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ŚWIATOWY DZIE Ń MODLITWY 2011 CHILE 
TEMAT: „ILE MACIE CHLEBÓW?” 

 
LITURGIA DZIECI  

 
 

Przygotowanie sali: 
Udekorujcie salę czerwonymi, białymi i niebieskimi balonami. Połóżcie na stole kilka kłosów 
pszenicy. Kilka małych bułek, w ilości wystarczającej dla obecnych osób, włóżcie do miseczki 
na chleb (wykonanej z drewna, wikliny, lub innego materiału) przykrytej serwetką.  
 
Potrzebna jest mapa świata, aby zlokalizować Chile. 
 
Wstęp: Nagranie muzyki instrumentalnej. 
 
Powitanie: 
(Liderka, która prowadzi powitanie, będzie wypowiadała słowa powitania w różnych językach, 
zapraszając dzieci do powtarzania.) 
 
Przewodnicząca: Dzieci z Chile pozdrawiają was serdecznie w językach: 

aymara = Napaykullaqui 
mapuche = Mari Mari lamgüem [wymawiane:] lamoén 
Rapa Nui = Iorana 
hiszpański = Hola! Buenos dias! (lub „buenas tardes” – po południu) 

 
Dzieci witają się nawzajem i wymawiają swoje imiona, rzucając do siebie po kolei piłkę 
zrobioną z wełny – po prostu rzucając piłkę – aż powstanie sieć z wełny. To symbolizuje jedność 
w modlitwie, która łączy nas ze wszystkimi dziećmi na świecie. 
 
WPROWADZENIE 
 
Znajdź na mapie Chile. Przypomnijcie sobie informacje i dane ogólne o kraju. 
 
Widzimy, że Chile jest krajem, który zajmuje rozległy pas wybrzeża na Oceanie Spokojnym. 
Tam, gdzie wschodzi słońce, widzimy bardzo wysokie i długie pasmo górskie. Sąsiadami Chile 
są Peru, Boliwia i Argentyna, dalej na południe jest Antarktyda i małe wyspy wgłąb morza: 
Robinson Crusoe, Juan Fernández, i piękna Wyspa Wielkanocna, pełna tajemniczych, bardzo 
wysokich posągów, zwanych moai. 
 
Chile ma trzy strefy: na północy pustynia, łagodny klimat śródziemnomorski w centrum i bardzo 
mokry i zimny klimat na południu. 
 
W niedziele wiele dziewcząt i chłopców chodzi z rodzinami do kościoła i uczęszczają do szkółki 
niedzielnej lub na lekcje katechizmu, aby studiować Słowo Boże, śpiewać, modlić się, 
świętować i bawić się razem. 
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Dzieci są zabierane do żłobka, zwłaszcza, gdy ich rodzice są w pracy. Dzieci w wieku trzech lat 
idą do przedszkola, a następnie w wieku pięciu zaczynają szkołę podstawową, którą opuszczają 
w wieku 12 lat. 
 
W lecie chilijskie dzieci bawią się na świeżym powietrzu: biegają za piłką, jeżdżą na rowerze i 
uciekają od letniego upału na skwerach, basenach i plażach w całym kraju. Gdy tylko kończy się 
okres wakacyjny (styczeń i luty) dzieci idą do szkoły. Obchody Światowego Dnia Modlitwy 
mają miejsce zaraz po powrocie z wakacji. Zimą dzieci bawią się w pomieszczeniach, grają w 
karty i gry planszowe. Oglądają dużo telewizji i są ekspertami w użyciu komputerów, Play 
Station, i wirtualnych zwierząt. Dzięki tym zajęciom nie muszą wychodzić na dwór, gdy jest 
zimno i mokro. 
 
Uczcijmy więc to nabożeństwo wraz z nimi! 
 
Wezwanie do Modlitwy: 
 
Przewodnicząca: „Panie, Tyś był ostoją naszą z pokolenia w pokolenie. Zanim góry powstały, 
zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest, o Boże!” (Psalm 90,1-2). 
 
Pieśń: "Dios está aquí" 
 
Modlitwa dzi ękczynna: 
 
Przewodnicząca: Drogi Jezu, jesteśmy wdzięczne i szczęśliwe, że możemy celebrować 
Światowy Dzień Modlitwy, który jest tak wyjątkowy, gdy łączymy się w modlitwie w wielu 
krajach na całym świecie. Razem z dziećmi z Chile, błogosław nas, Panie, dziś, jutro i zawsze. 
Amen.  
 
Dziecko 1: Dziękujmy Bogu, ponieważ jesteśmy szczególnie ważni dla Ojca. Jezus mówi, że 
królestwo Boże należy do dzieci. 
 
Dziecko 2: Dziękujemy Ci Boże za rodzinę i codzienne pokarmy. 
 
Dziecko 3: Dziękujemy Ci Boże za życie w domu, który daje nam schronienie. 
 
Dziecko 4: Oby łaska Boga dotarła do każdego chłopca i dziewczynki na świecie, przez 
Chrystusa naszego Pana: 
 
Wszyscy: Amen. 
 
Pieśń: „ Miłość Jezusa jest cudowna” 
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Temat: 
 
Przewodnicząca: Pan powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie próbujcie ich 
zatrzymać, bo królestwo Boże należy do takich jak one. 
 
(Zaproście dzieci, aby usiadły na ziemi, jak to robili ludzie w czasach Jezusa) 
 
Przewodnicząca: Zapraszam do słuchania słowa Bożego, zaczerpniętego z Ewangelii Świętego 
Marka, w rozdziale 6, wersety od 30 do 44. 
 
Wszyscy:  
Todo el mundo Alabe (Laudate omnes gentes) 
Alabe al Señor 
Alabe todo el mundo 
Alabe al nino Dios 
 
Przewodnicząca: Małe rzeczy też są ważne, a w rękach Boga nawet malutka część wystarczy. 
Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Amen. 
 
Wszyscy: Amen. 
 
Myśl: "WARTOŚĆ MAŁEJ RZECZY" 
Wskazówka: Przejrzyj przykłady alfabetu, cyfr, kolorów i muzyki. Wybierz te najbardziej 
atrakcyjne i najbardziej zrozumiałe w waszym kontekście. 
 
Przedmioty: 
Pomoce wizualne: duży arkusz brystolu z literami alfabetu, cyframi od 0 do 9, trzy podstawowe 
kolory i/lub siedem nut ze skali muzycznej, wszystko wyraźnie pomalowane na arkuszu, aby 
pokazać dzieciom. 
 
Przewodnicząca: 
Czy wiesz, ile liter znajduje się w naszym alfabecie? ... 26. Wszystkie słowa w słowniku złożone 
są z tych kilku liter i zostały one wykorzystane do napisania niezliczonej liczby książek 
wydanych na świecie. 
 
Czy wiesz, ile jest cyfr? ... Tylko 10, od 0 do 9. Używając tych cyfr możemy wykonać różnego 
rodzaju działania matematyczne. Co jeszcze można zrobić z liczbami? 
 
Czy wiesz, ile nut jest na skali muzycznej? ... Tylko siedem: A, B, C, D, E, F, G. Większość 
kompozycji muzycznych na świecie zostało napisanych z tych siedmiu nut. 
 
Czy wiesz, ile jest podstawowych kolorów? Tylko trzy: czerwony, żółty i niebieski. Z użyciem 
tych trzech kolorów można wykonać wszelkiego rodzaju kombinacje i stworzyć wiele różnych 
odcieni kolorów, które widzimy wokół nas. 
 



 4 

Każda z wymienionych tu rzeczy może wydawać się mała i nieistotna. Każda z nich jest 
naprawdę ważna i cenna, a wszystkie razem to dużo, dużo więcej niż się wydaje. 
 
To samo dotyczy chłopców i dziewcząt: gdy są mali, są słabi i nie mogą dokonać wielkich 
rzeczy, ale dla Boga są wyjątkowi i są bardzo ważni dla każdej rodziny i dla Kościoła. 
 
Ewangelia św. Marka 6,30-44 
 
Przewodnicząca: W tym dniu Jezus chciał pomóc tłumowi pięciu tysięcy ludzi, którzy 
spotykają się, aby słuchać jego nauczania i świadectwa jego cudów. Wieczorem, po kilku 
godzinach, ludzie stają się głodni. Nie było łatwo wrócić do domu i kupić chleb, więc Jezus 
postanowił, żeby uczniowie nakarmili tłum. Rzekł do uczniów: „Wy dajcie im jeść”. Byli 
zdumieni i nie wiedzieli jak to zrobić. Nalegał, pytając ich: „Ile macie chlebów?” Pamiętasz co 
się stało dalej? (Dzieci odpowiadają) 
 
Po podziękowaniu Jezus podał swoim uczniom chleb do podzielenia i gdy zaczęli dzielić chleb, 
mogli rozdawać chleb i ryby bez końca, tak aby wystarczyło dla wszystkich. Dużo jeszcze 
zostało. Jeżeli nauczymy się wkładać w ręce Jezusa Chrystusa cokolwiek mamy, on może 
wykorzystać nas na swój sposób, abyśmy stali się błogosławieństwem dla innych. 
 
Dziecko 1: Jezu, przez swoją niezrównaną miłość, ponieważ wykorzystujesz to, co jest małe i 
pozornie mało istotne, by zrobić wielkie rzeczy, oddajemy teraz nasze życie w Twoje ręce, tak 
abyś mógł prowadzić nas i uczyć nas spełniać wolę Twoją. Modlimy się w imię Twoje. 
 
Wszyscy: Amen. 
 
Zadanie: 
Podzielcie chleb. 
 
Znajdźcie sposób podzielenia chleba z dużej miski chleba na stole, który będzie istotny w tym 
kontekście. Na przykład zaangażujcie 2 lub 3 (lub 12, jeśli jest wiele) dzieci do podziału chleba. 
Tę scenę trzeba będzie przećwiczyć przed uroczystością! 
 
Śpiewana łaska: 
[Dziękujemy za świat tak słodki] 
 
Modlitwa wstawiennicza 
 
Przewodnicząca: Chcemy modlić się razem ze wszystkimi dziećmi, które uczestniczą dzisiaj w 
tym nabożeństwie w różnych częściach świata. Módlmy się, abyśmy mogli czuć się tak 
szczęśliwi, jak się czujemy. (Liderzy będą zachęcać dzieci do wyrażania swoich próśb.) 

 
• Panie Jezu, prosimy, aby Twoje miłosierdzie i miłość dotknęła i poruszyła serce i życie 

każdego dziecka, które cierpi na świecie, wszędzie tam, gdzie jest potrzeba. 
• Modlimy się do Pana o dzieci na ulicach: które są atakowane, porzucone, źle traktowane, 

opuszczone i molestowane oraz te, które zostały zarażone wirusem HIV i AIDS. 
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• Panie, tylko Ty masz moc, aby pomóc nam w każdej sytuacji, wszystkie nasze prośby i 
modlitwy kierujemy do Ciebie, Panie. 

• Drogi Ojcze, modlimy się, aby została wyeliminowana przestępczość wśród dzieci i ich 
wykorzystywanie. Módlmy się za dzieci, które mieszkają w miejscach, gdzie trwa wojna, 
za dzieci, wśród których występuje przemoc i agresja, za dzieci ulicy i za te dzieci, które 
nie mają domu, wody i chleba. 

• Ufając, że Ty, Panie, odpowiesz wedle woli Twojej w imieniu Jezusa, Amen. 
 
Wniosek 
 
Przewodnicząca: Zbliżając się do końca nabożeństwa prosimy, abyście trzymali się za ręce i 
razem modlili słowami, których Jezus nas nauczył: 
 
Ojca Nasz, któryś jest w niebie, 
Święć się imię twoje, 
Przyjdź królestwo Twoje, 
Bądź wola Twoja 
Jako w niebie, tak i na ziemi. 
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. 
Przebacz nam nasze winy 
Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. 
I nie wódź nas na pokuszenie 
Ale nas zbaw ode złego. 
Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała, 
Teraz i na wieki wieków 
Amen. 
 
Błogosławieństwo końcowe 
 
Przewodnicząca: Zapraszam was, abyśmy pochylili głowy, aby otrzymać błogosławieństwo od 
tego, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. 
 
Wszyscy: Amen. 


