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,,Czy wiecie, co wam uczyni³em?”
Chantal E.Y. Bethel - autorka tytuowego obrazu akrylowego na

p³ótnie (szczegó³: stopy Jezusa u do³u obrazu) pt. ,,B³ogos³awiony”
pokazuje flamingi, które pochylaj¹ sie nad stopami Chrystusa. 
W tym akcie uleg³oœci symbolicznie pokazane jest przebaczenie,
pokój i mi³oœæ.

Autorka poprzez namalowany obraz ptaka narodowego -
flaminga - czci Bahamy. Czci równie¿ nasze b³ogos³awieñstwo, gdy
dzielimy siê nim z ca³ym œwiatem. 

Wykorzystuje w swym malarstwie g³ebokie emocje. Maluj¹c
krajobrazy i folklor swojego dziedzictwa, w po³aczeniu z uczuciami
p³yn¹cymi z serca, Chantal poprzez u¿ycie odpowiednich kolorów
przenosi widzów w œwiat piêkna, czasami nawet w najciemniejsze i
najtrudniejsze miejsca. 

Chantal E.Y. Bethel wierzy, ¿e sztuka jest potê¿nym narzêdziem
uzdrawiania i uczenia. Jej szkolenie obejmuje ,,Sztukê jako Prak-
tykê Uzdrawiania”. W 2001 r. otrzyma³a nagrodê Dzieciêcego Szpi-
tala w Miami za dokonania artystyczne w trosce o sprawy dzieci, 
a w 2008 Urz¹d Spraw Kobiet uhonorowa³ Chantal za jej wybitne
zas³ugi i wk³ad pracy w dziedzinie Sztuk Piêknych. 

W 2010 r. Ambasada Haiti w Waszyngtonie uhonorowa³a j¹
Nagrod¹ Doskona³oœci za pracê na temat trzêsienia ziemi na Haiti. 

Ponadto Chantal wierzy w wielk¹ moc sztuki w dziedzinie kul-
tury i historii. By³a wspó³za³o¿ycielk¹ Fundacji Dziedzictwa Wiel-
kiej Bahamy, organizacji non-profit, której misj¹ jest badanie 
i przekazywanie dziedzictwa Wyspy Wielka Bahama poprzez pro-
jekty artystyczne  przedstawiaj¹ce przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ 
i przysz³oœæ. 

Chantal mia³a wystawy w Kolumbii Brytyjskiej, Waszyngtonie,
Nowym Jorku, po³udniowej Florydzie oraz w kraju w Freeport 
i Nassau. Jej prace znajduj¹ siê w prywatnych i instytucjonalnych
kolekcjach w kraju i za granic¹. Mieszka i pracuje na Wyspie
Wielka Bahama, na Bahamach. 



ŒWIATOWY DZIEÑ MODLITWY
Œwiatowy Dzieñ Modlitwy Kobiet o 128-letniej tradycji

skupia wokó³ siebie chrzeœcijanki ró¿nych wyznañ.
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 roku Mary Ellen James (czyt. Mery
Elen D¿ejms) z Koœcio³a Prezbiteriañskiego. 

Nastêpnie w roku 1890 dwie cz³onkinie Koœcio³a Bap-
tystów - Helen Barret Montgomery i Lucy Peabody - wezwa³y
do obchodzenia Dnia Modlitwy w intencji misji zagranicz-
nych. 

W 1919 roku 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 roku idea ta rozprzestrzeni³a siê na inne an-
glojêzyczne kraje. 

W 1927 roku by³ ju¿ obchodzony jako Œwiatowy Dzieñ
Modlitwy Kobiet. Od tego czasu liturgia ŒDMK opracowy-
wana jest kolejno przez chrzeœcijanki ró¿nych krajów. 

Od 1968 roku Œwiatowy Dzieñ Modlitwy Kobiet obcho-
dzony jest na ca³ym œwiecie w ponad 170 krajach w pierwszy
pi¹tek marca. 

W roku 1967 powo³any zosta³ Komitet Miêdzynarodowy
Œwiatowego Dnia Modlitwy Kobiet. Co 4-5 lat Komitet Miê-
dzynarodowy urz¹dza konferencje, na której delegatki po-
szczególnych Komitetów Krajowych wybieraj¹ tematy i au-
torki liturgii ŒDM na najbli¿sze 4 lata.

Pomiêdzy konferencjami za sprawy Œwiatowego Dnia
Modlitwy Kobiet odpowiedzialny jest Komitet Wykonawczy,
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JEZUS RZEK£ IM
,,CZY WIECIE, CO WAM UCZYNI£EM?”

S³owa i Muzyka - George Mulrain

Jezus wsta³ od wieczerzy
Z³o¿y³ szaty
A wzi¹wszy przeœcierad³o, przepasa³ siê 
Potem nala³ wody do misy
I pocz¹³ umywaæ nogi uczniów.
Czy wiecie, co wam uczyni³em? 
Czy wiecie, co wam uczyni³em?
Jeœli tedy Ja, Pan i Nauczyciel
umy³em nogi wasze 
I wy winniœcie sobie nawzajem umywaæ nogi.
Rzecze mu Szymon Piotr, protestuj¹c:
,,Panie, nie tylko nogi moje, lecz cia³o ca³e!”
Jesus pomóg³ im przyznaæ 
¯e ubrudzone stopy 
Nie umyte, zanieczyszcz¹ ca³e cia³o.
Jezus przyby³, aby s³u¿yæ, a nie byæ obs³ugiwanym 
Naœladowaæ Go oznacza byæ posz³usznym s³owu Jego
Jak d³ugo bêdziemy ¿yæ 
Musimy daæ mu pokorne nabo¿eñstwo 
I zachêcaæ innych do tego samego.



z siedzib¹ w Nowym Jorku, sk³adaj¹cy siê z przedstawicielek
ró¿nych regionów œwiata, reprezentuj¹cych trzy najwiêksze
tradycje chrzeœcijañskie: protestanck¹, prawos³awn¹ i rzym-
skokatolick¹.

W dniach 11-17 czerwca 2014 r. odby³a siê Europejska
Konferencja Œwiatowego Dnia Modlitwy w Austri w Cen-
trum Konferencyjnym St. Virgil w Salzburgu. Has³em kon-
ferencji by³ s³owa „Uczmy siê od siebie - ¿yj¹c razem”, G³ó-
wny tekst biblijny na nabo¿eñstwo 2015 pochodzi z Ewan-
gelii Jana 13,1-17. Nasze siostry z komitetu ŒDM na Baha-
mach, które przygotowa³y materia³y liturgiczne na obchody 
6 marca 2015, zag³êbi³y siê w lekturze Ewangelii, aby znaleŸæ
odpowiedzi na gest mi³oœci Jezusa - mi³oœci bezgranicznej.
oraz liturgii przygotowanej na 2015 r. przez kobiety z Baha-
ma. W konferencji wziê³o udzia³ 60 przedstawicielek z 33
Komitetów Krajowych Œwiatowego Dnia Modlitwy z ca³ej
Europy. Polskê reprezentowa³y Joanna Kamiñska, Przewod-
nicz¹ca polskiego Komitetu oraz p. Dorota Balicka.

Nowymi przewodnicz¹cymi Komitetu Regionalnego na
Europê zosta³y Laurence Gangloff z Francji oraz Emmanuelle
Bauer z Luksemburga. Zast¹pi³y one Jean Hackett z Wielkiej
Brytanii oraz Corinn Harbig ze S³owenii, ktora zosta³a Pre-
zydentk¹ zastêpuj¹c na tym stanowisku Annette Poitier z Ba-
hama. Na stanowisku Dyrektora Generalnego obecnie jest
Rosangela Oliviera 

Z badañ nad histori¹ ŒDM wynika, ¿e w Polsce pierwsze
nabo¿eñstwo ŒDMK odby³o siê 4 marca 1927 roku w Koœcie-
le Baptystycznym w £odzi. W 1948 roku odby³o siê nabo¿eñ-
stwo ŒDMK w Koœciele Ewangelicko-Metodystycznym 
w Warszawie, prowadzone przez Amerykankê, pani¹ Hjordis
Wickstroem. Po 13 latach przerwy idea Œwiatowego Dnia
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,,Czy wiecie, co wam uczyni³em?'”

GEORGE MULRAIN, kompozytor pieœni ,,Co uczy-
ni³em?” napisanej na nabo¿eñstwo ŒDM 2015 na Bahamach
urodzi³ siê na wyspie bliŸniaczej Trinidad i Tobago. Syn me-
todystki i anglikanina, wychowa³ siê w chrzeœcijañskim do-
mu. Nic wiêc dziwnego, ¿e poczu³ powo³anie, aby s³u¿yæ Ko-
œcio³owi i g³osiæ s³owo Bo¿e. Swoj¹ edukacjê teologiczn¹ 
i praktykê pastorsk¹ zdoby³ na Jamajce w Zjednoczonym
Kolegium Teologicznym West Indies (UTCWI). Po ukoñcze-
niu uczelni s³u¿y³ jako Prezbiter Probator na Haiti, po czym
zosta³ ordynowany w maju 1975 na S³ugê S³owa i Sakra-
mentów. 

Praca Mulrain’a obejmowa³a katechêzê w szkole na Haiti,
wyk³ady na studiach misyjnych w Selly Oak Colleges w Bir-
mingham, wyk³ady na Porównawczych Studiach Religii 
w swojej uczelni, UTCWI, bêd¹c dyrektorem Kingsmead
Missionary College w Birmingham, Wielka Brytania i Star-
szym Wyk³adowc¹ Metodyzmu w UTCWI. Przez dziewiêæ
lat (2003-2012) by³ zwierzchnikiem Koœcio³a Metodystycz-
nego na Karaibach i w Amerykach (MCCA). Obecnie  jest
Superintendentem Providence Circuit na Jamajce.

Mulrain jest ¿onaty i ma dwie córki, wnuczkê i wnuczka.
Skomponowa³ kilka religijnych pieœni w rytmie calypso. Kil-
ka z nich pojawi³o siê w produkcjach ekumenicznych, np. 
A Man Named Jonah, the Thirsty Deer longs for the Streams,
You CreatorGod Have SearchedMe. By³ instrumentalist¹ w
produkcji Voices in Praise, (G³osy Chwa³y) nowy kancjona³
MCCA wydany w 2013r. 



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

Od marca 1962 roku regularnie, co roku, odbywaj¹ siê 
w Polsce ekumeniczne nabo¿eñstwa nazywane wczeœniej na-
bo¿eñstwami Œwiatowego Dnia Modlitwy Kobiet, a obecnie
Œwiatowego Dnia Modlitwy i obejmuj¹ coraz szersze krêgi
wyznawców ró¿nych Koœcio³ów w wielu miastach. 

Od 1992 roku w pracach przygotowawczych i nabo¿eñ-
stwach ŒDM bierze czynny udzia³ Polski Zwi¹zek Kobiet Ka-
tolickich, natomiast od roku 2000 Stowarzyszenie Pokoju 
i Pojednania „Effatha”, a od roku 2001 Koœció³ Grecko-
katolicki.

B£OGOS£AWIEÑSTWO I ROZES£ANIE

G³os z wyspy Harbour Island: Panie, dziêkujemy Ci za
tych wszystkich, którzy nas obejmuj¹ swoj¹ modlitw¹
podczas tegorocznego Œwiatowego Dnia Modlitwy. Prosimy
o b³ogos³awieñstwo dla naszych sióstr we wszystkich krajach
œwiata i na naszych ukochanych wyspach Bahama. Spraw,
abyœmy ¿yli na Twoj¹ chwa³ê! Ucz nas, abyœmy potrafili -
naœladuj¹c Ciebie - s³u¿yæ drugiemu cz³owiekowi z
bezwarunkow¹ mi³oœci¹. W imiê Jezusa Chrystusa, naszego
Pana i Zbawiciela. Amen.

PIEŒÑ 7 Ojcze nasz

Wszyscy uczestnicy liturgii procesjonalnie wychodz¹. 
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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 2016
pod has³em: Odbieranie dzieci, przyjmijcie mnie przygotuje
Komitet Œwiatowego Dnia Modlitwy z Kuby.

WSZYSCY: Panie, zadziwiasz nas Twoj¹ wielk¹
bezwarunkow¹ mi³oœci¹, jak¹ nas obdarzasz! 

G³os z wyspy Mayaguana: Panie, Bo¿e, dziêkujemy Ci
za odwa¿ne, ciê¿ko pracuj¹ce kobiety na naszych wyspach i
na ca³ym œwiecie. Dziêkujemy za matki, które nauczy³y nas
modliæ siê do Ciebie i wielbiæ Ciê zarówno w radoœci, jak i w
smutku. 

WSZYSCY: Jak wielka i g³êboka jest Twoja
bezwarunkowa mi³oœæ!

G³os z wyspy New Providence: Panie Bo¿e, nasz
archipelag staje siê coraz bardziej znany na œwiecie, dziêki
turystom. Przybywaj¹ tu co roku, aby podziwiaæ turkusowy
kolor wody i cieszyæ siê ¿yczliwoœci¹ mieszkañców. To dla
nas wielkie b³ogos³awieñstwo! Spraw, abyœmy traktowali je z
odpowiedzialnoœci¹ szafarzy Twojego stworzenia. 

WSZYSCY: Dziêkujemy Ci, Panie!
Ka¿dy kraj mo¿e tu w³¹czyæ w³asn¹ modlitwê

dziêkczynn¹.

Pieœn 6 Bo¿e nasz
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ŒWIATOWY DZIEÑ MODLITWY
Przygotowa³ Komitet ŒDM na Bahamach

6 MARCA 2015
„Czy wiecie, co wam uczyni³em?”

PRZYGOTOWANIE
O³tarz udekorowany du¿ym bukietem kolorowych kwiatów

umieszczonym na niebieskim obrusie, przypominaj¹cym mo-
rza otaczaj¹ce Bahamy. Na o³tarzu po³o¿ona Bibliê otwarta na
13 rozdziale Ewangelii wg œw. Jana. Obok ustawione dzban 
z wod¹, misa i po³o¿ony rêcznik. Kobiety sprawuj¹ce liturgiê,
ubrane kolorowo (ró¿, ¿ó³ty, turkus, zieleñ), procesjonalnie
podchodz¹ do o³tarza, na którym kolejno sk³adaj¹: garœæ mu-
szelek, p³atki kwiatów, ozdoby ze s³omy i owoce tropikalne.
W tym czasie muzyka lub pieœñ.

Mo¿na wyci¹æ z papieru œlady stóp i u³o¿yæ (przykleiæ) je
od wejœcia do o³tarza. Proponowane jest te¿ wrêczenie uczes-
tnikom ma³ych karteczek w tym samym kszta³cie, aby w od-
powiednim momencie nabo¿eñstwa, po zapowiedzi, napisali
na nich stosown¹ sentencjê.

POWITANIE
G³os 1: „Œpiewajcie Panu pieœñ now¹, pieœñ ku Jego czci

od krañców ziemi (…), wy wyspy i ich mieszkañcy” (wg Iz
42,10).

Przewodnicz¹ca: My, kobiety z Komitetu Œwiatowego
Dnia Modlitwy na Bahamach, zapraszamy Was do wspólnego
œwiêtowania tego nabo¿eñstwa. Przed 65 laty w naszej stolicy
Nassau, w szkockim koœciele prezbiteriañskim (ten Koœció³
nale¿y do rodziny Koœcio³ów reformowanych), prze¿ywa-
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PIEŒÑ 5 Czy wy wiecie, com uczynui wam

MODLITWA DZIÊKCZYNNA

Przewodnicz¹ca: Z³¹czmy siê teraz z kobietami z jeszcze
innych wysp archipelagu Bahamów w modlitwie
dziêkczynnej.

G³os z wyspy San Salvador: Jesteœmy wezwani, by
naœladowaæ Jezusa i dawaæ przyk³ad bezwarunkowej mi³oœci
- na wyspie San Salvador i na ca³ym œwiecie. Dziêkujemy Ci,
Bo¿e, za wszystko, czym nas obdarzy³eœ. 



³yœmy pocz¹tki Œwiatowego Dnia Modlitwy. Dzisiaj Œwia-
towy Dzieñ Modlitwy obchodzony jest na wiêkszoœci wysp
przez ponad dziesiêæ ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich.

Dziewiêædziesiêciopiêcioletnia Gertrude Burnside, która
w 1950 r. uczestniczy³a w liturgii nabo¿eñstwa opowiada: 

G³os 2: „W ten pi¹tek popo³udniu wesz³yœmy do koœcio³a
prezbiteriañskiego wszystkie ubrane na bia³o. Wiêkszoœæ ko-
biet to by³y pastorowe, a ja zosta³am zaproszona przez jedn¹
z nich, ¿onê mojego pastora. „ 

G³os 3: Dzisiaj, ubrane w tropikalne kolory naszego pia-
sku, morza i s³oñca, od Nassau po Wyspy Rodzinne, poz-
drawiamy Was i zapraszamy do wspólnego œpiewania, uwiel-
biania Boga i modlitwy. 

PIEŒÑ 1: My z wysp Bahama
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WSZYSCY: Panie, wys³uchaj naszej modlitwy!

Przewodnicz¹ca: Panie Jezu, pomó¿ nam pamiêtaæ, ¿e
wszyscy jesteœmy Twoimi dzieæmi, kochanymi przez Ciebie
bezwarunkow¹ mi³oœci¹. Pozwól nam byæ wartoœciowymi
ludŸmi, godnymi naszego powo³ania i naœladuj¹cymi Twoj¹
bezwarunkow¹ mi³oœæ. 

Przewodnicz¹ca: Módlmy siê razem, jak nas nauczy³
Jezus Chrystus. 

MODLITWA PAÑSKA
Ojcze nasz, któryœ jest w niebie, œwiêæ siê imiê Twoje,

przyjdŸ Królestwo Twoje, b¹dŸ wola Twoja, jako w niebie
tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj i odpuœæ nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom i nie wódŸ nas na pokuszenie, ale nas
zbaw ode z³ego; albowiem Twoje jest Królestwo i moc, 
i chwa³a na wieki wieków. Amen.

Przewodnicz¹ca: Dzielmy siê pokojem Chrystusowym,
przekazuj¹c sobie znak pokoju.

KOLEKTA

Przewodnicz¹ca: Nasza kolekta jest znakiem, ¿e ¿yjemy
w jednym œwiecie jako siostry i bracia. Dzielimy nasze troski,
modlimy siê o siebie nawzajem i staramy siê równie¿ dzieliæ
siê naszymi dobrami materialnymi. 

Zebranie ofiary w trakcie pieœni



WEZWANIE DO MODLITWY

PRZEWODNICZ¥CA: Przy³¹czmy siê teraz do modlitw
kobiet z poszczególnych wysp.

G³os z Wyspy Andros: Bo¿e Stworzycielu, wezwa³eœ nas
tutaj z wyspy Andros i ze wszystkich krajów: niech nas ob-
myje nieustannie p³yn¹cy ocean Bo¿ej ³aski; niech nas ogrzeje
œwiat³o mi³oœci Chrystusowej; niech nas ogarnie ch³odny po-
wiew Ducha Œwiêtego, powiew przemiany i nowego
pocz¹tku. 

WSZYSCY: Tu, na naszych wyspach, pe³nych piêkna i
œwie¿oœci, gromadzimy siê w mi³oœci i wspólnocie.

G³os z wyspy Eleuthera: Z wyspy Eleuthera i z ca³ego
œwiata jesteœmy powo³ani do Królestwa Bo¿ego. Œwiêtujmy
wiêc to nabo¿eñstwo i módlmy siê razem w jednoœci!

WSZYSCY: Królestwo Bo¿e bezwarunkowej mi³oœci,
radoœci i pokoju - tutaj i teraz.

G³os z wyspy Exuma: Z wyspy Exuma i z ca³ego œwiata
jesteœmy wezwani, aby byæ cz³onkami Twojego Cia³a. Cia³a,
w którym Chrystus jest obecny tu na ziemi, Cia³a ró¿norod-
nego, ale zjednoczonego w Duchu! 

WSZYSCY: Przychodzimy tacy, jacy jesteœmy, Panie.
Oczyœæ nasze umys³y, aby mog³y Ciebie wielbiæ. Oczyœæ
nasze rêce i nogi, abyœmy mogli Ci s³u¿yæ. I otwórz nasze
serca, abyœmy mogli bezwarunkowo Ciê kochaæ i wielbiæ. 
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G³os 6: Módlmy siê za wszystkich uchodŸców, gastarbei-
terów, nielegalnych imigrantów, którzy w niepewnoœci i stra-
chu ¿yj¹ w centrum dla uchodŸców na wyspie New Providen-
ce. W swojej ³asce rozprosz ich obawy, Panie, i zapewnij im
pokój, sprawiedliwoœæ i ¿yciowe spe³nienie. 

WSZYSCY: Panie, wys³uchaj naszej modlitwy!

G³os 7: Módlmy siê za wszystkie matki i samotnych rodzi-
ców. Teraz szczególnie myœlimy o nastoletnich matkach w cen-
trach pomocy PACE, na Grand Bahama i New Providence.
Niech znajd¹ potrzebne wsparcie, aby mog³y skoñczyæ szko³ê,
co pozwoli im zapewniæ ich dzieciom godne ¿ycie i dobre wy-
chowanie. Bo¿e, spraw te¿, abyœmy potrafili im pomagaæ 
w problemach zwi¹zanych z wychowywaniem ich dzieci. 

WSZYSCY: Panie, wys³uchaj naszej modlitwy!

G³os 8: Panie, przed Twoje oblicze przynosimy sprawy
zara¿onych HIV i chorych na AIDS przebywaj¹cych w All
Saints Camp w New Providence, w szpitalach i w domach.
Bardzo potrzebne s¹ dzia³ania zapobiegawcze, prewencyjne,
jak równie¿ leczenie w odpowiednim czasie. Dopomó¿ nam,
abyœmy potrafili tych ludzi zawsze serdecznie wspieraæ. 

WSZYSCY: Panie, wys³uchaj naszej modlitwy!

G³os 9: Pamiêtajmy o tych kobietach na Bahamach i w na-
szym kraju, u których zdiagnozowano raka piersi. Módlmy
siê o rozwój edukacji, wczesnego wykrywania i odpowied-
niego leczenia tej choroby. Szanujemy ¿ycie naszych kobiet i
prosimy o si³y dla tych, które s¹ chore. 



G³os z wyspy Inagua: Na wyspie Inagua i na ca³ym œwie-
cie daj nam us³yszeæ Twoje ciche wezwanie do uczniostwa 
i s³u¿by! 

Przewodnicz¹ca: W ciszy trwajmy chwilê w Bo¿ej
obecnoœci.

Chwila ciszy

MODLITWA POCHWALNA
(stoj¹c)

Przewodnicz¹ca: Po³¹czmy siê z Wyspami w modlitwie
pochwalnej.

G³os z wyspy Bimini: Bo¿e, Stworzycielu nieba i ziemi, Ty
tchn¹³eœ w nas ¿ycie. Dziêkujemy za ten cenny dar. Z g³êbok¹
czci¹ stajemy przed Twoim piêknem, chwa³¹ i majestatem.
Widzimy je w promieniach s³oñca, piêknie naszych mórz, buzi
dziecka i uœmiechniêtych oczach starej kobiety. 

WSZYSCY: Bo¿e, oddajemy Ci chwa³ê.

G³os z wyspy Abaco: Bo¿e, Stwórco cudów tego œwiata, 
z radoœci¹ patrzymy na paletê barw têczy, po³yskuj¹cej kropli
wody i niepowtarzalne piêkno ka¿dego kwiatu. Panie, Twoja
bezwarunkowa mi³oœæ jest tak trwa³a jak s³oñce, Twoje
mi³osierdzie tak bezkresne jak piasek, a Twoja ³aska otacza
nas jak wody mórz. 

WSZYSCY: Bo¿e, oddajemy Ci chwa³ê.
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Przewodnicz¹ca: Panie Jezu Chryste, przychodzimy
przed Twoje oblicze z ¿arliw¹ modlitw¹, przynosz¹c
problemy wszystkich kobiet œwiata. Szczególnie pamiêtamy
o kobietach z wysp Bahama i o tych w naszym kraju. Mod-
limy siê za nie i za nas wszystkich, prosz¹c o Twoje
b³ogos³awieñstwo i moc Ducha Œwiêtego. 

WSZYSCY: Panie, wys³uchaj naszej modlitwy!

MODLITWA PRZYCZYNNA

G³os 4: Pamiêtajmy o tych, którzy ¿yj¹ w biedzie i
codziennie walcz¹ o prze¿ycie swoje i swoich rodzin.
Módlmy siê za kobiety mieszkaj¹ce w 'Over- the -Hill',
biednej dzielnicy w Nassau, gdzie s¹ du¿e problemy socjalne.
Bo¿e obfitoœci, nape³nij te kobiety nadziej¹, ¿e Ty zadbasz o
ich potrzeby. 

WSZYSCY: Panie, wys³uchaj naszej modlitwy!

G³os 5: Polecamy Tobie ofiary przemocy domowej, osoby
porzucone, gwa³cone przez mê¿ów, które bior¹ winê na siebie
za to, ¿e ktoœ siê nad nimi znêca, i boj¹ siê prosiæ o pomoc.
Prosimy o nasze dzieci, które s¹ ofiarami przemocy
fizycznej, seksualnej, s³ownej i wszelkiej innej. Szczególnie
modlimy siê za tych, którzy trafili do centrów kryzysowych.
Uœmierz ich strach, Panie, zapewnij pomocn¹ d³oñ i spraw,
by rozpoczêli nowe ¿ycie. Oprawcom natomiast daj szansê
nawrócenia i nowego pocz¹tku. 

WSZYSCY: Panie, wys³uchaj naszej modlitwy!



G³os z wyspy Acklins: Bo¿e ³aski, dziêkujemy Ci za
substancje lecznicze, które pozwalasz nam znajdowaæ w
roœlinach. Wywy¿szamy Twoje imiê: Ty pomagasz nam
dostrzec, gdzie jesteœmy potrzebni, by komuœ pomóc i
utrudzonym  „umyæ nogi”. 

WSZYSCY: Bo¿e, oddajemy Ci chwa³ê.

G³os z wyspy Grand Bahama: Bo¿e historii zbawienia,
Ty jesteœ naszym Bogiem. Wywy¿szamy i wielbimy Twoje
imiê: na wielu drogach przez wieki szed³eœ z nami i naszymi
przodkami.

WSZYSCY: Wielbimy Ciê za to, ¿e nas zachowujesz i
strze¿esz. 

G³os z Long Island: Nasz Zbawco i Wyzwolicielu, Ty
zerwa³eœ ³añcuchy tyranii, ucisku i zniewolenia serc,
umys³ów i ducha. 

WSZYSCY: Dziêkujemy za nasze wyzwolenie!

G³os z Cat Island: Jezu Chryste, nasz bracie, mi³uj¹cy
odtr¹conych, przyjacielu ubogich, Ty jesteœ te¿ jedno z
Bogiem. Chryste ukrzy¿owany, ale zmartwychwsta³y, Ty
jesteœ naszym Prorokiem, Kap³anem i Królem. 

WSZYSCY: Panie, jesteœmy zdumieni tym, ¿e tak nas
kochasz! Jak g³êboka i bezwarunkowa jest Twoja mi³oœæ!
Niech ca³a ziemia pochyli siê ze czci¹ i wielbi imiê Pana!

MEDYTACJA/KAZANIE
Przewodnicz¹ca: „Czy wiecie, co wam uczyni³em?

Czyñcie, jak Ja wam uczyni³em”. Umyciem nóg Jezus daje
nam przyk³ad bezwarunkowej mi³oœci, to znaczy mi³oœci bez
barier, mi³oœci, która przekracza granice. I tego samego
wymaga od nas. Zastanów siê przez chwilê, w jaki sposób Ty
starasz siê w tym naœladowaæ Jezusa i podziel siê swoj¹
refleksj¹ z osob¹ siedz¹c¹ obok. 

[Odpowiedz na pytania: „Jak odnajdujesz siebie w tej
historii? Co mo¿esz zrobiæ, by wyraziæ tak¹ bezwarunkow¹
mi³oœæ wobec Boga i innych ludzi?” Ewentualnie napisz na
kartce, któr¹ dosta³aœ przy wejœciu, kilka s³ów lub zdanie
wyra¿aj¹ce, co mo¿esz zrobiæ albo co ju¿ robisz. Kartki
mo¿na zebraæ i z³o¿yæ np. na o³tarzu.]

PIEŒÑ 4 B³ogos³aw, duszo ma, Panu
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PIEŒÑ 2 B³ogos³aw, duszo moja lub Doksologia:

WSZYSCY: Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i
chwa³a na wieki. Amen. 

Lektorka: Z Ewangelii wg œw. Jana dowiadujemy siê 
o tym, jak Jezus umy³ uczniom nogi.

CZYTANIE BIBLIJNE - Jan 13, 1- 17 (NTE) 
Lektorka: Oto S³owo Pañskie.

WSZYSCY: Bogu niech bêd¹ dziêki.

WSZYSCY (œpiewaj¹): Alleluja, Alleluja, Alleluja!

MODLITWA/WYZNANIE GRZECHÓW
Przewodnicz¹ca: £¹czymy siê z naszymi Wyspami w

wyznawaniu grzechów i w proœbie o przebaczenie. 

G³os z Crooked Island: Panie Bo¿e, wyznajemy, ¿e nie
pojmujemy Twojej bezwarunkowej mi³oœci. Przez tê
niewiedzê próbowaliœmy nawet odwracaæ j¹ od tych ludzi,
których nie lubimy, nie potrafimy czy nie chcemy kochaæ. 

WSZYSCY: Przebacz nam, Panie! 

G³os z Berry Islands: Bo¿e Stwórco, Twoje rêce
wyrzeŸbi³y te wyspy i Ty zaopatrzy³eœ nas w obfitoœæ ryb i w
¿yzn¹ ziemiê. Wybacz nam, ¿e przez nasze wymagania
niszczymy przyrodê. Wszyscy, zarówno mieszkañcy, jak i
turyœci, jesteœmy odpowiedzialni za zachowanie stworzenia. 

WSZYSCY: Powstrzymuj nas przed niszczeniem
Twojego wspania³ego dzie³a stworzenia. 

G³os z Ragged Island: Wyznajemy, ¿e czêsto unikamy
„mycia nóg” innym ludziom dlatego, ¿e nie s¹ tacy sami jak
my. Otwórz nam oczy na tych, którzy potrzebuj¹ milcz¹cej
bliskoœci, wys³uchania, s³ów pociechy i uzdrawiaj¹cej
obecnoœci. 

WSZYSCY: Panie, zdumiewasz nas swoj¹ g³êbok¹,
bezwarunkow¹ mi³oœci¹! Naucz nas byæ bardziej
podobnymi do Ciebie, podobnymi w bezwarunkowej
mi³oœci i wspania³omyœlnej otwartoœci wobec wszystkich
Twoich dzieci. Amen.

PIEŒÑ 3 B³ogos³aw, duszo moja
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