinę 
pluskając się w strumieniach lub idąc po wodę.        
 
2. ,,Tygrys i koza''  
Uczestnicy zabawy stoją w kręgu trzymając się za ręce. Tygrys jest poza okręgiem, a koza jest w 
środku. Gdy dzieci śpiewają piosenkę, tygrys szuka sposobu, aby dostać się do środka i złapać 
kozę. Gdy koza zostanie złapana, nowy uczestnik przejmuje jej rolę. Dzieci śpiewają piosenkę z 
imieniem tygrysa i dźwiękami beczącej kozy. Uczestnicy zabawy za wszelką cenę próbują 
uchronić kozę przed tygrysem. W wielu kameruńskich opowieściach ludowych, tygrys i koza są 
odwiecznymi wrogami. Na końcu tygrys zawsze zjada kozę. Osoba, która jest najsłabszym 
ogniwem w łańcuchu i wpuszcza tygrysa do okręgu, zostaje kozą.  
 
3. Ten chłopiec/ta dziewczynka nie widzi.  
Uczestnicy zabawy stoją w okręgu. Przekazują sobie kamień, albo monetę, podczas gdy osoba w 
środku szuka tego przedmiotu. Reszta uczestników śpiewa „Ten chłopiec/ta dziewczynka nie 
widzi, przekazujmy sobie dalej, z ręki do ręki. Klaśnij trzy razy”. Powtarzają piosenkę, klaszcząc 
w ręce. Gdy któryś z uczestników zostaje złapany z przedmiotem, staje się szukającym po 
środku okręgu.  
 

NABOśEŃSTWO 
Modlitwa otwieraj ąca: 
Oh Panie, dzieci Kamerunu biorą za ręce dzieci na całym świecie. Razem przychodzimy z tobą 
porozmawiać. PomóŜ nam wznieść nasze głosy szczególnie w tym dniu, aby cię chwalić. Amen!      
 
Pieśń Otwierająca: Będę go czcić codziennie, będę czcić Pana 
 
CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO:Psalm 150, 1-6    
 
Wezwanie do Świętowania: Rozmyślajmy nad tematem 
 
Przewodniczący:  Gdy wstaję rano 
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Wszyscy:   Dzięki Ci Panie, ty tam jesteś  
 
Przewodnicząca:  Gdy idę codziennie do szkoły 
Wszyscy:   Dzięki Ci Panie, ty tam jesteś  
 
Przewodnicząca:  Gdy bawię się z kolegami 
Wszyscy:   Dzięki Ci Panie, ty tam jesteś  
 
Przewodnicząca:  Za piękno naszego świata, za dzisiaj i za jutro 
Wszyscy:   Dzięki Ci Panie, ty tam jesteś  
 
Przewodnicząca:  Za nasiona, które siejemy i deszcz, dzięki któremu rosną 
Wszyscy:   Ojcze, dziękujemy Ci 
 
Przewodnicząca:  Za słońce rozjaśniające zbiory 
Wszyscy:   Ojcze, dziękujemy Ci 
 
Wstęp:  

W Kamerunie piękno krajobrazu widać natychmiast, gdy spadnie deszcz. Wszystkie 
rośliny zaczynają się rozwijać, a wzgórza i doliny wyglądają jak olbrzymi kosz kwiatów. Nawet 
zwierzęta wyglądają na odświeŜone. Kaczki i kurczaki biegają radośnie. Wszyscy są szczęśliwi i 
pełni nadziei, Ŝe dla wszystkich ludzi i zwirząt starczy jedzenia. Kozy, krowy i konie pasą się na 
świeŜej trawie. W tym momencie jesteśmy szczęśliwi i mówimy do Boga „Dziękujemy Ci za to 
piękno i obfitość”. 
 
Wyjaśnienie do Psalmu 150:  

Psalm 150 jest ostatnim psalmem w Biblii. Słowo psalm oznacza pieśń, dlatego, gdy 
czytamy psalm, chcemy wstać. Słowa psalmu uczą nas o poznawaniu woli Boga, wychwalaniu 
go za jego miłość, zrozumienie i moc. Uświadamia nam równieŜ, gdzie jest nasze miejsce w 
świecie Boga i jesteśmy wezwani, aby go wiernie naśladować. Chłopcy i dziewczynki na cłym 
świecie stoją z nami i chwalą Pana. 1  
 
Refleksja: Podzielmy się uwagami na temat przeczytanego tekstu.  
 
Pytanie:  Jakie znacie Ŝyjące stworzenia w Kamerunie i jak one czczą Boga? 
 

Dibo: Ludzie: Śpiewają, klaszczą w ręce, mówią, modlą się i wielbią Boga 
wszystimi częściami ciała.  

  Zwierzęta: Wydają dźwięki typowe dla swego gatunku, szczekają, kraczą, 
miauczą, muczą i kwaczą. Biegają, skaczą, pełzają, pływają i szybują.  

  Rośliny:  Bujają się w kierunku wiatru, kwitną, rodzą liście i owoce.  
Pytanie: Kto został wezwany, aby czcić Pana?  
 
Malep: Ordynowani męŜczyźni i kobiety, dzieci, anioły, bracia i siostry, rodzice (ojcowie i 

matki), przyjaciele, lekarze, nauczyciele, rodziny i wszyscy Ŝyjący. Zwierzęta takie jak 
ptaki, świerszcze, koty, psy, konie i krowy, rośliny i ryby. 

 
Pytanie: Co moŜemy zrobić, by chwalić Pana?  

                                                 
1 Tekst daje odpowiedzi w takiej formie, jakby pochodziły od kameruńskiego dziecka. Dzieci są zachęcane do 
udzielania swoich własnych odpowiedzi.  
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Esso: MoŜemy śpiewać hymny kościelne, klaskać w ręce, czytać Biblię, pochylać głowę i klękać 
podczas modlitwy. MoŜemy tańczyć i grać na instrumentach, bębnach, grzechotkach czy 
tamburynach. MoŜemy chawalić Boga całym naszym ciałem, głosem, rękami, stopami i 
kończynami. Nawet dzikie zwierzęta jak tygrysy, lwy leopardy czczą Boga.    

 
Pytanie: Jak będziemy czcić Boga?  
 
Kenfack 

- Śpiewajcie  pieśni chwalące Pana. 
- Dziękujcie Bogu za rodziców, pieniądze i jedzenie.  
- Dziękujcie Bogu za wszystkie przyjemności, jakie Bóg nam daje. 
- Róbcie, co naleŜy.  
 

Edube:  
- Słuchajcie Boga i jego słowa 
- Powiedzcie moim przyjaciołom o Bogu, Jezusie i co dla mnie uczynił 
- Dziękujcie Bogu chwaląc go i modląc się 
 

Pieśń: Chwalcie, chwalcie Pana, o chwało, alleluja 
 
Przesłanie 
Ucz nas modlić się za świat, opiekować się wszystkimi dobrymi rzeczami, które dostaliśmy od 
Boga, drzewa, ptaki, kwiaty i zwierzęta. Pomagaj nam troszczyć się o malutkie stworzenia takie 
jak motyle i podziwiać delikatne pajęczyny. PomóŜ nam ujrzeć wspaniałe rzeczy i chwalić Pana 
za ich stworzenie.   
 
śycie jest bardzo waŜne. śyjemy, poniewaŜ moŜemy oddychać. Jesteśmy jak balon. Bez 
powietrza w środku, nie moglibyśmy się nim bawić, ani puszczać go wysoko w niebo. Balon bez 
powietrza jest tylko kawałkiem gumy. Tak jest teŜ z wszystkimi Ŝyjącymi stworzeniami. Ludzie 
nie mogą Ŝyc bez roślin, ktore oczyszczają powietrze, którym my oddychamy, produkują nasze 
jedzenie i zapewniają nam piękne widoki. Dzielimy ziemię ze zwierzętami, a niektóre z nich są 
naszymi przyjaciółmi. Wszyscy otrzymaliśmy dar Ŝycia.   
 
PoniewaŜ oddychamy i Ŝyjemy, musimy wyznać, Ŝe moŜemy oddychać dzięki Bogu. Mówimy 
Bogu, jak jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni za wszystko, co dla nas zrobił.  
 
Powinniśmy przekazać to wezwanie wszystkim Ŝyjącym stworzeniom; moŜemy  głosić słowo 
Boga o zbawieniu, dziękując Bogu za wszystko, co dla nas uczynił i uznając jego wspaniałość. 
Jako jego stworzenia moŜemy uŜyć wszystkich sposobów, moŜemy śpiewać i czcić jego święte 
imię.                 
 
Z naszych ręcznie robionych instrumentów wydobywają sie piękne dźwięki chwalące Boga. 
UŜywamy teŜ naszych ciał, kręcimy się, tupiemy, skaczemy i tańczymy, bujamy się. Naszymi 
czynami mówimy Bogu, Ŝe jesteśmy jego ludem i jesteśmy szczęśliwi, Ŝe stworzył nas i cały 
świat.  
 
Czsami nie czujemy się szczęśliwi. Czy moŜemy chwalić Pana? Gdy jesteśmy słabi lub boli nas 
palec, noga, ucho, głowa, brzuch czy inna część ciała, nie łatwo jest się uśmiechać i być 
szczęśliwym. Ale nie jesteśmy sami. Bóg jest z nami. Nawet gdy jest cięŜko, moŜemy dziękować 
Bogu za to, Ŝe jest z nami. Dlatego właśnie przyszliśmy się wspólnie modlić.  
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Gdy czcimy Boga, okazujemy mu wdzięczność.  
 
Psalmista mówi, Ŝe powinniśmy czcić Boga wszędzie: 

- Czcijcie Boga w „Jego sanktuarium” (kościele lub kaplicy)   
- Czcijcie Boga na „Jego potęŜnym firmamencie”   
- Czcijcie Boga za  „Jego wielkie dzieła” 
- Czcijcie Boga „zgodnie z Jego wspaniałością”. 

 
Psalmista mówi, Ŝe powinniśmy czcić Boga:  

- Trąbkami, harfami, na gitarach i lirach 
- Bębnami i tańcem 
- Harfami i fletami, cymbałami, głośnymi cymbałami i tamburynem 

 
Psalmista kńczy, mówiąc:  

- Wszystko, co Ŝyje, powinno czcić Pana 
- Wszystkie Ŝyjące stworzenia powinny czcić Pana 

 
Dzieci z Kamerunu mają wielką potrzebę czcić Boga. Mają świadomość, Ŝe Bóg jest istotą 
NajwyŜszą i w związku z tym wysławiają wielkość Boga. Abyśmy mogli wejść do królestwa 
BoŜego, musimy być jak dzieci. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, który kocha nas tak samo.  
 
Werset do zapamiętania:  

Niech wszystko, co Ŝyje,  czci Pana, czci Pana (Psalm 150,6). 
 
Pieśni: 

1. Niech wszystko, co Ŝyje,  czci Pana 
            2. Chwalmy Pana i oddajmy mu cześć, chwalmy Pana 

(Lub zgodnie z waszą tradycją) 
 
Spontaniczne modlitwy wstawiennicze za: 
 
Sieroty 
Dzieci ulicy 
Dzieci, które nie mogą chodzić do szkoły/kościoła 
Dzieci będące ofiarami handlu  
Dzieci będące nosicielami AIDS i HIV  
Dzieci będące ofiarami ubóstwa 
Dzieci specjalnej troski lub w jakiś sposób obciąŜone 
Dzieci, które popadają w kłopoty  
Dzieci nie kończące szkoły 
 
Modlitwa końcowa 

Dziękujemy Ci Panie BoŜe za to, Ŝe Ŝyjemy i Ŝe moŜemy Cię czcić, nie dlatego, Ŝe 
jesteśmy wielcy, inteligentni, bogaci czy sławni, ale poniewaŜ Ty nas stworzyłeś i naleŜymy do 
Ciebie. JeŜeli Bóg jest dla nas, nic nie moŜe nas oddzielić od jego miłości. Amen.  
 
Pieśń Zamykająca: Jezus na całe Ŝycie 
 
Błogosławieństwo 
 


