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Światowy Dzień Modlitwy Kobiet o 130-letniej tradycji skupia 
wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań. Wspólną modlitwę 
kobiet w intencji biednych, bezrobotnych, pokrzywdzonych na 
skutek wojny domowej w Ameryce Północnej i napływu biednych 
emigrantów z Europy i Azji, zainicjowała w 1887 roku Mary Ellen 
James z Kościoła Prezbiteriańskiego. Następnie w roku 1890 dwie 
członkinie Kościoła Baptystów: Helen Barret Montgomery i Lucy 
Peabody, wezwały do obchodzenia Dnia Modlitwy w intencji mi-
sji zagranicznych.

W 1919 roku oba te co roku odbywające się dni modlitwy kobiet 
zostały połączone i w pierwszy piątek okresu pasyjnego (Wielkie-
go Postu) odbyło się po raz pierwszy wspólne nabożeństwo. Po 
1922 roku idea ta rozprzestrzeniła się na inne anglojęzyczne kraje.

W 1927 roku był już obchodzony jako Światowy Dzień Modlitwy 
Kobiet. Od tego czasu liturgia ŚDMK opracowywana jest kolejno 
przez chrześcijanki różnych krajów. Od 1968 r. ŚDMK obchodzo-
ny jest na całym świecie w ponad 170 krajach w pierwszy piątek 
marca. W roku 1967 powołany został Komitet Międzynarodowy 
Światowego Dnia Modlitwy Kobiet.

Co 4-5 lat Komitet Międzynarodowy organizuje konferen-
cję, na której delegatki z poszczególnych Komitetów Krajowych  
wybierają tematy i autorki liturgii ŚDMK na najbliższe cztery lata. 
Pomiędzy konferencjami za sprawy ŚDMK odpowiedzialny jest 

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY
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Komitet Wykonawczy, z siedzibą w Nowym Jorku, składający  
się z przedstawicielek różnych regionów świata, reprezentu-
jących trzy największe tradycje chrześcijańskie: protestancką,  
prawosławną i rzymskokatolicką.

Z badań nad historią ŚDMK wynika, że w Polsce pierwsze na-
bożeństwo ŚDMK odbyło się 4 marca 1927 roku w Kościele  
Baptystycznym w Łodzi. W 1948 roku odbyło się nabożeństwo 
ŚDMK w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym w Warszawie, 
prowadzone przez Amerykankę, Hjordis Wickstroem. Po 13  
latach przerwy idea Światowego Dnia Modlitwy Kobiet trafiła po-
nownie do Polski przez Kościół Ewangelicko-Reformowany (Irena 
Kurzewska) i Kościół Ewangelicko-Metodystyczny (Halina Kus).

Przewodniczącą Polskiego Krajowego Komitetu ŚDM w latach 
1993-2006 była Ewa Walter z Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego. Po niej, w latach 2006-2018, Komitetem Światowego Dnia 
Modlitwy kierowała Joanna Kamińska z Kościoła Ewangelicko-

-Metodystycznego. W latach wcześniejszych przewodniczyła Ko-
mitetowi oraz tłumaczyła na język polski liturgię nabożeństwa 
ŚDMK Halina Kus z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.
Obecnie Komitetowi przewodniczy Hanna Tranda z Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego. 

Na rok 2005 liturgię i pozostałe materiały opracowały  
Polki – przedstawicielki Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej: Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Polskokatolickie- 
go, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i Polskiego Autokefa-
licznego Kościoła Prawosławnego oraz Kościoła Rzymskokatolic-
kiego i Kościoła Greckokatolickiego.
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Utwórzcie międzypokoleniową grupę, która poprowadzi nabo-
żeństwo (kobiety, młodzież i dzieci). Tegoroczny program nie 
określa liczby liderek, należy ją dostosować do lokalnych potrzeb.

Przygotujcie naszyjniki z girland kwiatowych zwanych salu salu, 
które założą liderki i/lub lektorki.

Stwórzcie grupę, która tańcząc i śpiewając procesyjnie wejdzie do 
świątyni, po czym udekoruje ołtarze/stoły przedmiotami i pro-
duktami charakterystycznymi dla Vanuatu, np. muszlami, olejem 
z drzewa sandałowego i warzywami korzeniowymi.

Przygotujcie dwa stoły. Na jednym połóżcie Biblię i postawcie 
świecę. A na drugim ołtarzu/stole umieśćcie flagę Vanuatu, a nad 
nią transparent z hasłem „Buduj na mocnym fundamencie”. Jeśli 
to możliwe umieśćcie także na nim typowe dla Vanuatu prace rze-
mieślnicze, np. koszyki, naszyjniki i wachlarze wyplecione z liści, 
a także jedzenie – narodowe świąteczne danie, zwane lap lap. 

W miarę możliwości – rozpoczynając nabożeństwo – można za-
dąć/zadmuchać w muszlę lub róg, można też uderzyć w gong lub 
bęben.

W chwilach modlitwy (dziękczynnej, spowiedniej, wyznającej 
wiarę oraz w czasie słuchania głosów z Vanuatu) miejscowy chór 
może śpiewać albo można zachować ciszę. Wcześniej przygotujcie 

PRZYGOTOWANIE NABOŻEŃSTWA
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modlitwy: dziękczynną, spowiednią i wyznającą wiarę, uwzględ-
niając specyfikę swojej wspólnoty.

Głównym tematem rozważań tegorocznego nabożeństwa jest 
fragment z Ewangelii wg Mateusza 7,24-27 „Buduj na mocnym 
fundamencie”. Ten tekst wykorzystajcie do medytacji, grupowej 
refleksji, kazania. Słuchając kazania zastanówcie się nad tekstem 
i ważnością jego przesłania dzisiaj. W propozycji medytacji znaj-
duje się fragment studium biblijnego, przygotowanego przez Ko-
mitet Krajowy ŚDM z Vanuatu.

Główny tekst biblijny może być przedstawiony jako forma teatral-
na albo ekspresyjna narracja. Można sformułować kilka pytań 
motywując uczestników do refleksji nad współczesnym przesła-
niem Mateusza i do czynnej odpowiedzi na wezwanie Boga.
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LITURGIA NABOŻEŃSTWA

PROCESJA
Jedna kobieta trzyma zapaloną świecę, druga otwartą Biblię – obie 
przewodzą procesji, w której za nimi ruszają pozostałe kobiety  
z innymi charakterystycznymi przedmiotami i produktami oraz 
dzieci niosące flagę Vanuatu. Grupa śpiewając i tańcząc zmie-
rza ku ołtarzowi/stołowi, na którym umieszczone zostaną świeca  
i Biblia oraz pozostałe przedmioty i produkty na drugim stole. 

POWITANIE

Liderka: 
Witamy na nabożeństwie Światowego Dnia Modlitwy  
w 2021 roku przygotowanym przez chrześcijanki z Republiki Va-
nuatu. Witamy nasze siostry i braci na całym świecie w imię Ojca, 
Syna i Ducha Świętego. 

Źródłem kultury, języków, tradycyjnych wartości i duchowości 
Vanuatu są głównie mieszkańcy Melanezji, ale także mniejszości 
pochodzenia polinezyjskiego. Czarno-białe piaszczyste plaże, rafy 
koralowe z kolorowymi rybami, piękne ptaki, owoce i orzechy  
w lesie, wszystko to sprawia, że wyspy są dziewiczym środowi-
skiem, mimo że narażone są na częste burze tropikalne, trzęsienia 
ziemi, działanie cyklonów, tsunami i aktywnych wulkanów.

Każda wyspa i miejscowość ma swoje władze i własny system rzą-
dów, własnych bogów, język oraz charakterystyczne domy z liści 
i drzewa wyciosanego kamiennymi siekierami, pokryte strzechą. 
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Gdy kobiety i mężczyźni chcą omówić sprawy ważne dla ich spo-
łeczności, spotykają się w Farea, czyli lokalnym domu spotkań. 
Vanuatu jest krajem wyspiarskim, położonym w południowej czę-
ści Oceanu Spokojnego, jest republiką konstytucyjną utworzoną 
w 1980 roku po uzyskaniu niepodległości od francusko-brytyj-
skiego kondominium. Dziś nad Vanuatu dumnie powiewa jego 
flaga i herb, aby każdy mógł przeczytać „W Bogu trwamy”.

PIEŚŃ: Pozdrowienie 
Skomponowana podczas warsztatów przygotowawczych ŚDM przez 
członkinie Komitetu Krajowego ŚDM ds. programu 2021.

WEZWANIE DO UWIELBIENIA
Jeśli to możliwe dmuchamy w muszlę lub róg albo uderzamy  
w gong lub bęben.

Liderka: 
Przeczytajmy słowa uwielbienia z Psalmu 127,1: „Jeśli Pan nie 
zbuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. Jeżeli 
Pan nie strzeże miasta, strażnik czuwa na próżno”.

Wszyscy: 
Szczęśliwy jest każdy, kto ufa Bogu – Budowniczemu domów. 
Bądźmy jednym z nich! Amen

PIEŚŃ: W nowe czasy
Skomponowana podczas warsztatów przygotowawczych ŚDM przez 
członkinie Komitetu Krajowego ŚDM ds. programu 2021.

MODLITWA DZIĘKCZYNNA
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Liderka: 
Bądźmy wdzięczni za wspaniałe dzieła, których Bóg dokonał.
Święty, święty, święty jest Bóg Stwórca nieba i ziemi, i wszystkiego, 
co się na nich znajduje. 
Bóg jest obecny w historii swego ludu od wczoraj do dzisiaj. Ko-
chający Boże, w którym trwa Vanuatu (Ni-Vanuatu), wielbimy 
Ciebie.
Dziękujemy za naszą wspólnotę oraz wspólnotę z siostrami  
(i braćmi) na całym świecie zgromadzonymi na nabożeństwach 
Światowego Dnia Modlitwy.
Dziękujemy za wszystkie wspaniałe i cudowne rzeczy w naszym 
życiu i w naszym narodzie. Udzielasz nam autorytetu, mądrości, 
wiedzy i zrozumienia, abyśmy sprawowali opiekę nad wszystkimi 
pięknymi wyspami i krajami. Dziękujemy za żyzne ziemie, świeże 
powietrze i czyste środowisko, słońce, błękitne morze i spokojne 
wody wokół wysp Vanuatu. Dziękujemy za śpiew ptaków, głosy 
zwierząt, ryby. Dziękujemy za wodospady i spływającą nimi wodę 

– świadczącymi o Twojej wielkości i mocy. Dziękujemy za głosy 
dzieci, ich radość, śmiech i krzyki podczas zabawy. Dziękujemy 
za modlitwy i pieśni wszystkich pokoleń, które pokazują nasze 
radosne odczuwanie Twojej miłości.
Wstaw tutaj modlitwę dziękczynną w oparciu o lokalny kontekst.

Wszyscy: 
Chwała i cześć niech będzie Tobie na wieki. 
Boże – Dawco życia, przyjmij nasze uwielbienie.

MODLITWA SPOWIEDNIA

Liderka: 
Wyznajmy Bogu nasze grzechy, który jako wierny i sprawiedliwy 
odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości (1 J 1,9).
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Ojcze nasz w niebie, święć się imię Twoje, stoimy przed Twoim 
domem łaski, aby wyznać nasze grzechy. Wyznajemy, że słucha-
liśmy Twojego słowa, ale nie wypełnialiśmy go. Często błądzimy  
i nie dbamy o ważne sprawy.
Stajemy wobec przeciwności losu i wyzwań, aby nie budować 
naszego życia na piasku, lecz na fundamencie, którym są słowa 
Jezusa Chrystusa. Chcemy się zmienić, pomóż nam postępować 
właściwie i sprawiedliwie.
Boże nasz, Stwórco, wyznajemy, że zanieczyszczamy środowisko 
szkodząc wszelkiemu stworzeniu. Zagrażamy życiu w morzach 
i na lądzie, rujnujemy ekosystem. Wiemy, że można to zmienić, 
wyrażamy żal i zobowiązujemy się szanować Twoje stworzenie. 
Wstaw tutaj modlitwę spowiednią w oparciu o lokalny kontekst.

Wszyscy: 
Boże, usłysz nasze modlitwy.

MODLITWA WYZNAJĄCA WIARĘ

Liderka: 
Bóg szuka domu do zamieszkania. Jakiż to dom możecie mi wy-
stawić i jakież miejsce dać mi na mieszkanie? (Iz 66,1b–2a).
Przychodzimy z pokorą do Ciebie modlić się, abyś dał nam Two-
jego Ducha mądrości i wiedzy. Niech każdy z nas ujrzy prawdę. 
Kieruj i prowadź nas do życia w sposób, który jest miły Tobie 
i akceptowany przez Ciebie.
Pokornie ofiarujemy siebie, abyś uczynił z nas dom, w którym 
możesz zamieszkać. Mocą Twego słowa przemień nasze życie  
i nasze narody, uczyń nas domownikami sprawiedliwości i pokoju.
Wstaw tutaj modlitwę zaangażowania w wiarę – wyznającą osobistą wia-
rę opartą na lokalnym kontekście.
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Wszyscy:
Łaskawy Boże przyjmij nasze zobowiązanie. 

PIEŚŃ: Święty, Święty

SŁUCHANIE GŁOSÓW Z VANUATU – OPOWIEŚCI  
MIESZKAŃCÓW

Rhetoh: 
Mam na imię Rhetoh. Jestem drugim dzieckiem z ośmiorga ro-
dzeństwa. Naukę zakończyłam na szóstej klasie, ponieważ rodzi-
na miała środki na wykształcenie tylko mojego starszego brata. 
Zwłaszcza jako dziewczynka nie mogłam kontynuować nauki. 
Pewnego dnia dowiedziałam się, że w miejscowym Centrum or-
ganizowane są kursy szycia dla dziewcząt, zostałam przyjęta. Nie-
stety rodziców nie było stać na opłaty, sama też nie dysponowałam 
własnymi pieniędzmi, nie miałam więc szansy na dalszą formalną 
edukację. 
Moje marzenia o nauce zaczęły się realizować dzięki kościelnej 
grupie młodzieżowej, do której przystąpiłam i rozpoczęłam za-
jęcia w szkole biblijnej. A później dołączyłam do grupy kobiet 
posługujących przy parafii. Wiara w Boga i moja determinacja 
pozwoliły mi zdobyć umiejętności, dzięki którym mogę zapewnić 
byt mojej rodzinie. 
Teraz tworzę różne przedmioty i sprzedaję je na targu – Mamas 
Markets, gdzie kobiety takie jak ja w ten sposób mogą utrzymać 
rodzinę. 
Mamy z mężem troje dzieci, a Bóg błogosławi mi w zapewnie-
niu mojej rodzinie bytu. Chwalę Boga za to błogosławieństwo  
i dziękuję Mu za to, że jest źródłem mojej siły. Dzięki Niemu mogę 
praktycznie wykorzystać moje umiejętności. Stałam się mocna  
i mądra w Panu.
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Lektorka: 
Wiele dzieci z obszarów wiejskich Vanuatu pokonuje duże odle-
głości, aby dotrzeć do szkoły. A niektóre bardzo wcześnie opusz-
czają dom ucząc się w szkołach z internatem. Edukacja nie jest 
obowiązkowa, nauka w szkołach odbywa się w języku francuskim 
lub angielskim. Aby móc porozumiewać się w mieście uczymy się 
języka bislama. A na obszarach wiejskich mieszkańcy porozumie-
wają się własnym językiem regionalnym. Równy dostęp do nauki 
chłopców i dziewcząt jest ciągle niezrealizowanym postulatem.

Mothy: 
Jestem Mothy. Mój braciszek i ja dorastaliśmy razem w jednym 
domu. Kiedy moja mama wyszła ponownie za mąż, zostawiła nas 
u dziadków. Później tata ożenił się ponownie i zabrał nas do no-
wej rodziny. Kiedy pojawiły się dzieci ojca i jego nowej żony, za-
brakło dla nas miejsca w jego domu. 
Trudno w naszych okolicach utrzymać dużą rodzinę i zapewnić 
jej dach nad głową. Musiałam więc zadbać o siebie sama, zapew-
nić sobie jedzenie i spanie, przed zimnem chroniłam się okrywa-
jąc się starym workiem. 
Pewnego razu spotkałam chrześcijan, którzy powiedzieli mi, że 
Bóg mnie kocha. Cierpiąc nie mogłam zrozumieć tej miłości, ale 
postanowiłam zaufać. Uwierzyłam, że Bóg zadba o mnie, chociaż 
moja rodzina tego nie robiła. To zaufanie we mnie rosło i stało 
się podstawą mojego życia. Teraz jestem mocna w mojej wierze  
i dzielę się z innymi moją historią, bo powinniśmy ufać Bogu. 
Dziś modlę się za te dzieci, które tak jak ja dorastały prawie same. 
My wiemy, że Bóg je kocha. A dzieci na całym świecie powinny 
mieć zapewniony dom. 

Lektorka: 
W Vanuatu szacowany wzrost populacji jest najwyższy na Pacy-
fiku. Zarówno na obszarach wiejskich, jak i w miastach ważnym 
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problemem jest niedożywienie. Duży wpływ na to ma rozwój 
przemysłu spożywczego, który produkuje niezdrową żywność, co 
źle wpływa na rozwój dzieci. Zanika więc tradycja ekologicznej 
uprawy żywności, co do tej pory było powszechne.

Jacklynda: 
Mam na imię Jacklynda, pochodzę z wioski. Jako młoda dziewczy-
na marzyłam o pracy w turystyce w Port Vila. Pojechałam tam, ale 
brak wykształcenia uniemożliwił mi podjęcie wymarzonej pracy. 
Nie mam tu rodziny, więc mieszkam na obrzeżach. Nie mam pie-
niędzy na zakwaterowanie, wyżywienie, a nawet na powrót do 
mojej wsi. Wiem, że to nie jest plan, który Bóg ma dla mnie, ale 
nie wiem co robić. Modlę się, żeby wiejskie obszary Vanuatu zo-
stały docenione i młodzież wiejska znalazła swoje miejsce we wła-
snych społecznościach. Ufam, że Bóg zapewni młodym ludziom 
poprawę sytuacji i przyczyni się do rozwoju Vanuatu.

Lektorka: 
75% ludności na obszarach wiejskich ma niewielkie możliwości 
zatrudnienia. Młodzi ludzie bez wykształcenia i wyrobionych rze-
mieślniczych umiejętności nie mogą znaleźć zatrudnienia w mie-
ście. Wysokie bezrobocie wśród nich powoduje, że to pokolenie 
nie widzi przyszłości dla siebie, co jest wielką stratą dla naszego 
kraju. Niezbędne są więc zatem programy naprawcze służące roz-
wojowi obszarów wiejskich, aby młodzi ludzie pozostając w swojej 
wspólnocie mogli pracować, aby utrzymać siebie i swoje rodziny. 

PIEŚŃ: Ta kobieta

SŁUCHANIE SŁOWA BOŻEGO
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Liderka: 
Słuchajmy Słowa Bożego zapisanego w Ewangelii wg Mateusza,  
z rozdziału 7, wiersze 24–27.

KAZANIE/ROZWAŻANIE

UWAGA 
Ewangelia Mateusza 7,24–27 to główny tekst biblijny poświęcony tego-
rocznemu tematowi „Buduj na mocnym fundamencie” i skupieniu się na 
osiągnięciu tego. Skorzystajcie z tego tekstu i tematu biblijnego, aby rozwi-
nąć medytację, kazanie lub grupową refleksję.

WPROWADZENIE DO GRUPOWEJ REFLEKSJI 
Główny tekst biblijnego programu Vanuatu pochodzi z sesji po-
święconej naukom Jezusa, zawierającej instrukcję dotyczącą wej-
ścia do Królestwa Niebieskiego. Koniec rozdziału 7 podsumowuje 
nauczanie, które zostało rozpoczęte w rozdziale 5 Kazania na Gó-
rze. Bardzo ważne jest, aby mieć na uwadze kontekst tego, co Jezus 
powiedział o swoich słowach, które miały zostać wysłuchane i wy-
konane (w. 24). To nie jest pusta instrukcja, za tym kryje się pełne 
zrozumienie służby Jezusa i Królestwa Niebieskiego. Przyjmując 
słowa Jezusa powinniśmy postępować tak, aby mądrze świadczyć 
o Bożych błogosławieństwach.
Jezus zatroszczył się o słuchaczy, którzy pragnęli usłyszeć Słowo 
Boże wzywające do lepszego życia. Ludzie byli głodni i spragnieni.
Nauki zawarte w Ewangelii Mateusza 5–7 wskazywały na koniecz-
ność słuchania i działania. Końcowe słowa Jezusa nauczania z Ka-
zania na Górze wskazują, że mądry budowniczy jest bezpieczny, 
a nieroztropny stracił dom. Zanim podejmiemy życiowe decyzje 
przemyślmy je.
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ZASTANÓW SIĘ NAD NASTĘPUJĄCYMI PYTANIAMI I PO-
DZIEL SIĘ NIMI Z OSOBAMI OBOK
Jezus użył dwóch czasowników, aby wskazać zakończenie swojej 
nauki – słuchaj i działaj (24-26). Jak się z tym czujesz? O czym 
przypominają ci te wskazówki? Co znaczy być mądrym lub głu-
pim w twoim rozumieniu? Czy jesteś zdumiony Jego nauczaniem, 
tak jak tłumy, które Go słuchały (7,28)?

WNIOSKI
Zacznijmy budować nasze domy, nasze narody i świat na słowach 
Jezusa, który przypominał nam o złotej zasadzie – „wszystko, co 
chcecie otrzymać od innych, to sami zróbcie dla nich” (7,12). To 
jest nasz solidny fundament. To jest główna zasada naszego dzi-
siejszego przesłania.

Zbieranie kolekty wg zwyczaju w społeczności.

PIEŚŃ: Powiedz, kto

MODLITWA 

Liderka: 
Miłosierny Boże, dziękujemy i wielbimy Cię za wszystkie błogosła-
wieństwa,  którymi obdarzyłeś nasze rodziny i przyjaciół, za domy, 
pożywienie i wodę. Chwalimy Cię za to, że pomagasz nam być 
kreatywnymi i zdolnymi do wspierania naszych rodzin. Ofiaruje-
my Ci niewielką część tych błogosławieństw w postaci pieniędzy  
i służby, przeznaczając je na Światowy Dzień Modlitwy. Dzielimy 
je pomiędzy potrzebujących tu i na całym świecie. Amen
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MODLITWY WSTAWIENNICZE ZA VANUATU I ŚWIAT

Liderka: 
Zjednoczmy się w modlitwie z Vanuatu i z całym światem.
Wiekuisty Boże, w którym trwa Vanuatu prosimy, abyś pomógł 
nam starać się o pokój w narodzie i w rodzinach. Powierzamy  
w Twoje ręce władze i naród Vanuatu. 
Chcemy przeciwstawić się siłom niesprawiedliwości obecnym  
w naszych narodach. Daj nam możliwość wpływu na nasze wyspy 
i narody.
Modląc się dziękujemy za możliwość życia w jedności, miłości  
i pokoju w etnicznej i kulturowej różnorodności, tak na Vanuatu, 
jak i w wielu innych miejscach świata.

Wszyscy: 
Połącz nas w miłości, pokoju i radości.
Zobowiązujemy się pamiętać o ludziach żyjących w miejscach 
narażonych na klęski żywiołowe z powodu cyklonów, huraganów  
i erupcji wulkanów. 
Prosimy Cię również o osoby cierpiące z powodu nałogów. 
Wszechmogący Boże, chroń społeczności przed katastrofami  
i cierpieniem. Uzdrawiaj dusze ludzi i pozwól im odczuwać  
miłość.

MÓDLMY SIĘ TERAZ MODLITWĄ PAŃSKĄ 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Kró-
lestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi, chleba 
naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak 
i my odpuszczamy tym, którzy są przeciwko nam. I nie wódź nas na 
pokuszenie, ale wybaw nas od złego. Albowiem Twoje jest królestwo, 
moc i chwała na wieki wieków. Amen
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PIEŚŃ: Błogosław słuchanie

ROZESŁANIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Liderka: 
Cieszymy się z obecności Boga w nas i z nami. Niech Bóg Cię pro-
wadzi, kieruje, odnawia i uzdrawia Twój naród. Niech Boża wola 
będzie obecna w twoim domu, jak to jest w niebie.
Pamiętaj, kiedy stąd wyjdziesz: 
Człowiek słuchający słów Jezusa i postępujący według nich, po-
stępuje jak osoba mądra, której dom przetrwa powódź… 
Idź budować swój dom na tym fundamencie.
Idź do domu z błogosławieństwem w cudownym imieniu Jezusa 
Chrystusa, naszego Pana i Króla.

Wszyscy: 
To jest nasz mocny fundament – będziemy podążać za Jezusem, 
który jest drogą, prawdą i życiem. Amen

PIEŚŃ: Pod Twą obronę
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OBRAZ I BIOGRAFIA ARTYSTKI 

Dzięki nabożeństwu słyszymy głosy kobiet Vanuatu, które zachęcają nas 
do skupienia się na historii biblijnej z Ewangelii wg Mateusza 7,24–27. 
Jezus opowiada historię Królestwa Niebieskiego, używając obrazu domu 
i ziemi, na której ten dom jest zbudowany. Wybór gruntu, na którym zo-
stanie zbudowany dom, jest ważną decyzją dla mieszkańców Vanuatu. 
Uwzględnienie ukształtowania terenu i klimatu ma kluczowe znaczenie 
w tropikalnym archipelagu położonym na południowym Pacyfiku, któ-
ry jest podatny na trzęsienia ziemi, cyklony, erupcje wulkanów i pod-
noszenie się poziomu mórz. W dniu 6 kwietnia 2020 roku, archipelag 
Vanuatu został uderzony przez cyklon Harolda, który wybrał swoją dro-
gę w poprzek Pacyfiku, niszcząc wiele wysp w swoim zasięgu. 

Podatność Vanuatu na cyklony jest podkreślona na obrazie wybra-
nym do reprezentowania ŚDM 2021, zatytułowanym „Cyklon Pam II: 
13 marca 2015”. Obraz przedstawia modlącą się matkę pochyloną nad 
swoim dzieckiem. Fale uderzają w nią, ale palma pochyla się nad nimi 
ochronnie. Spódnica kobiety jest wzorowana na tradycyjnym stroju  
z Erromango. Na horyzoncie widać małe krzyże przedstawiające życie, 
które odebrał cyklon Pam w 2015 roku. 

Malarka Juliette Pita, urodzona w 1964 
roku na wyspie Erromango, jest obec-
nie najbardziej znaną artystką na Va-
nuatu. Jej talent odkryto wcześnie, bo 
już w szkole, gdzie zawsze była naj-
lepsza na zajęciach plastycznych. Była 
pierwszą kobietą, która ukończyła 
Institut National de Technologie du 
Vanuatu (INTV). Juliette nigdy nie 
wyobrażała sobie zarabiania na swo-
jej sztuce, ale wierzyła, że Bóg ma dla 
niej swoje plany. Cały swój dochód ze 
sprzedaży obrazów przekazuje osobom 
potrzebującym pomocy. 
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WARSZTATY W VANUATU

W dniach 9–13 kwietnia 2018 r. w Port Vila na Vanuatu odbyły się 
warsztaty z okazji dorocznych obchodów ŚDM w 2021 r. Warsztaty ofi-
cjalnie rozpoczęły proces pisania liturgii przez kobiety – przedstawiciel-
ki Kościołów na Vanuatu.
Warsztaty odbyły się w Kościele Prezbiteriańskim, który został staran-
nie przygotowany do spotkań i wspólnych posiłków, w tym tradycyjne-
go tańca z okazji ŚDM. Uczestniczki przyniosły prezenty, aby pięknie 
przygotować stół ołtarzowy. Udekorowano go kwiatami z ich ogrodów, 
Biblią w języku bislama, naszyjnikami z girland oraz plecionymi z palm 
koszami i wachlarzami.
Zdjęcie odzwierciedla przeżyte wspólnie chwile, które teraz – podczas 
nabożeństwa ŚDM – są przekazywane na cały świat. Jest to gest troski 
kobiet Vanuatu o proces przygotowawczy tematu ŚDM. Symbolizuje 
wspólnoty Vanuatu, odzwierciedla stworzenie Boga i ukazuje związek  
z ziemią oraz piękno życia w wierze.

„Dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością” (Prz 24,3). 
To jest dom mędrca, który słucha słowa i jest mu posłuszny oraz buduje 
dom na fundamencie pewnym i  mocnym – Jezusie Chrystusie.



NABOŻEŃSTWA  
ŚWIATOWEGO DNIA MODLITWY

  • umacniają wiarę w Jedynego Pana i Zbawiciela
  • zbliżają ludzi różnych ras, tradycji wyznaniowych i kultur
  • przełamują poczucie izolacji i osamotnienia
  • pomagają zauważyć innych i nieść ich brzemiona
  • ułatwiają przeistaczanie wiary i modlitwy w czyn
  • poprzez wspólną intencję modlitwy tworzą z nas jedną rodzinę


