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Obok swojej pracy jako malarka jest równie¿ aktywna literacko i zdo-
by³a ju¿ wiele nagród w konkursach literackich w kategorii poezja oraz 
w kategorii nowela.

2. OBRAZ
Pastelowy obraz kubañskiej malarki Ruth Mariet Trueba Castro swoj¹

nieprzeciêtn¹ form¹ przywodzi na myœl okno, przez które widzimy tylko
fragment rzeczywistoœci. To otwarte okno jest zaproszeniem do g³êbszej
dyskusji.

Dwie obejmuj¹ce siê rêce, jedna wiêksza o jasnym kolorze skóry i druga
mniejsza o ciemniejszej barwie, rzucaj¹ siê w oczy. Równolegle z lewej
strony obrazu widoczny jest fragment sukienki z kwiatowym wzorem oraz
prawdopodobnie fragment nogi i rêki jakiejœ kobiety. Jej rêka  trzyma d³oñ
dziecka. Przez te splecione rêce spogl¹damy na konia lub os³a ci¹gn¹cego
wóz z dwoma rolnikami. Kobieta z dzieckiem i powóz z wieœniakami
poruszaj¹ siê w przeciwnych kierunkach.

Po prawej stronie ramy obrazu wznosi siê fragment palmy królewskiej,
której gêsta ga³¹Ÿ wznosi siê ku niebu. W naturze drzewo to mo¿e osi¹gaæ
nawet do 40 m wysokoœci. Liœcie palowe s¹ lekko potargane przez wiatr.
Musza one na karaibskich wyspach opieraæ siê huraganom. Palmy królew-
skie s¹ narodowym drzewem Kuby. Symbolizuj¹ bogactwo, wytrwa³oœæ
oraz nieugiêtoœæ.

Pó³kolisty ³uk, który  wygl¹da jak romañskie okno koœcio³a, zamyka
obraz od góry. W tym ³uku mamy szeœæ pól o mocnym niebieskim, bia³ym
i czerwonym kolorze, które s¹ od siebie oddzielone czarn¹ lini¹. Kolory
przywodz¹ na myœl barwy flagi narodowej: trzy niebieskie pola symbo-
lizuj¹ dawne prowincje Kuby (zachodnia, centraln¹ i wschodni¹), dwa bia³e
pasy w fladze narodowej oznaczaj¹ d¹¿enie do niepodleg³oœci, czerwony
kolor przywodzi na myœl rozlew krwi podczas wojen niepodleg³oœciowych.
W obrazie tytu³owym Œwiatowego Dnia Modlitwy forma narodowej flagi
jest zmieniona, gdy¿ kolorowe pola u³o¿one s¹ jak wschodz¹ce s³oñce z
rozchodz¹cymi siê promieniami. Pó³kolisty ³uk okna nawi¹zuje do
tradycyjnej architektury wzorowanej na czasach kolonialnych. Od po³owy
XVIII wieku kubañscy w³aœciciele wielkich maj¹tków, aby chroniæ siê
przed s³oñcem, zamawiali w³aœnie pó³koliste okna z kolorowymi szybkami.
Jeszcze do dzisiaj mo¿na je podziwiaæ w starych pa³acach i w ró¿nych
koœcio³ach.

Gdy artystka tê znan¹ formê koœcielnych okien u¿y³a do³¹czaj¹c
dodatkowo barwy narodowej flagi,  powsta³o skojarzenie pe³ne ¿yczeñ
myœli chrzeœcijañskiej, aby kobiety, mê¿czyŸni i dzieci wspó³tworzyli
teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ ziemi kubañskiej.



ŒWIATOWY DZIEÑ MODLITWY
Œwiatowy Dzieñ Modlitwy Kobiet o 129-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 Baptystów -
Helen Barret Montgomery i Lucy Peabody - wezwa³y do obchodze-
nia Dnia Modlitwy w intencji misji zagranicznych. 

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 anglojêzyczne kraje. 

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

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

W roku 1967 powo³any zosta³ Komitet Miêdzynarodowy Œwiato-
wego Dnia Modlitwy Kobiet. Co 4-5 lat Komitet Miêdzynarodowy
organizuje konferencje, na której delegatki poszczególnych Komite-
tów 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 No-
wym Jorku, sk³adaj¹cy siê z przedstawicielek ró¿nych regionów
œwiata, reprezentuj¹cych trzy najwiêksze tradycje chrzeœcijañskie:
protestanck¹, prawos³awn¹ i rzymskokatolick¹.

W dniach 11-17 czerwca 2014 r. odby³a siê Europejska Konferen-
cja Œwiatowego Dnia Modlitwy w Austri w Centrum Konferencyj-
nym St. Virgil w Salzburgu. Has³em konferencji by³ s³owa „Uczmy
siê od siebie - ¿yj¹c razem”. 

W konferencji wziê³o udzia³ 60 przedstawicielek z 33 Komitetów
Krajowych Œwiatowego Dnia Modlitwy z ca³ej Europy. Polskê
reprezentowa³y Joanna Kamiñska, Przewodnicz¹ca Polskiego
Komitet Œwiatowego Dnia Modlitwy oraz p. Dorota Balicka.
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OBRAZ TYTU£OWY
ŒWIATOWEGO DNIA MODLITWY - KUBA 2016

1. INFORMACJE NA TEMAT ARTYSTKI 
Ruth Mariet Trueba Castro jest kubañsk¹ malark¹ oraz cz³onkiem

Koœcio³a Metodystycznego w Havannie.  Obecnie koordynuje program
odnowy liturgicznej Kubañskiej Rady Koœcio³ów.

Jej obraz podejmuje motyw powszedniego kubañskiego dnia i ³¹czy go
z biblijnym tematem. Jak sama artystka t³umaczy: ”Zastanawia³am siê nad
tym, jak Jezus wskazuje dzieciom drogê do lepszej przysz³oœci”.

Opisuj¹c swoje dzie³o 24- letnia malarka dodaje:
”Drzwi otwieraj¹ drogê na Kubê. Wszystko tutaj jest symboliczne:

narodowe drzewo- palma królewska oraz  utrzymana w kolonialnym
charakterze framuga okna (³uk w oknie) z kubañskimi  barwami
narodowymi. Mê¿czyŸni na wozie ci¹gniêtym przez konia symbolizuj¹
element pracy, bez której nie ma nic. Dwie z³¹czone rêce reprezentuj¹
ró¿norodnoœæ ludnoœci, zarówno etniczn¹ , jak i pokoleniow¹”.

Jej obraz jest bogaty w elementy symboliczne: palma królewska
oznacza równie¿ nieugiêtoœæ  ludzi na Kubie, a kolory kubañskiej flagi
podkreœlaj¹ dumê z narodowej niezale¿noœci. Poprzez symbolicznie
otwarte okno zaprasza nas artystka do swojej ojczyzny. Dla ludzi na Kubie
otwarte okno jest symbolem nowych perspektyw i mo¿liwoœci.

To, ¿e na  jej obrazie wiêksza bia³a d³oñ trzyma mniejsz¹ ciemniejsz¹
d³oñ, nie oznacza dla artystki ukrytego rasizmu czy te¿ myœlenia
kolonialnego.”Na Kubie jest to ca³kowicie normalna sytuacja rodzinna”-
sama malarka pochodzi z rodziny, w której  jej cz³onkowie maj¹ ró¿norodne
odcienie koloru skóry. 

Ponadto ”mniejsza d³oñ mo¿e tak¿e wiêksz¹ prowadziæ”, podkreœla
Ruth Mariet Trueba Castro i prezentuje przy tym jednoczeœnie spo³eczn¹
wizjê - ludzie ka¿dej generacji i o ró¿nym kolorze skóry przyczyniaj¹ siê
wspólnie i w jednakowym stopniu do kszta³towania spo³eczeñstwa.

Ruth Mariet Trueba Castro mieszka w stolicy - w Havannie, w czêœci
miasta zwanej Jaimanita.  Studiowa³a  na Akademii Sztuk Piêknych  San
Alejandro w Havannie, któr¹ ukoñczy³a w 2009 r. W 2014 roku ukoñczy³a
kolejne Studia w Instytucie Superior de Arte (w Hawanie) w zakresie
rzeŸbiarstwa.  Ruth Mariet Trueba Castro nale¿y do "Asociiacion Hermanos
Saiz” - zrzeszaj¹c¹ m³odych artystów plastyków. Jako cz³onek grupy "4ta
Pragmatica" w ci¹gu ostatnich 5 lat, bra³a udzia³ w licznych wystawach
oraz projektach grupowych. Artystka równie¿ by³a obecna  na wielkich i
miêdzynarodowych targach sztuki.



Nowymi przewodnicz¹cymi Komitetu Regionalnego na Europê
zosta³y Laurence Gangloff z Francji oraz Emmanuelle Bauer z Luk-
semburga. Zast¹pi³y one Jean Hackett z Wielkiej Brytanii oraz
Corinn Harbig ze S³owenii, ktora zosta³a Prezydentk¹ zastêpuj¹c na
tym stanowisku Annette Poitier z Bahama. 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 Koœciele Bap-
tystycznym w £odzi. Po kilkuletniej przerwie, w roku 1948 odby³o
siê nabo¿eñstwo ŒDMK w Koœciele Ewangelicko-Metodystycznym
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-Meto-
dystyczny (Halina Kus). 

Przewodnicz¹c¹ Polskiego Krajowego Komitetu ŒDM w la-
tach1993-2006 by³a Ewa Walter z Koœcio³a Ewangelicko-Augsbur-
skiego. Obecnie Komitetowi przewodniczy Joanna Kamiñska z Koœ-
cio³a 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 nabo¿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¿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.
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ŒWIATOWY DZIEÑ MODLITWY
Nabo¿eñstwo przygotowane przez 

Kubañski Komitet ŒDM

4 marca 2016
„Przyjmuj¹c dzieci, Mnie przyjmujecie“

Przygotowanie i aran¿acja
W miarê lokalnych mo¿liwoœci, w pomieszczeniu obok

koœcio³a/kaplicy mo¿na zorganizowaæ spotkanie przed nabo¿eñ-
stwem. Tam zwyczajem kubañskim witamy przyby³ych kaw¹
lub lemoniad¹. W tle muzyka kubañska. Podczas tego spotkania
jedna z kobiet wyjaœnia symboliczne znaczenie kwiatu jaœminu
motylego i wyœwietla slajdy, obrazuj¹ce ¿ycie codzienne na
Kubie. Przekazuje te¿ informacje na temat geografii Kuby, jej
historii, Koœcio³ów i ich misji. Uczestnicy zapoznaj¹ siê z radoœ-
ciami i troskami Kubañczyków. Potem Przewodnicz¹ca zaprasza
wszystkich do koœcio³a/kaplicy na nabo¿eñstwo. 

W Polsce takie spotkania maj¹ zazwyczaj miejsce po
nabo¿eñstwie.

Pieœñ (wszyscy wchodz¹c) proponowana: „Con alegría te
queremos loar” (muzyka i s³owa Heber Romero) lub inna
odpowiednio dobrana. 

Przygotowanie o³tarza:
O³tarz ozdobiony jest bia³ymi kwiatami, przypominaj¹cymi

jaœmin motyli, kubañski kwiat narodowy. Ten kwiat ma
delikatny wygl¹d i przyjemny zapach. Jest to równie¿ kwiat
przypominaj¹cy kubañski ruch oporu i walkê Kubañczyków 
o wolnoœæ. Pos³ugiwa³y siê nim kobiety, gdy w jego p³atkach
ukrywa³y wiadomoœci dla oddzia³ów walcz¹cych przeciwko
hiszpañskim kolonialistom. Dzisiaj ten kwiat przypomina nam
o zobowi¹zaniu do jednoœci w budowaniu Królestwa Bo¿ego,
w którym jest i aromat, i piêkno. 
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W pobli¿u o³tarza mo¿na zawiesiæ tkaniny w kolorach
kubañskiej flagi: niebieskim, bia³ym i czerwonym. 

Na o³tarzu pozostawiono miejsce dla symboli, które zostan¹
wniesione. S¹ to: Biblia, p³ody ziemi, œwieca, marakasy i
trzcina cukrowa. 

Trzeba przygotowaæ te¿ kwiaty jaœminu motylego z papieru,
które zostan¹ rozdane uczestnikom nabo¿eñstwa jako symbol
œwiêtowania i na nich - podczas sk³adania ofiary -  zostan¹
wypisane i z³o¿one nasze zobowi¹zania. 

Teksty liturgii powinny czytaæ przedstawicielki ró¿nych
pokoleñ. 
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LITURGIA NABO¯EÑSTWA

Preludium

Procesjonalne wejœcie: 
Wchodz¹ kobiety w ró¿nym wieku: starsza, m³oda, przedsta-

wicielka m³odzie¿y i trzy dziewczynki. Bêd¹ dzieli³y siê œwia-
dectwami i umieszcz¹ symbole na o³tarzu. S¹ ubrane w jasne
kolory, niebieski, ¿ó³ty, ró¿owy i bia³y.

Starsza kobieta (wnosi Bibliê):
Mam na imiê Juana. Przynoszê S³owo Bo¿e. Podobnie, jak

wiele chrzeœcijanek mojego pokolenia, zachowa³am wiarê,
mimo przeœladowañ, z jakimi spotykali siê ludzie wierz¹cy 
i uczestnicz¹cy w nabo¿eñstwach. Przekaza³yœmy S³owo Bo¿e
naszym wnukom. Dziêki nam nauczyli siê, ¿e Bóg ich kocha 
i zaczêli w Niego wierzyæ. Nasze koœcio³y by³y zawsze
otwarte, mimo ¿e tylko kilka osób przychodzi³o na modlitwê.
My by³yœmy tymi ¿ywymi kamieniami, w których trwa³a
nadzieja. Jesteœmy kobietami doœwiadczonymi przez opór 
i ból, ale równie¿ przez radoœæ, widzimy bowiem, jak kwitnie
prawda, a S³owo Bo¿e jest przyjmowane przez naszych
rodaków z radoœci¹. Bogu niech bêdzie chwa³a! 

(K³adzie Bibliê na o³tarzu) 

Doros³a m³oda kobieta
(wnosi misê pe³n¹ warzyw i owoców)
Mam na imiê Yamilka. Pracujê na kilku etatach: w pracy, 

w domu i w koœciele. Przynoszê p³ody ziemi, poniewa¿ kobiety
z mojego pokolenia troszcz¹ siê o to, by przygotowaæ w miarê
urozmaicone posi³ki dla dzieci. Tradycyjna potrawa kubañska
to ajiaco, rodzaj gêstej zupy, któr¹ gotujemy z ró¿nych roœlin,
tutaj uprawianych: yukki, s³odkich ziemniaków, dyni, korzenia
malanga, bananów i kukurydzy. Mieszanka jest bardzo
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ZOBOWI¥ZANIE
Wszyscy
Bo¿e, ufamy, ¿e wszyscy nale¿ymy do Twojego ukocha-

nego stworzenia i mamy miejsce w Twoim sercu. Dlatego
zobowi¹zujemy siê do tego, aby: 

- byæ spo³ecznoœci¹ serdeczn¹ i przebaczaj¹c¹,
- akceptowaæ ka¿dego cz³owieka jako niepowtarzalnego 
i cennego dla Boga,
- trwaæ w nadziei na przysz³oœæ, w której zapanuj¹ 
sprawiedliwoœæ i pokój,
- przyjmowaæ serdecznie dzieci, aby z nimi marzyæ, 
œmiaæ siê, tañczyæ i kochaæ je wszystkie, bez ¿adnej 
ró¿nicy.  
- Zobowi¹zujemy siê w imiê Tego, który nauczy³ nas tak 
modliæ siê do Ciebie: Ojcze nasz...

ROZES£ANIE I B£OGOS£AWIEÑSTWO
Przewodnicz¹ca 
IdŸmy w œwiat maj¹c serca przepe³nione czu³oœci¹, radoœci¹
i nadziej¹ na Królestwo Bo¿e. 
WychodŸmy naprzeciw ludziom z mi³oœci¹, w przekonaniu,
¿e jeœli przyjmujemy dzieci, przyjmujemy samego Boga. 
Bóg nam b³ogos³awi i nas posy³a, abyœmy w wierze i z mod-
litw¹, wiernie i wytrwale przyjmowali radoœnie ludzi - Bo¿e
dzieci. 
Co dzieñ na nowo otrzymujemy przecie¿ si³ê i b³ogos³a-
wieñstwo i potwierdzamy zadanie troszczenia siê o siebie
nawzajem.
Œwiêtujemy te¿ ten cud, ¿e wszelkie ¿ycie nape³nione jest
Duchem Œwiêtym.
Dzisiaj Wy, kobiety z Kuby, przemówi³yœcie do œwiata.
Wasze œwiat³o oœwieca nas wszystkich i zaprasza, abyœmy -
otwieraj¹c siê na ¿ycie - przyjmowali samego Jezusa.

Pieœñ 



smaczna, poniewa¿ ka¿dy owoc czy warzywo daje swój
w³asny aromat, a ze wszystkich powstaje zupe³nie nowy. To
mo¿na porównaæ z naszym ¿yciem. Jesteœmy ró¿ni: lekarze,
architekci, nauczyciele, budowniczowie, muzycy, duchowni,
fryzjerzy, farmerzy, kobiety interesu itd. Ale jednoczymy siê w
dzia³aniu, kiedy karminy nasze rodziny i troszczymy siê o nie,
walcz¹c o przetrwanie i - dziêki naszej wiedzy i talentom -
przyczyniaj¹c siê do rozwoju spo³eczeñstwa. Nadajemy aromat
codziennemu ¿yciu. Bogu niech bêdzie chwa³a! 

(Stawia misê na o³tarzu)

M³oda dziewczyna
(wnosi œwiecê)

Mam na imiê Liudmila. Od dziecka s³ucha³am historii
biblijnych, które opowiada³a mi moja babcia, Juana. Chodzi-
³am te¿ z ni¹ do koœcio³a, na ró¿ne zajêcia i do wakacyjnej
szko³y biblijnej, któr¹ co roku latem organizowano dla dzieci.
Za jej przyk³adem zaanga¿owa³am siê tak¿e w grupê m³o-
dzie¿ow¹. Czujê siê odpowiedzialna za m³ode dziewczyny z
mojego pokolenia. W nas jest potencja³, dziêki któremu
mo¿emy pokonaæ ciemnotê panuj¹c¹ w naszym spo³eczeñ-
stwie. Mia³yœmy mo¿liwoœæ bezp³atnego studiowania i otrzy-
ma³yœmy wykszta³cenie akademickie, a to umo¿liwia nam
pracê i pomaganie naszym rodzinom i spo³ecznoœciom. Jednak,
pomimo wykszta³cenia, wci¹¿ zarabiamy za ma³o, aby zaspo-
koiæ potrzeby w³asne i rodziny. Od lat ciê¿ko nas dotyka kryzys
ekonomiczny i nasze pensje nie s¹ wystarczaj¹ce. Emigracja
równie¿ os³abia nasze pokolenie; wielu moich przyjació³
mieszka zagranic¹. Ka¿dy wyjazd zwiêksza we mnie uczucie
samotnoœci i frustracji. Wierzê jednak, ¿e to w³aœnie moje
pokolenie bêdzie œwiat³em, zdolnym ukazaæ wielu m³odym
ludziom, tak mê¿czyznom, jak i kobietom, drogê do przy-
sz³oœci w naszym kraju. Przysz³oœci, której teraz jeszcze nie
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Dziewczynka 1
Dziêkujemy za specjalistów, którzy zostali wys³ani w ra-

mach misji solidarnoœci do innych krajów, aby pracowaæ w ta-
kich dziedzinach jak edukacja czy s³u¿ba zdrowia. Modlimy
siê za ich rodziny, które Ÿle znosz¹ przed³u¿aj¹c¹ siê roz³¹kê. 

Wszyscy: Amen! (œpiewane).

M³oda kobieta (Liudmila)
Dziêkujemy Ci, Bo¿e, za to, ¿e m³odzi ludzie maj¹ mo¿li-

woœæ studiowania. Prosimy Ciê, b¹dŸ z nimi w procesie inte-
gracji spo³ecznej, w rozwoju osobistym i zawodowym. 

Wszyscy: Amen! (œpiewane).

Lektorka 1
Dziêkujemy Ci, Bo¿e, za m¹droœæ ludzi starszych, którzy s¹

w naszych rodzinach i spo³ecznoœciach. Spraw, aby byli szano-
wani i otoczeni opiek¹. 

Wszyscy: Amen! (œpiewane).

M³oda kobieta (Yamilka)
Dziêkujemy, Bo¿e, ¿e dajesz nam codzienny pokarm

duchowy i materialny. Prosimy, b¹dŸ  rodzinami, które cierpi¹
z powodu kryzysu gospodarczego i skutków emigracji.  

Wszyscy: Amen! (œpiewane).

Lektorka 2
Bo¿e, dziêkujemy Ci za ludzi, którzy ciê¿ko pracuj¹ na rzecz

spo³ecznego, gospodarczego i duchowego rozwoju naszego
kraju. Prosimy, abyœ mury, postawione przez blokadê gos-
podarcz¹, przemieni³ w drzwi szeroko otwarte na powitanie.

Wszyscy: Amen! (œpiewane).



dostrzegaj¹. Nasze dzieci maj¹ prawo ¿yæ radoœnie w tym
wspania³ym kraju, jaki da³ nam Bóg. I Jemu niech bêdzie
chwa³a! 

(Umieszcza œwiecê na o³tarzu)

Dziewczynka 1
Jestem Olivia. Pochodzê z wschodniej czêœci Kuby, a przy-

noszê radoœæ i rytm. Lubiê chodziæ co niedziela do koœcio³a 
i rozmawiaæ z przyjació³mi o Bogu. Mieszkam z mam¹. Mój
tata jest lekarzem i pracuje w Wenezueli. Jestem z niego
dumna, ale bardzo za nim têskniê. Mama nie chodzi ze mn¹ do
koœcio³a, ale opowiadam jej o wszystkim, czego siê tam uczê. 

(Chwilê gra na marakasach i k³adzie je na o³tarzu)

Dziewczynka 2
Nazywam siê Ana Paula. Przybywam z centralnego regionu

Kuby i przynoszê kawa³ek trzciny cukrowej jako znak mi³oœci.
My, dzieci, du¿o siê razem bawimy, w szkole i w naszym
s¹siedztwie. Chodzimy do szko³y i czujemy siê kochane, nawet
jeœli doroœli czasem nie s³uchaj¹, co do nich mówimy. ¯adne
dziecko u nas nie musi pracowaæ, by zarabiaæ na ¿ycie. 

(Umieszcza trzcinê cukrow¹ na o³tarzu)

Dziewczynka 3
A ja jestem Maria Carla. Pochodzê z regionu zachodniego 

i lubiê chodziæ do koœcio³a. Tam czujê siê dobrze i œpiewam 
z innymi dzieæmi. Teraz zapraszam, abyœmy siê nawzajem
przywitali tak, jak to robimy na Kubie: poca³unek w policzek 
i uœcisk albo po prostu podajemy sobie rêce. Mówimy wtedy:

- Buenos dias! - jeœli jest rano.
- Buenas tardes! - po 12:00 w po³udnie. 
- Buenas noches! - po 7:00 wieczorem.
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Pieœñ: „Lléname tú Jesus”
(s³owa i muzyka: Lysbeth Riera) 

MODLITWY DZIÊKCZYNNE I PRZYCZYNNE
Przewodnicz¹ca
Bo¿e radoœci, jesteœ obecny w zabawach dzieci. Od Ciebie

przyjmujemy radoœæ jako dar, który mamy dzieliæ z innymi. 

Wszyscy
Dziêkujemy, ¿e jako Dziecko pojawiasz siê wœród nas!

Lektorka 5
Duchu bezgraniczny i radosny, jesteœ obecny w prostych

rzeczach, w ka¿dym spotkaniu z drugim cz³owiekiem i w na-
szej codziennoœci. 

Wszyscy
Dziêkujemy, Bo¿e, za Twojego Ducha Radoœci, który jest

wieczny! 

Dziewczynka 3
Dziêkujemy Ci, Bo¿e, za pokolenia mieszkaj¹ce wspólnie

pod jednym dachem. Tak mo¿emy przekazywaæ sobie tradycje,
m¹droœæ i ducha wspólnoty. Prosimy, abyœ swoj¹ mi³oœci¹
uzdrawia³ konflikty rodzinne i przynosi³ pojednanie. 

Wszyscy: Amen! (œpiewane).

Lektorka 6
Bo¿e, dziêkujemy Ci za opiekê i troskê, któr¹ ciesz¹ siê

dzieci w naszym kraju. Modlimy siê za te, które s¹ zapomnia-
ne. Spraw, aby nasze uszy uwa¿nie ws³ucha³y siê w ich g³os,
abyœmy wszyscy mogli razem wzrastaæ w m¹droœci i ³asce. 

Wszyscy: Amen! (œpiewane).

15



Przywitajmy siê nawzajem serdecznie i zaœpiewajmy
pierwsz¹ pieœñ.

Pieœñ: „Viva Dios la tierra exclama”
(s³owa: Pedro Triana, myzyka: Clara Luz Ajo) lub inna 
odpowiednio dobrana. 

WEZWANIE DO MODLITWY
Przewodnicz¹ca
Panie historii, wszystkie pokolenia wielbi³y Twoje Imiê. 

Wszyscy
Radoœnie wielbimy Twoj¹ obecnoœæ. Przy³¹czamy siê do

pochwalnej pieœni ptaków, palm, rzek i ca³ego stworzenia. 

Lektorka 1
Panie Jezu, Nauczycielu Prawdy, �ród³o wiecznych

wartoœci, z którego czerpiemy mi³oœæ.

Wszyscy
Wielbimy Twoj¹ obecnoœæ wœród nas dŸwiêkiem gitar,

grzechotek, marakasów i bêbnów.

Dziewczynka 2
Duchu Œwiêty, Œwiêta M¹droœci, objawiasz siê tym, którzy

s¹ mali i jesteœ obecny w naszych marzeniach i nadziejach.   

Wszyscy
Wielbimy Twoj¹ obecnoœæ wœród nas i przynosimy Ci

marzenia starszych, wizje m³odych i m¹droœæ dzieci. 

Lektorka 2
Bo¿e naszego istnienia, jak dziecko cieszysz siê z ¿ycia i

przystrajasz je radoœci¹. Ty ka¿dy dzieñ zamieniasz w cud, a
ka¿d¹ chwilê w powód do œwiêtowania.
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Lektorka 2
Przyznajemy, ¿e jesteœmy odpowiedzialne za budowanie

murów, które przeszkadzaj¹ nam byæ wspólnot¹ i dawaæ œwia-
dectwo naszej wiary i naszej nadziei.

Wszyscy
Duchu ¯ycia, przebacz nam i daj nam nadziejê, si³ê 

i mi³oœæ. 

Dziewczynka 2
Pos³uchajmy Dobrej Nowiny: Bóg jest mi³oœci¹ i przyjmuje

nas z otwartymi ramionami! Niczym ojciec i matka Bóg wy-
s³uchuje spowiedzi naszych serc i przez Jezusa Chrystusa od-
puszcza nam grzechy. Bo¿e, ufni w Twoje przebaczenie mo¿emy
wyruszyæ w drogê do nowej rzeczywistoœci - Twojego Kró-
lestwa, które nam obieca³eœ. W imiê Jezusa Chrystusa. Amen.

Lektorka 3
Czytanie ze Starego Testamentu: Izajasz 11,1-10
„Alleluja, Alleluja” (Muzyka: Clara Ajo)

Lektorka 4
Czytanie Ewangelii wg œw. Marka 10,13-16

KAZANIE/REFLEKSJA
Pieœñ (mo¿e to byæ np. chór dzieciêcy lub inne)

SK£ADANIE OFIARY
Dziewczynka 3
Nasze babki uczy³y nas, ¿e  poœwiêcenie siê sprawie Bo¿ej

i dzia³anie na jej rzecz  ma ogromn¹ wartoœæ. Z³ó¿my nasze
osobiste zobowi¹zanie, pisz¹c je na papierowych kwiatach
jaœminu motylego, które otrzyma³yœmy przy wejœciu. Razem z
ofiar¹ z³ó¿my i to zobowi¹zanie. Podczas zbierania ofiary
œpiewajmy.



Wszyscy
Wielbimy Twoje œwiête imiê i g³osimy Twoje Królestwo,

w imiê Jezusa. Amen.

Pieœñ: „Vengan, vengan todas” (s³owa i muzyka: Lois 
Kroehler) lub inna odpowiednio dobrana. 

Dziewczynka 1
Bo¿e ¿ycia, Ty jesteœ obecny we wszystkich pokoleniach.

Wszyscy jesteœmy dzieæmi, które Ciebie przyjmuj¹. Prosimy
Ciê, o¿yw to nabo¿eñstwo, tak jak o¿ywi³eœ ludzkoœæ przez
narodziny Jezusa - Dziecka, które nauczy³o nas cudu mi³oœci.
W imiê tego Dziecka, Jezusa, modlimy siê. Amen.

Pieœñ: „Alabanza criolla” (s³owa i muzyka: Heber 
Romero) lub inna odpowiednio dobrana. 

WYZNANIE WINY
I ZAPEWNIENIE PRZEBACZENIA

Przewodnicz¹ca
Jak kwiat jaœminu motylego, który roœnie wzd³u¿ strumieni

i potrzebuje œwie¿ej wody, aby ukazaæ swoje piêkno, tak my
potrzebujemy mi³oœci Boga i strumienia Jego m¹droœci. 

Wyznajemy, ¿e czêsto nie przyjmowaliœmy zaproszenia do
otwarcia siê na Bo¿¹ mi³oœæ. Razem prosimy o przebaczenie.

Wszyscy
Duchu ¯ycia, wys³uchaj naszej modlitwy i daj nam

nadziejê, si³ê i mi³oœæ. 

Lektorka 3
Bo¿e, wyznajemy, ¿e nie przyjmujemy Ciebie, jeœli nie

przestrzegamy praw dzieci i nie pozwalamy im na wspó³udzia³
w kszta³towaniu naszych koœcio³ów, rodzin i naszego
spo³eczeñstwa.

Dziewczynka 3
Pomó¿ doros³ym uczyæ siê od dzieci, jak przyjmowaæ

innych i nie dyskryminowaæ ich, ale szukaæ pojednania w
naszych spo³ecznoœciach. 

Lektorka 4
Przyznajemy, ¿e nie zawsze potrafimy naœladowaæ dzieciêc¹

radoœæ. Nie umiemy te¿ œwiêtowaæ pe³ni Boga, objawiaj¹cej siê
w ró¿norodnoœci Jego stworzenia. 

Wszyscy:
Duchu ¯ycia, przemieñ nas i daj nam nadziejê, si³ê i

mi³oœæ.

Lektorka 5
Wybacz nam, jeœli nie stwarzamy przestrzeni dialogu

miêdzy ró¿nymi pokoleniami. Zamiast tego dopuszczamy
nieufnoœæ i walki o w³adzê, które szkodz¹ naszej wspólnocie.

Lektorka 6
Przyznajemy, ¿e nie doœæ g³oœno protestujemy przeciwko

niesprawiedliwoœci, jak¹ jest kryzys gospodarczy trwaj¹cy na
Kubie od ponad 50 lat, przez co zagro¿one jest zdrowie i
rozwój naszych dzieci.

Lektorka 1
Przebacz nam, kiedy nie dostrzegamy przemocy w ró¿nych

miejscach, dotykaj¹cej codziennie kobiety, dzieci i osoby
starsze. 

Ma ona miejsce zarówno w domu, jak równie¿ w pracy,
placówkach socjalnych i w koœciele.

Wszyscy
Duchu ¯ycia, wyzwól nas i daj nam nadziejê, si³ê i

mi³oœæ.  
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