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Słowo wstępne 

 

W twoich oczach jest moje słowo 

Im bliżej jesteś ludzi, tym lepiej głosisz kazania i tym bardziej zbliżasz 

Słowo Boże do ich życia – przekonuje papież Franciszek. Już w czasach 

seminaryjnych, zanim obecny papież został kapłanem, był przeciwny 

kazaniom wygłaszanym z kartek, gdyż kaznodzieja nie mógł wówczas 

patrzeć swym słuchaczom w oczy. Być może dlatego jedną ze swych 

książek zatytułował: Nei tuoi occhi è la mia parola - W twoich oczach jest 

moje słowo. Podobnie jak w świecie widzialnym jesteśmy w stanie coś 

sprawić lub czemuś zapobiec za pomocą naszych dłoni, tak w świecie 

duchowym, nasze słowa zapalają do działania lub zdejmują wielkie ciężary. 

Pełnię chrześcijańskiego życia możemy przeżywać bowiem o tyle, o ile 

jesteśmy bogaci w moc Bożego Słowa, które jest prawdziwym 

tabernakulum Ducha Świętego. 

Podobnie w formacji intelektualnej i pastoralnej każdego 

redemptorysty ogromne znaczenie odgrywa odpowiednie przygotowanie 

do pełnienia posługi Słowa. Jako misjonarze Obfitego Okupienia jesteśmy 

bowiem szczególnie powołani do gorliwej służby ubogim i najbardziej 

opuszczonym, nade wszystko poprzez bezpośrednie przepowiadanie dobrej 

nowiny o zbawieniu. Z radością powitać należy więc niniejszą publikację, 

która jest zbiorem homiletycznych ćwiczeń i odważnych twórczych 

poszukiwań, jak skutecznie i w ciągle nowy sposób głosić odwieczne 

prawdy Ewangelii, szczególnie dzieciom i młodzieży. 

Wyrazy uznania płyną w stronę inicjatora i redaktora naukowego tego 

edytorskiego przedsięwzięcia, o. dra Andrzeja Makowskiego CSsR, 

prefekta Tirocinium Pastoralnego oraz wykładowcy homiletyki w naszym 

Tuchowskim Seminarium, a także ku Braciom Klerykom, którzy tej 
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inspiracji nie tylko się poddali, ale ją ochotnym sercem współtworzyli, po 

to by głosząc w przyszłości Słowo, patrzeć zawsze w oczy Bogu i ludziom. 

 

O. dr Maciej Sadowski CSsR  

rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie 
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I. O. Andrzej Makowski CSsR - CO TO SĄ REKOLEKCJE? 

 

W języku religijnym „rekolekcjami” określa się jedną 

z powszechnie znanych i ogólnie akceptowanych form duszpasterskiej 

działalności Kościoła katolickiego1. W niniejszym opracowaniu 

podejmiemy następujące zagadnienia związanie z rekolekcjami: wyjaśnimy 

ich pojęcie; następnie ukażemy biblijne paradygmaty rekolekcji oraz ich 

podstawy teologiczne, cel, treść, rodzaje, ich znaczenie w życiu 

chrześcijańskim oraz metodę rekolekcyjną. 

1. Pojęcie rekolekcji 

Rekolekcje – to praktyka okresowego skupienia przeżywanego 

w mniejszym lub większym odosobnieniu w celu dokonania odnowy swego 

życia duchowego; odróżniająca się od misji parafialnych działalność 

duszpasterska Kościoła, która realizuje się poprzez słowo i sakrament 

zmierzając do odnowy chrześcijańskiego stylu życia w wiernych, 

budowania Kościoła i lepszego świata przez przepojenie duchem 

ewangelicznym spraw doczesnych. 

Tradycyjnie, rekolekcje wraz z misjami parafialnymi zaliczano do 

tzw. duszpasterstwa nadzwyczajnego, które pozostaje na usługach 

duszpasterstwa zwyczajnego, realizując jego zadania i cel. Można je więc 

określić jako czas wzmożonego wysiłku, który Kościół pod działaniem 

Ducha Świętego okresowo podejmuje w celu odnowy życia religijnego 

swoich wiernych, aby ich doprowadzić do zbawienia2. II Ogólnopolski 

Synod Diecezjalny (1991-1999) uznaje rekolekcje jako działalność 

odmienna niż misje i zalicza je do zwyczajnych środków duszpasterskich3. 

                                                      
1 G. Siwek, Rekolekcje wczoraj i dziś, Kraków 2011, s. 5. 
2 A. Lewek, Współczesna odnowa kaznodziejstwa, z. 2, Warszawa 1980, s. 17. 
3 II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001, nr 29, 38, 41, 68. 
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Termin „rekolekcje” ma źródłosłów łaciński. Wywodzi się bowiem 

od recōlo co oznacza ponownie uprawiać, ćwiczyć, rozważać lub od 

recolligo - czyli zbierać na nowo, powtórnie skupiać albo se recolligere co 

oznacza skupić się, opamiętać. W historii duchowości chrześcijańskiej 

posługiwano się głównie pojęciem „ćwiczenia duchowne” co dzisiaj 

odpowiada rekolekcjom zamkniętym. Ponieważ rekolekcje wyrosły 

z praktyki „ćwiczeń duchownych” nie mogą się ograniczać tylko do 

wygłoszenia kazań przez rekolekcjonistów. Kościół spełnia swoją posługę 

poprzez głoszenie słowa Bożego, liturgię i służbę bliźniemu. Dlatego 

kazanie powinno łączyć się z liturgią i zachętą do realizacji przykazania 

miłości. Należy więc jakoś uaktywnić rekolektantów. W tym celu należy 

zachęcać ich do życia wedle wskazań Ewangelii, osobistego zaangażowania 

w przeżywanie rekolekcji poprzez indywidualną i rodzinną modlitwę, 

wyciszenie, lekturę Pisma Świętego, pełnienia dzieł miłosierdzia 

i apostolstwa. Taka forma rekolekcji zaangażuje przepowiadającego jak 

i słuchaczy4. Trafną definicję rekolekcji podaje Słownik współczesny języka 

polskiego. Według Słownika rekolekcje to; zespół praktyk religijnych, 

składających się z nauk, kazań, wygłaszanych podczas mszy przez 

rekolekcjonistę, połączony zwykle ze spowiedzią, komunią wiernych, w celu 

ich moralnego odnowienia, pogłębienia wiary i osiągnięcia przez nich 

skupienia wewnętrznego5. 

2. Biblijne paradygmaty rekolekcji 

Niektórzy teologowie twierdzą, że rekolekcje jako praktyka 

odosobnienia w celu pogłębienia relacji z Bogiem sięga tradycji biblijnej. 

To w Piśmie św. znajdujemy wiele opisów zachowań analogicznych do 

praktyk stosowanych w rekolekcjach oraz różnego rodzaju wypowiedzi, 

które da się zinterpretować jako zachęty czy wprost wezwania do 

                                                      
4 G. Siwek, Rekolekcje wczoraj i dziś, dz. cyt., s. 10-11. 
5 Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996. 
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rekolekcyjnego „wyjścia na pustynię (por. Rdz 12, 1–8; 1 Krl 18, 42; Wj 

3, 1–6; Wj 19–24; 1 Krl 19, 1–8; Łk 3, 1–18; Łk 4, 1–13; Dz 1, 14; Ga 1, 

15; Oz 2, 16; Mk 6, 31; 1 Tm 4, 7–8; 2 Tm 1, 6; Ef 4, 22–24; 1 Kor 7, 5). 

Również sam Jezus przebywał na pustyni (czterdziestodniowy post; swego 

rodzaju rekolekcje) w odosobnieniu modląc się, przezwyciężając kuszenie 

szatana i przygotowując się do publicznej działalności (por. Łk 4,1-13)6. 

Na przestrzeni wieków kształtował się model rekolekcji. Z pracy 

parafialnej znamy przede wszystkim rekolekcje prowadzone w czasie 

Wielkiego Postu czy Adwentu. 

3. Podstawy teologiczne 

Odwołując się do biblijnych paradygmatów rekolekcji (Mojżesz i Izrael 

pod górą Synaj, ucieczka Eliasza, kuszenie Chrystusa) trzeba podkreślić, 

że do istoty rekolekcji należy: przebywanie sam na sam z Bogiem 

i osobiste doświadczenie Jego obecności; zrozumienie swego życia jako 

cząstki wielkiej historii zbawienia; szukanie woli Bożej względem 

własnego życia i podjęcie konkretnych decyzji dzięki czemu historia 

zbawienia będzie mogła dalej się rozwijać w osobistym życiu wierzącego 

zgodnie z odwiecznym planem Boga; pojmowanie grzechu jako 

odwrócenia się od osobistej i egzystencjalnej relacji z Bogiem, a przez to 

jako wielkiej tragedii i dramatu człowieka; praktyka modlitwy, słuchania 

słowa Bożego i otwarcia się na moc Ducha Świętego jako środków 

zwycięstwa nad kuszeniem szatana, którego celem jest oddzielenie 

człowieka od Boga i Jego zbawczego planu. Wspomniane wyżej ważne 

wydarzenia historii zbawienia dokonały się na pustyni, dzięki czemu to 

właśnie w symbolice pustyni należy szukać biblijnych podstaw rekolekcji. 

Znaczenie pustyni w Biblii nie jest do końca sprecyzowane. W scenie 

kuszenia Jezusa pustynia jawi się jako miejsce odosobnione, straszne, 

zamieszkałe przez demony. Trzeba pamiętać jednak, że dzięki wędrówce 

                                                      
6 G. Siwek, Rekolekcje wczoraj i dziś, dz. cyt., s. 36-39. 
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Izraela przez pustynię miejsce to stało się także symbolem narodzin ludu 

Bożego. Nie można więc biblijnej pustyni traktować jako miejsca 

idealnego odosobnienia, czy mieszać ją z mistyką samotności. Chodzi tu 

o swoiste przeżycie czasu pustyni, czego typem jest wyjście Izraela 

z Egiptu i jego wędrówka do Ziemi Obiecanej. Pobyt Izraela na pustyni 

posiada potrójne znaczenie: jest on realizacją planu samego Boga (Bóg jest 

przewodnikiem Izraela; tutaj daje mu swoje Prawo; tutaj zawiera z ludem 

Przymierze); jest miejscem próby i niewierności ludu wybranego (jest to 

czas kształtowania się wiary Izraela, czas, który rozpoczął się od braku 

ufności w Bożą obecność i od tęsknoty za niewolą); jest czasem tryumfu 

Bożego miłosierdzia (mimo odstępstwa Izraela Bóg pozostaje wiemy 

swoim obietnicom; zsyłając środki zbawienia daje dowody swojej 

świętości i chwały). Pustynia nie była dla Izraela celem samym w sobie, 

lecz środkiem do tego, aby przygotować się do wejścia do Ziemi 

Obiecanej. Dla chrześcijan zatem pustynia - rekolekcje to przede 

wszystkim czas próby i kształtowania się wiary. Taki czas poparty jest 

zbawczą obecnością Boga, która jest mocą w przezwyciężeniu czasu 

próby. 

4. Cel rekolekcji  

Celem rekolekcji jest odnowa religijno-moralna i kształtowanie postaw 

ewangelicznych w poszczególnych wiernych, a przez także to odnowa 

lokalnego Kościoła i budowania go jako wspólnoty świętych. Rekolekcje 

są przez to zbawczym kairos Kościoła, w którym mocą Ducha Świętego 

dokonuje się głębsze zrozumienie misterium Chrystusa, a tym samym 

odnowienie i ugruntowanie Jego obecności w nas. W wymiarze 

indywidualnym rekolekcje zmierzają do stałego rozwoju życia Bożego 

otrzymanego na chrzcie świętym, służą wiernym w dążeniu do 

chrześcijańskiej doskonałości (por. Mt 5,48), pomagają w realizacji 

świętości życia (por. KK 42,48), wprowadzają w praktykowanie 
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obyczajów chrześcijańskich, w życie wiary, liturgii, zachęcają do 

wszelkich dzieł miłości i apostolstwa (por. DM 14; DWCH 2,4, KL 9) . 

W wymiarze wspólnotowym rekolekcje służą Kościołowi, który jest 

święty i zarazem potrzebujący oczyszczenia (por. KK 8) . Pomagają także 

rozbudzić różnego rodzaju charyzmaty, którymi Duch Święty ubogaca 

Kościół (por. KK 12; DA 3,30; DK 9), Rekolekcje przyczyniają się 

w końcu do ożywienia misyjnego wymiaru Kościoła. Kościół jest bowiem 

tym, który ewangelizuje i który jednocześnie jest ewangelizowany (por. 

EN 15, 24). Rekolekcje jako ewangelizacja wewnętrzna (ad intra) 

prowadza do ewangelizacji zewnętrznej (ad extra), zgodnie ze słowami 

Jana Pawia II: „Właśnie świętość Kościoła jest tajemnym źródłem 

i nieomylną miarą jego apostolskiego zaangażowania oraz misyjnego 

zapału” (ChL 17; por. RM 23) . Celem rekolekcji jest wspieranie ludzi 

w osiągnięciu dojrzałości wiary, poszerzenie ich świadomości religijnej, 

rozwijanie wrażliwości moralnej, głębsze pojednanie z Bogiem 

w sakramencie pokuty i owocniejsze uczestnictwo w Eucharystii7. 

5. Treść rekolekcji  

Do XVI wieku rekolekcje nie cechowały się szczególnie oryginalną 

treścią. W czasie rekolekcji przedstawiano przede wszystkim życie Jezusa 

i doktrynę zawartą w Biblii. Współczesne formy rekolekcji swoją treść 

czerpią przede wszystkim z ćwiczeń wielkopostnych, z rekolekcji 

Ignacjańskich oraz misji ludowych. W doborze tematyki rekolekcji 

uwzględnia się także kontekst parafialno-kościelny zwracając szczególną 

uwagę na poziom religijności wiernych, szczególne potrzeby wspólnoty 

parafialnej oraz współczesny kontekst społeczno-kulturowy. W świetle 

powyższych kontekstów zaleca się również prowadzenie rekolekcji 

katechetycznych, biblijnych oraz zbieżnych w swej treści z programami 

duszpasterskimi.  

                                                      
7 Por. tamże, s. 32. 
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6. Tematy rekolekcyjne 

O. Gerard Siewek CSsR proponuje następujące tematy rekolekcyjne8: 

• Dzieje narodu wybranego Pierwszego Przymierza: 1) wyjście 

z niewoli egipskiej, 2) przejście przez pustynię, 3) wejście do ziemi 

obiecanej. 

• Rzeczywistość Przymierza: 1) znak Bożego wybrania, 

2) zobowiązania Przymierza (wierność Boga, niewierność człowieka), 

3) przekleństwo na łamiących Przymierze, 4) błogosławieństwo dla 

zachowujących je. 

• Etapy historii zbawienia: 1) zbawcze działanie Boga, 2) odpowiedź 

człowieka (pozytywna – wiara; negatywna – grzech), 3) nawrócenie 

i pojednanie z Bogiem i bliźnimi, 4) rozpoczęcie gorliwszego życia 

chrześcijańskiego. W rekolekcjach ewangelizacyjnych w sensie ścisłym 

tematy poszczególnych faz bywają ujęte bardziej całościowo, natomiast 

w zwyczajnych rekolekcjach ulegają uszczegółowieniu, tak by ukazać, jak 

poszczególne etapy historii zbawienia realizują się na drodze powołania 

chrześcijańskiego, małżeńskiego, rodzinnego, kapłańskiego, zakonnego 

itp. 

• Tajemnice naszego zbawienia: 1) tajemnica stworzenia, 2) tajemnica 

odkupienia, 3) tajemnice życia Chrystusa.  

• Etapy na drodze nawrócenia: 1) zerwanie ze złem, 2) czynienie dobra. 

W pierwszej części rekolekcji mówi się o grzechu i potrzebie jego 

porzucenia, w drugiej natomiast - przypomina reguły godnego życia 

chrześcijańskiego.  

• Cnoty teologalne: 1) wiara, 2) nadzieja, 3) miłość. 

                                                      
8 Tamże, s. 177-179. 
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• Sposób odnowy „chrześcijańskiego esse”: 1) umocnienie wiary 

w Chrystusa, 2) pogłębienie więzi z Kościołem, 3) gotowość podjęcia 

misji Kościoła.  

Do przytoczonych wyżej przykładów treści rekolekcyjnego kerygmatu 

można by dodać jeszcze wiele innych. Nie pretendując do ich wyczerpującego 

wyliczenia, wystarczy przywołać choćby kilka, mogących twórczo 

zainspirować rekolekcjonistę: 

• Odpowiedź na Boże powołanie na podstawie pozytywnych i negatywnych 

przykładów wybranych postaci biblijnych. 

• Podstawowe tematy katechezy katechumenalnej, oparte na wydarzeniach 

ewangelicznych: spotkanie Jezusa z Samarytanką (J 4, 1–42), 

wskrzeszenie Łazarza (J 11, 1–44); uzdrowienie niewidomego od 

urodzenia (J 9, 1–41). 

• Ewangeliczne przypowieści Jezusa. 

• Logiony, czyli słowa Jezusa skierowane do poszczególnych kategorii ludzi 

czy też wypowiedziane w określonych okolicznościach, dobrane 

z uwzględnieniem konkretnego rodzaju rekolektantów. 

• Błogosławieństwa z Kazania na górze. 

• Modlitwa Pańska Ojcze nasz. 

• Sakramenty święte. 

• Części liturgii eucharystycznej: oderwanie się od grzechu, otwarcie się na 

słowo Boże, dokonanie duchowej przemiany, zjednoczenie się 

z Chrystusem, podjęcie misji wobec świata. 

• Znaki, symbole, gesty i słowa zawarte w celebracjach liturgicznych. 
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• Podstawowe prawdy maryjne. 

• Pozdrowienie anielskie Zdrowaś Maryjo. 

• Tajemnice różańcowe. 

• Tematy programów duszpasterskich Kościoła w Polsce, sugerujące 

zazwyczaj także konkretne tematy rekolekcyjne, itp. 

7. Rodzaje rekolekcji  

Obecnie istnieją bardzo różnorodne rodzaje rekolekcji: jedne są bliższe 

misjom ludowym, inne rekolekcjom Ignacjańskim. Różnorodność ta 

uwarunkowana jest formą, długością trwania czy też ilością i rodzajem 

uczestników. Najczęściej wyróżnia się rekolekcje zamknięte (cechują się 

stałym odosobnieniem od miejsca swego zamieszkania bądź całkowitym 

oddzieleniem od codziennych zajęć w celu stworzenia warunków do 

modlitewnego skupienia), półzamkniętych (polegają one na czasowym 

wyłączeniu się z codziennych zajęć w celu realizacji programu rekolekcji) 

i otwarte. Podczas rekolekcji otwartych rekolektanci nie rezygnując ze 

swych codziennych zajęć udają się do kościoła lub kaplicy, aby tam 

uczestniczyć w takich ćwiczeniach duchownych jak udział w Eucharystii 

lub w nabożeństwie, słuchanie słowa Bożego, spowiedź święta. Do 

rekolekcji otwartych zaliczyć należy: rekolekcje parafialne ogólne 

(wielkopostne, adwentowe, prowadzone przed uroczystościami i świętami 

roku liturgicznego bądź z innych okazji), stanowe (prowadzone dla dzieci, 

młodzieży, kobiet, mężczyzn, małżonków, itp.), szkolne (prowadzone dla 

dzieci i młodzieży katechizowanej w ramach jednej szkoły w celu 

pogłębienia jakiegoś aspektu życia chrześcijańskiego), specjalistyczne 

(prowadzone dla poszczególnych grup zawodowych lub studentów) oraz 
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mieszane (prowadzone dla ogółu parafian i specjalnych grup 

jednocześnie)9. 

8. Rekolekcje adwentowe i wielkopostne 

Rekolekcje parafialne odbywają się jak to określamy czasie mocnym 

w liturgii Kościoła. Wielki Post jest to okres przemyśleń, zwolnienia 

i wyciszenia, czas bliższego kontaktu z Bogiem, osobistego nawrócenia 

i przygotowania na przeżycie największej tajemnicy wiary. 

Dla wierzących rekolekcje jawią się więc jako czas odnowy duchowej, 

pogłębienia wiary, czy zebrania na nowo siły ducha do życia według 

Bożych nakazów. Rozważania rekolekcyjne mają więc pomóc wiernym 

w głębokim przeżyciu tego czasu oraz zmobilizować do częstszej modlitwy 

i refleksji. Czas rekolekcji powinien zaowocować szczerą spowiedzią 

i pokutą oraz przygotować do radosnego i głębokiego świętowania 

Wielkanocy. Natomiast rekolekcje adwentowe przygotowują nas do 

należytego przeżycia świąt Bożego Narodzenia. Współczesny człowiek 

gubi jednak poczucie sacrum. Duchowość coraz bardziej wypierana jest 

przez materializm. Duchowy głód człowieka bywa zaspakajany zakupami, 

czy też różnymi forami rozrywki. Podstawowe pytania egzystencjalne są 

eliminowane. Dla wielu chrześcijan Adwent i Wielki Post stracił wymiar 

duchowy. Lekarstwem na współczesność jest powrót do duchowości10. 

O znaczeniu rekolekcji w życiu wierzących przypomniał Benedykt XVI, 

mówiąc: W naszej epoce coraz silniejszy jest wpływ sekularyzmu, 

a z drugiej strony powszechnie odczuwa się potrzebę spotkania z Bogiem. 

                                                      
9 Tamże, s. 131- 158. 
10 A. Makowski, Dlaczego tak mało osób korzysta z rekolekcji parafialnych, Homo Dei 4 

(2017), s. 93 – 101. 
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Oby więc nie zabrakło dziś możliwości dawania miejsca intensywnemu 

słuchaniu Słowa w ciszy i modlitwie11. 

Wielki Post przedstawiany był w swoim rozwoju zawsze jako naturalny 

czas ćwiczeń duchownych przeznaczonych dla całej wspólnoty 

chrześcijańskiej (por. kolekta pierwszej niedzieli Wielkiego Postu). 

Wierzący przeżywają ten czas w łączności z Jezusem kuszonym na pustyni, 

oddając się podobnie jak On modlitwie, pokucie i umartwieniu. 

Wielkopostne „ćwiczenia duchowne” mają za cel przygotowanie wiernych 

do świąt wielkanocnych. Praktyka pokutna związana jest wówczas 

szczególnie z słuchaniem słowa Bożego. Już w Kościele pierwotnym 

rozwinęły się różne formy wielkopostnego, codziennego przepowiadania 

słowa Bożego. Pod wpływem życia monastycznego i dzięki nauczaniu 

mistrzów średniowiecznych uniwersytetów przepowiadanie wielkopostne 

stało się integralną częścią duszpasterstwa w okresie przed Reformacją oraz 

w czasie Kontrreformacji. Przepowiadanie przybiera wówczas formę kazań 

wielkopostnych oraz medytacji nad męką Chrystusa (kazania pasyjne). 

Oddzielenie przepowiadania od Eucharystii spowodowało rozwój literatury 

kaznodziejskiej nacechowanej bardzo mocno moralistycznie oraz 

polemizującą ze współczesną sobie kulturą. Tego rodzaju przepowiadanie 

obecne było jeszcze w XIX wieku. Ruch biblijno-liturgiczny z początku XX 

wieku spowodował duchowe pogłębienie przepowiadania wielkopostnego. 

Środkami, które proponuje się do właściwego przeżycia Wielkiego Postu 

pozostają ciągle: słuchanie słowa Bożego, intensywna i dłuższa modlitwa, 

post i dzieła miłosierdzia (por. KL 109-110) . Liturgia poprzez odpowiedni 

dobór czytań, zwłaszcza niedzielnych, a przez to poprzez przepowiadanie 

                                                      
11 Czy uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych?, w: https://ekai.pl/dlaczego-warto-

uczestniczyc-w-rekolekcjach-wielkopostnych/ (dostęp: 2017.10.10). 
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homilijne i katechezę liturgiczną proponuje wiernym przeżycie potrójnego 

itinerarium: 

 w cyklu A - chrzcielnego zmierzającego do odnowienia 

sakramentu chrztu św., 

 w cyklu B - paschalno-chrystocentrycznego, którego celem jest 

ukazanie miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie oraz 

kształtowanie mentalności paschalnej: „przez śmierć do 

zmartwychwstania",  

 w cyklu C - pokutnego prowadzącego do przeżycia 

ewangelicznego nawrócenia.  

Z rekolekcjami wielkopostnymi wiążą się w Polsce także rekolekcje 

adwentowe rozumiane jako przygotowanie do należytego przeżycia świąt 

Bożego Narodzenia. Dominującymi tematami rekolekcji adwentowych 

winny być następujące zagadnienia: misterium Wcielenia, objawienie 

Boże, posłuszeństwo i zaufanie Bogu, słowo Boże skierowane do 

człowieka, odpowiedź człowieka na Boże wezwanie, miłość Boga 

i bliźniego na wzór Najświętszej Maryi Panny. Z rekolekcjami 

wielkopostnymi i adwentowymi połączona jest także spowiedź święta, 

która z reguły powinna odbywać się podczas nabożeństw pokutnych. 

9. Znaczenie rekolekcji w życiu chrześcijanina 

Rekolekcje parafialne mają służyć ożywieniu religijnemu oraz 

utrwaleniu i pogłębieniu wiary. Ponadto mają zmierzać do rozwoju życia 

Bożego, które każdy chrześcijanin otrzymał na chrzcie św. Mają również 

pomóc wiernym w osiągnięciu chrześcijańskiej doskonałości poprzez 

pomoc w realizacji świętości ich życia. Z swej natury rekolekcje 

wprowadzają w praktykę chrześcijańskich obyczajów, w życie wiary 

i liturgię Kościoła. Poprzez głoszone nauki rekolekcjoniści mają zachęcić 
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do praktyki dzieł miłosierdzia oraz apostolstwa, co podkreśla papież 

Franciszek. 

10. Jak mówić, by te same słowa trafiły do wszystkich wiernych? 

Obecnie w dobie nowej ewangelizacji możemy mówić o kilku grupach 

osób, które mogą pojawić się w kościele i uczestniczyć w rekolekcjach. 

W większości są to ludzie systematycznie uczestniczący w niedzielnej 

Eucharystii oraz starający się prowadzić życie zgodne z Ewangelią. Pośród 

ochrzczonych systematycznie obecnych w świątyni mogą być jednak i tacy, 

którzy potrzebują prawdziwego nawrócenia do wiary. Jan Paweł II 

zauważył, że trzeba się liczyć z faktem, że często pierwsza ewangelizacja 

nie miała miejsca. Pośród uczestników rekolekcji mogą pojawić się i tacy, 

którzy w różnym stopniu odeszli od wiary, którzy utracili żywy sens wiary, 

albo wprost nie uważają się za członków Kościoła, prowadząc życie dalekie 

od Chrystusa i od Jego Ewangelii. Są to ludzie ochrzczeni, żyjący 

w środowiskach przenikniętych tradycją chrześcijańską, którzy nie 

pogłębili swojej wiary, nie żyją nią na co dzień, z różnych powodów są 

uprzedzeni do chrześcijaństwa i Kościoła. Często ludzie ci utracili 

świadomość jakiegokolwiek z nim związku i przestali praktykować. 

Adresatami rekolekcji mogą być również ci wszyscy, którzy 

reprezentują poza chrześcijański sposób myślenia i życia. Głoszenie 

Ewangelii nabiera zatem nowego kontekstu. Odbywa się w świecie 

zsekularyzowanym, który utracił zmysł religijny, poczucie sacrum, 

w świecie, w którym wydaje się, że Bóg nie ma swojego miejsca. 

Z psychologicznego punktu widzenia tacy adresaci ewangelizacji są o wiele 

„trudniejsi” niż ci, którzy nigdy nie słyszeli o Ewangelii. Uważają oni 

bowiem, że znają chrześcijaństwo, lecz przestali się nim interesować, 

ponieważ nie pociąga ich takie chrześcijaństwo, jakie znają. Papież 

Franciszek zwraca uwagę, że Ewangelia często bywa głoszona językiem 

„księżowskim”. Ojciec Święty pragnie czegoś wręcz przeciwnego. Język 
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przekazu Ewangelii ma cechować: prostota i ma być zrozumiały dla 

każdego słuchacza, jasny, serdeczny i familijny, obrazowy i piękny, 

kreatywny i mieć pozytywne brzmienie. To ma być również język 

rekolekcyjny. 

11. Jak rozumieć nawrócenie - którego celem jest rekolekcji? 

Rekolekcje mają przede wszystkim obudzić i odnowić wiarę otrzymaną 

podczas sakramentu chrztu świętego. Celem zaś jest nawrócenie do wiary, 

które jest swego rodzaju duchową drogą człowieka. Na tej drodze 

niezbędne stają się dwa elementy. Pierwszym z nich jest słuchanie słowa 

Bożego: Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, 

jest słowo Chrystusa (Rz 10, 17) . Słuchanie słowa Bożego jest więc 

pierwszym elementem drogi rodzenia wiary. Drugim zaś elementem drogi 

nawrócenia do wiary jest religijne doświadczenie spotkania z tajemnicą 

zmartwychwstałego Pana. Przykładem jest św. Tomasz Apostoł. Słyszał on 

o zmartwychwstaniu, ale uwierzył dopiero wtedy, kiedy nastąpiło 

spotkanie. Jak podkreślał Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est: 

u początku bycia chrześcijaninem nie stoi decyzja etyczna, czy jakaś wielka 

idea, ale spotkanie z wydarzeniem, Osobą, która nadaje życiu nową 

perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie (DCE 1). 

12. Nawrócenie czy może raczej umocnienie w wierze! 

Wprowadzenie w nową jakość życia wypływa z przyjęcia usłyszanego 

słowa Bożego. Osobowe spotkanie z Chrystusem prowadzi do 

przyswojenia sobie dzieła Odkupienia dokonanego przez Niego. Staje się 

doświadczeniem zbawienia – przemianą serca, która wpływa na osobiste 

życie. Stawianie konkretnych i zdecydowanych wymagań moralnych 

należy do ważnych elementów przepowiadania. Jest rzeczą niezwykle 

ważną, aby wymagania te znajdowały swoje uzasadnienie w nowym esse 

chrześcijanina, jakim jest „nowe stworzenie w Chrystusie” według zasady 

agere sequitur esse. W przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia 
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z błędem moralizmu polegającym na tym, że nieodnowionemu 

wewnętrznie człowiekowi narzuca się nowy sposób postępowania, 

a podawane wskazania uzasadnia się przez odwoływanie się do prawa 

i kary grożącej za jego przekroczenia. Zwracał na to uwagę misjonarzom 

redemptorystom św. Alfons de Liguori. Przepowiadanie rekolekcyjne ma 

się koncentrować na pogłębianiu tożsamości chrześcijańskiej 

rekolektantów. Bardziej należy kłaść akcent na to „kim jestem jako 

chrześcijanin?” niż na to „co mam czynić jako wierzący?”. Tak kładziony 

akcent prowadzi do osobistego doświadczenia Boga, a zarazem staje się 

podstawą niewzruszonej i potwierdzonej czynem wiary12. 

13. Metoda rekolekcyjna 

Kościół spełnia swoje posłannictwo poprzez głoszenie słowa Bożego, liturgię 

i służbę bliźniemu. Dlatego też kazania rekolekcyjne powinno łączyć się łączyć 

z liturgią i praktyczną realizacją przykazania miłości. Po wygłoszeniu kazań 

rekolekcyjnych należy dać wiernym okazję do przeżycia religijnego, czy to 

przez udział w sakramencie lub nabożeństwie czy też przez osobistą refleksję 

w milczeniu, medytację, akty uwielbienia, dziękczynienia i przeproszenia. 

Chodzi tu przede wszystkim o doświadczenie miłości Boga w Duchu Świętym. 

Takie doświadczenie wpłynie potem na zmianę postaw i działań 

w codziennym życiu. Kazania powinny się także łączyć z praktyczną realizacją 

przykazania miłości bliźniego, np. poprzez pojednanie w rodzinie, 

małżeństwie, w relacjach sąsiedzkich i zawodowych czy poprzez naprawienie 

krzywd. 

Ponieważ rekolekcje wyrosły z praktyki „ćwiczeń duchownych" nie 

mogą się ograniczyć jedynie do „wysłuchania nauk". Stąd też należy 

zachęcać wiernych do osobistego zaangażowania w przeżycie rekolekcji 

                                                      
12 A. Makowski, Dlaczego tak mało osób korzysta z rekolekcji parafialnych, dz. cyt., s. 93 

– 101. 
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poprzez szczególne skupienie w dni rekolekcyjne, poświęcenia więcej czasu 

na modlitwę, szukanie miejsc odosobnienia i milczenia, czytanie Pisma 

Świętego, szczegółowy rachunek sumienia czy też poprzez wspomniane już 

wyżej praktykowanie miłości wśród najbliższych i dalszych bliźnich. 

Rekolekcje powinny mieć jasno określony cel, który zależy od ich 

rodzaju czy też specyfiki uczestników. Seria rekolekcyjna powinna mieć 

swój własny temat naczelny omawiany w poszczególnych kazaniach. Temat 

ten powinien być przypominany przy każdym spotkaniu rekolekcyjnym. 

Rekolekcje mogą i powinny być prowadzone przez grupę 

rekolekcyjną, w której znajdą się także osoby świeckie. Grupa ta wspólnie 

przygotowuje rekolekcje, wspiera się nawzajem modlitwą i dzieli się 

zadaniami w czasie ich prowadzenia. Osoby świeckie mogą nie tylko 

wygłaszać konferencje rekolekcyjne lecz także organizować spotkania 

w grupach. Ich obecność przyczyni się także do umocnienia eklezjalnej 

świadomości wiernych - również oni tworzą Kościół i są odpowiedzialni za 

jego ewangelizacyjną misję. 
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II. O. Andrzej Makowski CSsR - REKOLEKCJE SZKOLNE 

- TEORIA I PRAKTYKA REKOLEKCJI SZKOLNYCH 

 

Rekolekcje są praktyką okresowego skupienia, przeżywanego 

w niniejszym lub większym odosobnieniu, w celu dokonania odnowy swego 

życia duchowego. Jest to odróżniający się od misji parafialnych środek 

duszpasterski Kościoła, który realizuje się poprzez słowo oraz sakrament 

i zmierza do odnowy chrześcijańskiego stylu życia wiernych, budowania 

Kościoła i przepojenia duchem ewangelicznym spraw doczesnych. 

W określenie to wpisują się także rekolekcje szkolne. Już w latach 

seminaryjnych na etapie formacji podstawowej każdy redemptorysta 

uczestniczy w przygotowaniu i prowadzeniu takiego rodzaju rekolekcji. 

Rekolekcje szkolne to „akcja ewangelizacyjna Kościoła podejmowana 

względem dzieci i młodzieży katechizowanej w ramach jednej szkoły przez 

grono osób do tego upoważnionych i odpowiednio przygotowanych w celu 

pogłębienia jakiegoś aspektu życia chrześcijańskiego13. 

1. Historia rekolekcji szkolnych 

Rekolekcje szkolne zaliczane są do rekolekcji otwartych stanowych. 

Jako forma głoszenia Dobrej Nowiny skierowana do dzieci i młodzieży 

posiadają swoją długoletnią historię. Kościół zawsze swą troską starał się 

otaczać dzieci i młodzież. W rekolekcyjnej formie przepowiadania upatrywał 

szczególnej szansy na pogłębienie w nich wiary i zbliżenie do Boga. Mimo iż 

rekolekcje dla dzieci i młodzieży nie od początku określane były mianem 

szkolne, to jednak z reguły przybierały ich „szkolny” kształt. Pierwsza 

wzmianka o polskim praktykowaniu rekolekcji dla młodzieży 

w duszpasterskiej posłudze Kościoła pochodzi już z roku 1878. Odbyły się one 

we Lwowie i skierowane były do młodzieży szkół średnich. Natomiast 

                                                      
13 W. Przyczyna, Rekolekcje dla dzieci wczoraj i dziś, w: Rekolekcje dla dzieci, red. 

W. Przyczyna , Kraków 1996, s. 13.  
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pierwszą oficjalną wzmiankę o rekolekcjach dla dzieci znajdujemy 

w uchwałach Synodu archidiecezji warszawskiej z 1922 roku14, w których 

mówi się o dwóch typach rekolekcji dla dzieci: trzydniowych odbywających 

się co roku oraz jednodniowych mających miejsce przed przyjęciem Pierwszej 

Komunii Świętej.  

2. Definicja rekolekcji szkolnych 

Rekolekcje szkolne to „akcja ewangelizacyjna Kościoła podejmowana 

względem dzieci i młodzieży katechizowanej w ramach jednej szkoły przez 

grono osób do tego upoważnionych i odpowiednio przygotowanych w celu 

pogłębienia jakiegoś aspektu życia chrześcijańskiego”. Dyrektorium 

Katechetyczne Kościoła katolickiego Polsce (2002 r.) mówi o dwóch 

rodzajach rekolekcji szkolnych: wielkopostnych dla środowiska szkolnego 

i adwentowych dla dzieci i młodzieży organizowanych przy parafii, Celem 

tych pierwszych jest „pogłębienie u uczniów więzi z Chrystusem i Kościołem, 

a także uzupełnienie nauki religii o właściwy wymiar inicjacyjny. Rekolekcje 

szkolne podejmują również zadania ewangelizacyjne wobec całego 

środowiska szkolnego” (Tamże, nr 88). 

Rekolekcje szkolne posiadają zatem związek nie tylko z rekolekcjami 

parafialnymi, lecz także z katechezą szkolną i środowiskiem szkolnym. 

W praktyce oznacza to, że tematyka rekolekcyjna powinna współbrzmieć 

z programem katechetycznym, a mówiąc ściślej dopełniać go, zwłaszcza 

w odniesieniu do wymiary wtajemniczenia - przy jednoczesnym 

podkreśleniu, że w swojej formie nie mogą one być powtórką lekcji religii.  

                                                      
14 Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor, Z. Obertyński, t. 2, cz. 2.,Poznań-Warszawa 

1979, s. 33. 
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Rekolekcje szkolne wymagają współpracy pomiędzy duszpasterzami, 

katechetami a także nauczycielami, pedagogami oraz rodzicami dzieci 

i młodzieży.  

Ponieważ są przedsięwzięciem Kościoła wspomaganym przez szkołę 

powinny się składać z dwóch części:  

liturgicznej (prowadzonej w kościele; chodzi tu głównie 

o sprawowanie liturgii, nabożeństw oraz głoszenie kazań i konferencji 

połączonych ze świadectwami i różnymi formami wizualizacji słowa 

Bożego). 

pedagogicznej (prowadzonej w szkole lub salce katechetycznej; 

chodzi tu o różnego rodzaju zajęcia warsztatowe, spotkania z ciekawymi 

ludźmi, konkursy, inscenizacje, itp.). Ważne jest, aby części te były ze sobą 

spójne pod względem treściowym (część pedagogiczna powinna 

harmonizować z tematami kazań i konferencji wygłaszanych w szkole). Jeśli 

na terenie parafii jest więcej szkół, wówczas dla każdej należy urządzić 

osobne rekolekcje, co niekoniecznie znaczy, że mają odbywać się w szkole. 

3. Cel i metody rekolekcji szkolnych 

Rekolekcje szkolne powinny być indukcyjne, mistagogiczne, 

aktywizujące i urozmaicone. Rekolekcje mają charakter indukcyjny jeśli 

w poszczególnych spotkaniach z dziećmi i młodzieżą wychodzi się od ich 

sytuacji życiowych i doświadczeń, a nie od systematycznego wykładu wiary. 

Mistagogiczny charakter rekolekcji szkolnych wymaga, aby prowadziły one 

do prawdziwego i osobowego spotkania z Chrystusem obecnym w słowie 

Bożym i w sakramentach, a także we wspólnocie parafialnego Kościoła.  

Rekolekcje szkolne mają umożliwić także kontakt z Chrystusem za 

pośrednictwem stosowanych w nich symboli religijnych np. Biblii, krzyża, 

ołtarza.  



Cel i metody rekolekcji szkolnych 

27 

Podczas rekolekcyjnych spotkań w grupie oraz podczas kazań 

i konferencji warto zastosować metody aktywizujące dzieci i młodzież. 

Metody te polegają na stworzeniu okazji do pewnego rodzaju doświadczenia, 

zaangażowania emocjonalnego, przemyślenia problemu, wykonania jakichś 

zadań, podzielenia się myślami i słuchania innych. Uczestnicy są 

motywowani do samodzielnego myślenia oraz zaangażowania się 

w zdobywanie wiedzy.  

Metody te pomagają także w lepszym zrozumieniu i zapamiętaniu 

przekazywanych treści. Pozwalają także na dowartościowanie i docenienie 

konkretnych uczestników spotkania w grupie. Dzięki tym metodom dochodzi 

także do nawiązania bardziej osobowego kontaktu pomiędzy prowadzącymi 

rekolekcje a ich uczestnikami oraz uczestnikami miedzy sobą.  

Istotną rzeczą w wprowadzeniu rekolekcji szkolnych jest także 

urozmaicenie. Dotyczy ono: 

- miejsca spotkań - może nim być szkoła, kościół, salki parafialne, 

dom rodzinny (np. jako miejsce zakończenia rekolekcji); 

- różnorodności spotkań - praca w grupie, konferencja, nabożeństwo, 

spotkanie modlitewne, wyprawa otwartych oczu (zajęcia w terenie mające na 

celu zwrócenie uwagi dzieci czy młodzieży na różne elementy otaczającego 

ich świata), wyprawy poznawcze (ich celem jest przybliżenie dzieciom lub 

młodzieży różnych powołań i zawodów poprzez spotkania z ludźmi, którzy 

je wykonują), konkursy (plastyczne, wokalne, recytatorskie, zgaduj-zgadula, 

religijne koło fortuny, 100 pytań do proboszcza), filmy o problematyce 

religijnej i etycznej z komentarzem i dyskusją, pantomima, taniec, teatr, 

pokazy multimedialne, wycieczki i pielgrzymki (do sanktuarium, 

zabytkowego kościoła, kapliczki), itp.; 
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- różnorodności kazań - (kazania narracyjne, wizualizacyjne, 

dialogowane);  

- różnorodności sprawowanych sakramentów - Eucharystia, 

sakrament pokuty osobno z nabożeństwem pokutnym.  

W rekolekcjach szkolnych należy unikać spotkań dla tłumów dzieląc 

uczestników na mniejsze, bardziej kameralne grupy15. 

4. Zespół rekolekcyjny 

Rekolekcje szkolne powinien prowadzić zespół osób duchownych 

i świeckich, kobiet i mężczyzn w różnym wieku, o różnej profesji, z różnym 

wykształceniem. Najlepiej jeśli są to osoby reprezentujące podstawowe 

instytucje wychowawcze: rodzinę, Kościół, szkołę. W tym również 

pedagodzy, psycholodzy, seksuolodzy, terapeuci. Bardzo dobrym wsparciem 

są tu profesjonalne grupy ewangelizacyjne, które w swojej posłudze oferują 

ewangelizację przy użyciu nowych form przekazu (piosenka, pantomima, 

pokazy multimedialne) oraz ubogacają ją osobistymi świadectwami, co bardzo 

mocno wzmacnia przekaz Ewangelii. Tak szeroki zespół rekolekcyjny ukaże 

większe bogactwo tematów oraz interpretacji chrześcijańskiego objawienia, 

a przez to pomoże w dotarciu do większej liczby uczestników rekolekcji. 

5. Rekolekcje szkolne dla młodzieży 

 

W prowadzeniu rekolekcji szkolnych skierowanych do młodzieży 

należy wziąć także pod uwagę badania nad psychologicznymi 

uwarunkowaniami absencji młodzieży na rekolekcjach szkolnych w Polsce. 

Badania te pozwalają na sformułowanie kilku wniosków pastoralnych: 

                                                      
15 Zob. W. Przyczyna, Rekolekcje dla dzieci wczoraj i dziś, dz. cyt., s. 18-29; Szkolne 

rekolekcje wielkopostne. Teoria i praktyka, red. A. Bałoniak, Poznań 1999; Szkolne 

rekolekcje wielkopostne. Część druga, red. A. Bałoniak, Poznań 2001; Szkolne rekolekcje 

wielkopostne. Część trzecia, red. A. Bałoniak, Poznań 2001. 
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prowadząc rekolekcje szkolne dla młodzieży należy poważniej potraktować 

problem człowieczeństwa, a w tym Boga jako fundamentu życia w pełni 

sensownego; apelować do wolności i autonomii młodych ludzi oraz 

kształtować ją w sposób dojrzały; tworzyć warunki umożliwiające głęboki 

i autentyczny kontakt z Bogiem; umożliwiać młodym wierzącym pozytywne 

doświadczenie Kościoła jako wspólnoty jednocześnie kształtując 

odpowiedzialność za Kościół; przyciągać do Kościoła ludzi wątpiących 

i z problemami; poruszać trudne i kwestionowane dziś w kulturze prawdy 

i zasady moralne; włączać młodzież w przygotowanie rekolekcji poprzez ich 

„reklamowanie”, przedyskutowanie przeszkód, jakie powstrzymują ludzi od 

udziału w rekolekcjach, przedyskutowanie aktualnych problemów młodych 

ludzi oraz trendów kulturowych16. 

Organizując rekolekcje szkolne dla młodzieży trzeba uwzględnić 

tradycyjną formę rekolekcji dla młodzieży polegającą na konferencjach, 

celebracjach i spowiedzi. Należy uwzględnić bezpośredni kontakt 

z młodzieżą poprzez dyskusje, prace w grupach, różne formy ekspresji, 

obrazy, medytacje, film. Z reguły są rekolekcje zamknięte. Do tematów 

wyłącznie religijnych dołączyć także tematykę ogólnoludzką: problemy 

ludzkiego życia (relacje międzyludzkie, seksualność, przyjaźń, przyszłość, 

czas wolny, wiara chrześcijańska, Kościół), tematyka typowo religijna 

(nauka modlitwy i medytacji), obecność Kościoła w sektorze socjalno-

charytatywnym i inne. Jeśli istotą rekolekcji jest ubogacenie człowieka 

w sensie chrześcijańskim, tzn. jego relacji z Jezusem Chrystusem (wymiar 

mistyczny) i relacji z ludźmi (wymiar etyczny), to współczesne formy 

rekolekcji muszą brać pod uwagę ten aspekt formacji i edukacji.  

                                                      
16 Zob. W. Chaim, Dlaczego nie przychodzą. Psychologiczne uwarunkowania absencji 

młodzieży na rekolekcjach, w: Trzymajcie się mocno Słowa Życia. Rekolekcje dla 

młodzieży, red. W. Przyczyna, G. Siwek, Kraków 1999, s. 9-23. 
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Prowadząc rekolekcje dla młodzieży zdechrystianizowanej trzeba 

rozpoczynać od tematów ogólnoludzkich, które doprowadzą do tematyki 

religijnej i postawią pytanie o Boga: problem życia, śmierci, miłości, nadziei, 

nauki, winy. Refleksja rekolekcyjna powinna iść jednak dalej ukazując 

Jezusa Chrystusa jako jedyny obraz Ojca. Jednocześnie młodzi ludzie 

powinni być zaproszeni do medytacji i osobistej modlitwy. Tematami, które 

mogą być treścią tej modlitwy czy medytacji mogą być np.: sens stworzenia 

lub grzech i przebaczenie. Medytacja nad stworzeniem człowieka 

doprowadzi do uświadomienia sobie daru i darmowości życia. Dar 

otrzymany i dar dany, struktura ludzkiego życia opiera się w swej istocie na 

relacji z Innym, Medytacja nad grzechem i przebaczeniem rozbudzi 

w młodych ludziach poczucie odpowiedzialności i miłości Boga, która 

pomaga z nadzieją patrzeć w przyszłość. W ten sposób młody człowiek może 

odkryć siebie samego jako osobiście powołanego przez Miłość, która daje 

(stworzenie) i przywraca (przebaczenie) życie i jako podmiot swej życiowej 

historii rozpoczętej przez Boga. To z kolei może otworzyć młodych ludzi na 

uczestnictwo w sakramentach pokuty i pojednania oraz Eucharystii. 

Eucharystia - dar Boga jest natomiast zaproszeniem do budowania wspólnoty 

z innymi i nowego świata. 
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6. Typy i modele rekolekcji szkolnych 

Biorąc pod uwagę pastoralną praktykę Kościoła w Polsce można 

wskazać na trzy typy rekolekcji szkolnych: pełne, skrócone i zamknięte.  

Typ rekolekcji szkolnych pełnych obejmuje w całości czas 

przeznaczony na rekolekcje (trzy pełne dni lekcyjne) i składa się z części 

liturgicznej oraz pedagogicznej; rekolekcje prowadzone są w ramach dni 

wolnych od zajęć szkolnych, a spotkania rekolekcyjne odbywają się zarówno 

w kościele, jak i w szkole. Część liturgiczna przewiduje najczęściej 

Eucharystię, nabożeństwa, adoracje, spowiedź świętą oraz konferencje. 

Natomiast część pedagogiczna, różnego rodzaju zajęcia warsztatowe, 

inscenizacje, konkursy, spotkania z zaproszonymi gośćmi, koncerty itp. Tak 

ułożony program zajmuje dziennie od 4 do 5 godzin, czyli średnio tyle, ile 

trwają lekcje szkolne17. 

Typem rekolekcji szkolnych skróconych, jaki wykształtowała praktyka 

rekolekcyjna, jest model kościelny. Charakteryzuje się on tym, iż uczniowie 

po skróconych zajęciach szkolnych udają się do kościoła, gdzie odbywa się 

całość zajęć rekolekcyjnych. Rekolekcje szkolne skrócone odbywają się 

w takim samym czasie (trzy dni) po zajęciach dydaktycznych, które trwają 

do godziny 10.30, 11.00 lub 11.30. Wtedy to katechizowani gromadzą się 

w kościele, gdzie uczestniczą we Mszy Świętej z homilią, nabożeństwie 

pokutnym połączonym ze spowiedzią indywidualną lub innym nabożeństwie 

połączonym z konferencją tematyczną do nich skierowaną.  

Istnieje również typ skrócony rekolekcji szkolnych tzw. model 

szkolno-parafialny18. W jego założeniu zajęcia rekolekcyjne odbywają się 

przez trzy kolejne dni, w wymiarze od 3 do 6 godzin dziennie. W programie 

                                                      
17 Por. W. Przyczyna, Blaski i cienie rekolekcji szkolnych, Homo Dei 1 (2004) s. 27. Por. 

tenże, Blaski rekolekcji szkolnych, ZFK 1 (2005), s. 19-20. 
18 Zob. A. Kosek, Forum katechetów, ZFK 1 (2005) s. 77-78. 
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rekolekcji uwzględnione są spotkania w szkole i w kościele oraz 

w poszczególnych grupach wiekowych. Opracowany model rekolekcji 

posiada swoje cele szczegółowe. Wypływają one z założeń tematycznych. 

Dlatego każdy dzień posiada swój temat i rozważany jest zarówno podczas 

spotkań w kościele, jak i w pomieszczeniach szkolnych. Możliwe jest to 

dzięki zaangażowaniu w prowadzenie rekolekcji kapłanów, katechetów oraz 

wychowawców. Program przewiduje również zaangażowanie się samych 

uczniów w przekazywane treści. W tym celu proponowane są różne metody 

i formy pracy: konferencja, nabożeństwo o charakterze ewangelizacyjnym, 

inscenizacja, prace plastyczne, gra planszowa, pogadanka, wyjazd i spotkanie 

z wcześniej zaproszonymi osobami (siostry zakonne, biskup, klerycy). 

Każdego dnia trwania rekolekcji program przewiduje celebrację Mszy św. 

z nauką rekolekcyjną. Drugi dzień wzbogacony jest występem zespołu 

muzycznego, zaś ostatniego dnia duchowych ćwiczeń odprawiane jest 

nabożeństwo drogi krzyżowej. Powyższy model jest jedną z propozycji 

zorganizowania rekolekcji szkolnych dla uczniów szkół podstawowych. 

Innym typem rekolekcji szkolnych skróconych jest tzw. model 

szkolny. Najczęstszym powodem organizowania takich rekolekcji jest 

przekonanie katechetów, iż zbyt mało uczniów weźmie udział 

w rekolekcjach odbywających się w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 

Wówczas organizowane są one po skróconych zajęciach szkolnych na terenie 

szkoły. Ich miejscem jest – w zależności od uznania prowadzących – są 

przygotowane odpowiednio pomieszczenia szkolne do ćwiczeń 

rekolekcyjnych. Aulę lub salę gimnastyczną zamienia się na kaplicę, na 

korytarzach i w klasach umieszcza się różne dekoracje czy plakaty 

nawiązujące do tematyki rekolekcyjnej. W czasie przerw zachowuje się 

większą ciszę i skupienie. W całość przygotowania i organizacji włączają się: 

dyrekcja, kapłan prowadzący rekolekcje, katecheci, wychowawcy klas oraz 

inni nauczyciele wyrażający taką wolę. 
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Rekolekcje szkolne zamknięte odbywają się w kilku wersjach: 

wielkopostnej, w ramach katechumenatu przed przyjęciem sakramentu 

bierzmowania oraz dla młodzieży maturalnej. Rekolekcje zamknięte 

odbywają się najczęściej w domach rekolekcyjnych, w klasztorach czy 

domach parafialnych. Tego rodzaju rekolekcje bardziej sprzyjają 

pogłębionemu przeżywaniu treści oraz integrowaniu się środowiska 

klasowego i szkolnego19. 

III. O. Andrzej Makowski CSsR - STATUS PRAWNY 

REKOLEKCJI SZKOLNYCH 

 

Od roku 1990 rekolekcje szkolne są obecne w polskiej katechezie. 

Wpisują się tym samym w cały proces katechizacji dzieci i młodzieży 

szkolnej. Podobnie jak katecheza, tak i one posiadają swoje regulacje prawne. 

Unormowania te znajdują się w prawodawstwie dotyczącym nauczania 

religii w szkole, gdyż rekolekcje szkolne ściśle związane są z tą formą 

katechizacji. W związku z powyższym posiadają one podstawy prawne 

zarówno o charakterze kościelnym, jak i państwowym. Nauczanie religii 

podporządkowane jest dwom podmiotom: Kościołowi i szkole (por. 

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce , nr 82). 

1. Państwowe regulacje prawne rekolekcji szkolnych  

 

W wymiarze prawa państwowego dokumenty dotyczące szkolnego 

nauczania religii posiadają charakter aktów prawnych różnej rangi. Mają 

wymiar tak międzynarodowy, jak i krajowy. Do podstawowych aktów należy 

tu zaliczyć: konkordat, zawarty między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą 

Polską 28 lipca 1993 roku, a ratyfikowany 1998 roku20, Konstytucję 

                                                      
19 Zob. S. Janiga, Rekolekcje szkolne w polskiej katechezie 1990-2010,Tuchów 2010 (mps), 

s. 86-92. 
20 Dz. U. 1998 nr 51. poz. 318. 
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Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku21, Ustawę o systemie 

oświaty z dnia 7 września 1991 roku22 oraz Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki 

religii w szkołach publicznych z dnia 14 kwietnia 1992 roku, z późniejszymi 

zmianami23. Fundamentem prawnym najwyższej rangi o wymiarze 

międzynarodowym jest w tym przypadku konkordat. W treści tej umowy 

znajduje się zapis dotyczący wolności religijnej oraz obecności nauki religii 

(w sposób pośredni rekolekcji) w szkolnictwie polskim.  

1.1. Konkordat 

Konkordat stwierdza, że na podstawie prawa do wolności religijnej, 

państwo zobowiązane jest zapewnić Kościołowi katolickiemu swobodne 

i publiczne pełnienie jego działalności ewangelizacyjnej (por. art. 5) . Ma ono 

również zagwarantować, iż w programie zajęć szkolnych wszystkich szkół 

publicznych podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkolach 

prowadzonych przez organy administracji państwowej i samorządowej, 

umieszczona zostanie nauka religii, jeżeli taka będzie wola rodziców dzieci 

uczęszczających do powyższych typów szkół (por. art. 12) . Zapis ten daje 

podstawę prawną do włączenia katechezy w program wychowawczy szkoły, 

przez co staje się ona integralną jego częścią. 

Powyższa umowa międzynarodowa zawiera również zapis dotyczący 

praktyk religijnych. Stwierdza, że dzieci i młodzież katolicka przebywająca 

wspólnie pod opieką nauczycieli i wychowawców ma zapewnioną 

możliwość swobodnego ich wykonywania (por. art. 13) . Ten przepis 

niewątpliwie odnieść można do organizacji rekolekcji szkolnych. Zaliczane 

są one do praktyk religijnych dzieci i młodzieży. Powyższe artykuły 

                                                      
21 Dz. U. 1997 nr 78. poz. 483. 
22 DZ. U. 1997 nr 28. poz. 153 i nr 141. poz. 943. 
23 Dz. U. nr 36, poz. 155. Obowiązujący tekst rozporządzenia por. Dz U. 1999 nr 67, poz. 

753. w międzyczasie zmiana tytułu na: Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. 
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konkordatu dają zatem podstawę prawną katechezie, a przez to również 

i rekolekcjom szkolnym.  

1.2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

Szkolne nauczanie religii swój status prawny znajduje w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. W jednym z artykułów tego dokumentu, mówiącym 

o wolności sumienia i religii, zawarte jest prawo każdego obywatela do wyboru 

i uzewnętrzniania swojej religii. Jednocześnie wiąże się to z prawem do 

korzystania z pomocy religijnej, w tym ze szkolnej katechizacji. Rodzice mają 

prawo zapewnić swoim dzieciom wychowanie religijne zgodnie ze swoimi 

przekonaniami. Jedną z form takiej pomocy świadczonej przez państwo jest 

szkolne nauczanie religii, stanowiące jeden z przedmiotów szkolnego 

nauczania (por. art. 53).  

1.3. Ustawa o systemie oświaty  

Ustawa o systemie oświaty stwierdza, że szkoła ma wspomagać 

rodziców w pełnieniu wychowawczej roli wobec swoich dzieci. Oznacza to, 

że na ich życzenie, bądź życzenie samych uczniów, ma ona obowiązek 

zorganizowania szkolnego nauczania religii (por. art. 1.2; art. 12.1) . Szkoła 

jest tą instytucją, która organizuje lekcje religii, a nie daje tylko taką możliwość 

czy udostępnia na ten cel pomieszczenia szkolne. Nauczanie religii jest 

włączone w system edukacyjny i tym samym stanowi istotną jego część. 

1.4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

Podstawy prawne prawodawstwa państwowego dotyczące już wprost 

rekolekcji szkolnych znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej: 

1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni 

zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, o ile 

religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego 
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rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci. 

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrębnych 

ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą. 

2. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony 

co najmniej miesiąc wcześniej. 

3. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż 

jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny dążyć do 

ustalenia wspólnego terminu rekolekcji wielkopostnych24. 

Z powyższego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wynika, 

że prawo do rekolekcji mają uczniowie biorący udział w nauczaniu religii, 

o ile religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na nich tego rodzaju 

obowiązek25. Rekolekcje szkolne obejmują więc wszystkich uczniów, którzy 

sami wyrazili wolę uczestniczenia w lekcjach religii lub w imieniu których 

uczynili to rodzice. Deklaracja uczestnictwa w katechezie szkolnej obejmuje 

niejako automatycznie uczestnictwo w rekolekcjach szkolnych, gdyż Kościół 

rzymsko-katolicki nakłada na swoich wyznawców taki obowiązek. Zdarza 

się jednak, że nie wszyscy uczniowie uczęszczają na lekcje religii. Są też 

i tacy, którzy mimo iż są „zapisani” na religię, nie zamierzają brać udziału 

w ćwiczeniach rekolekcyjnych. Dla tej grupy szkoła jest zobowiązana 

zorganizować jakieś alternatywne zajęcia. Rozporządzenie nie mówi 

o odwołaniu zajęć, ale o uzasadnionym zwolnieniu z nich. Dni 

rekolekcyjnych nie można traktować zatem jako dni całkowicie wolnych, na 

wzór ferii czy wakacji. Jest to czas włączony w całoroczny program zajęć 

szkolnych. Dlatego też uczniowie niebiorący udziału w ćwiczeniach 

                                                      
24  § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. 

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. Dz 

U. nr 36, poz. 155. 
25 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. Dz U. nr 36, 

poz. 155. 
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rekolekcyjnych, powinni spędzić go w szkole. Stwierdzenie to znajduje 

swoje podstawy przez odwołanie się do analogicznych działań szkoły. Gdy 

szkoła organizuje jakieś wyjazdy klasowe (wycieczki), to uczniowie, którzy 

pozostają na miejscu, mają zajęcia zastępcze w grupach łączonych. Wydaje 

się, iż w przypadku rekolekcji powinno być podobnie. 

W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej poruszona jest 

kwestia opieki nad uczniami w czasie trwania rekolekcji. Obowiązek ten 

spoczywa na nauczycielach religii, którzy potrzebują wsparcia i pomocy 

innych nauczycieli. Zasady owej współpracy przepis ministerialny 

pozostawił odrębnym ustaleniom między parafią organizującą rekolekcje 

a szkołą26. 

  

                                                      
26 Zob. S. Janiga, Rekolekcje szkolne w polskiej katechezie 1990-2010, dz. cyt., s. 68-72; J. 

Szpet, Szkolne rekolekcje wielkopostne, w: Szkolne rekolekcje wielkopostne. Teoria 

i praktyka, dz. cyt., s. 13. 
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2. Kościelne regulacje prawne rekolekcji szkolnych  

 

2.1. Kodeks Prawa Kanonicznego 

Przepisy prawne dotyczące nauczania religii w szkole znajdują się 

w Kodeksie Prawa Kanonicznego w części poświęconej wychowaniu 

katolickiemu (KPK, kan. 793-821) . Podkreśla on, iż rodzice katoliccy mają 

prawo i obowiązek wychowania swoich dzieci w duchu katolickim, jak 

również dobrania odpowiednich środków i instytucji ułatwiających im to 

zadanie. Mają ponadto prawo do otrzymywania od państwa pomocy 

potrzebnych do katolickiego wychowania potomstwa (KPK, kan. 793) . 

Niewątpliwie wyrazem tej pomocy jest obecność nauki religii w szkole. 

Dzięki temu szkoła publiczna służy rodzinie i wspomaga ją w religijnym 

wychowaniu dzieci. KPK podkreśla, iż wierni powinni domagać się od 

państwa tego typu pomocy. Winni oni zabiegać o to, aby ustawy państwowe 

zapewniały uczniom danej szkoły wychowanie religijne i moralne (KPK, 

kan. 799).  

2.2. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce 

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce (PDK) 

zatwierdzone zostało przez Konferencję Episkopatu Polski dnia 20 czerwca 

2001 roku 27. Dokument uwzględnia specyficzne problemy katechezy 

w Polsce, które nie mogły znaleźć rozwiązania w Dyrektorium ogólnym 

o katechizacji. Stanowi on także podstawę do opracowywania programu 

katechizacji i podręczników do nauki religii. W części poświęconej miejscu 

katechezy w posłudze duszpasterskiej Kościoła, formułuje pewne normy 

i wytyczne odnośnie nauczaniu religii w szkole (zob. PDK, nr 82-96) . Wśród 

nich znajduje się przepis dotyczący bezpośrednio rekolekcji szkolnych: 

                                                      
27 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego 

w Polsce, Kraków 2002. 
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„Uczniowie uczęszczający na lekcje religii w szkole mają prawo do 

zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Ich 

celem jest pogłębienie u uczniów więzi z Chrystusem i Kościołem, a także 

uzupełnienie nauki religii o właściwy katechezie wymiar inicjacyjny. 

Rekolekcje szkolne podejmują również zadania ewangelizacyjne wobec 

środowiska szkolnego. Aby te zadania mogły wypełnić, należy je starannie 

przygotować. Szczególną pieczę nad przygotowaniem rekolekcji sprawuje 

proboszcz wraz z katechetami. Wskazane jest, aby w przygotowanie 

i przeprowadzenie rekolekcji włączyli się nauczyciele i rodzice. 

Szczegółowe zasady organizowania i przygotowania rekolekcji ustalają 

przepisy prawa partykularnego diecezji” (PDK, nr 88).  

2.3. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego 

w Polsce  

Konferencja Episkopatu Polski po raz pierwszy zatwierdziła dnia 20 

czerwca 2001 roku Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego 

w Polsce28. Obecnie obowiązuje dokument przyjęty przez Konferencję 

Episkopatu Polski w dniu 8 czerwca 2018 roku pt.: Podstawa programowa 

katechezy Kościoła katolickiego w Polsce29.  

Formułuje ona podstawy do opracowywania programów 

szczegółowych dla różnych form katechizacji. Katechezie szkolnej wyznacza 

cele katechetyczne, zadania nauki religii, treści i osiągnięcia, dostosowując 

je do poszczególnych okresów rozwoju uczniów oraz etapów nauczania 

religii. Stosuje przy tym podział na takie same etapy edukacyjne, jak to ma 

miejsce w szkole. Zgodnie, zatem z założeniami przyjętymi w powyższym 

                                                      
28 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego 

w Polsce, Kraków 2002. Po trzydziestu latach obowiązywania dawnych programów, które 

kształtowały oblicze katechezy parafialnej, dokonano zmiany przystosowując nauczanie 

religii do środowiska szkolnego.  
29 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego 

w Polsce, Częstochowa 2018. 
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dokumencie katecheza szkolna ma na poszczególnych etapach do 

zrealizowania następujące zadania:  

- na etapie przedszkolnym wprowadzić katechizowanych w życie 

religijne; 

- w klasach I-IV szkoły podstawowej kierować inicjacją w sakrament 

pokuty i pojednania oraz Eucharystii; 

- w klasach V-VIII wprowadzać w historię zbawienia poprzez 

katechezę mistagogiczną; 

- w szkołach ponadpodstawowych prowadzić do rozumnego 

i dojrzałego wyznawania wiary, kształtowania tożsamości eklezjalnej oraz 

przygotowania do podejmowania zadań apostolskich; 

- w szkołach specjalnych jest to rozwijanie zdolności we wzroście do 

świętości30. 

Sama jednak katecheza szkolna nie jest w stanie w pełni zrealizować 

powyższych założeń. Dlatego konieczne jest dopełnienie jej katechezą 

w rodzinie i w parafii. Parafia jest szczególnie uprzywilejowanym miejscem 

katechezy przygotowującej do przyjmowania sakramentów świętych. 

Powinna ona zatem realizować przede wszystkim funkcję wtajemniczenia31. 

Należy w tym celu wykorzystywać wszystkie możliwe sposoby pomagające 

w realizacji powyższego zadania. Mogą to być: msze święte, zarówno 

niedzielno-świąteczne, jak i organizowane w ciągu tygodnia dla dzieci 

i młodzieży, a także z racji pierwszych piątków miesiąca, nabożeństwa 

                                                      
30 Tamże, s. 5-6. 
31 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego 

w Polsce, Kraków 2002 s. 32; 69. 
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okolicznościowe, nabożeństwa związane z przekazaniem znaków 

religijnych. Ważne jest również wykorzystanie w tym celu rekolekcji32. 

2.4. Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach 

i szkołach 

Komisja Wychowania Katolickiego KEP wydała dokument pt. 

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. 

Dokument ten został przyjęty podczas posiedzenia Komisji Wychowania 

Katolickiego KEP w Częstochowie w dniu 19 września 2018 r. Czytamy 

w nim: 

„Niniejszy program nauczania religii jest w pełni zgodny z założeniami 

zawartymi w dokumencie Podstawa programowa katechezy Kościoła 

katolickiego w Polsce z 9 czerwca 2018 roku i jest ich konkretyzacją. 

Posługuje się terminologią respektująca standardy szkolne, wytyczne 

Kościoła powszechnego dotyczące katechezy, jak i polską tradycję 

katechetyczną (ich bliższe objaśnienie zawiera Podstawa programowa oraz 

Dyrektorium katechetyczne Kocioła katolickiego w Polsce). Adresatami 

programu są autorzy podręczników powstających z inicjatywy Komisji 

Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski lub podejmujący trud 

tworzenia programów z własnej inicjatywy. Program ma stanowić pomoc dla 

tworzących programy w ramach diecezji lub programy autorskie, a także dla 

katechetów praktyków zamierzających adaptować niniejszy program do 

potrzeb edukacyjnych szkoły, w której pracują”33. 

                                                      
32 Zob. S. Janiga, Rekolekcje szkolne w polskiej katechezie 1990-2010, dz. cyt., s. 73-76. 
33 Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania 

religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Częstochowa 2019, s. 9. 



O. Andrzej Makowski CSsR - STATUS PRAWNY REKOLEKCJI SZKOLNYCH 

 42  

2.5. Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji 

Episkopatu Polski (2018) 

Przyjęta w dniu 5 grudnia 2018 roku Uchwała Komisji Wychowania 

Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie obowiązywania 

Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce 

i programów nauczania religii oraz oceny podręczników zastąpi 

dotychczasowy, powstały w 2010 roku dokument. Na jej podstawie 

opracowane teraz zostaną poszczególne programy nauczania dla lekcji 

religii, a także nowe podręczniki i materiały dydaktyczne i obowiązywać 

będą od 1 września 2020 roku34. 

                                                      
34 Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 19 

września 2018 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi w  dniu 5 grudnia 2018 roku – 

tekst jednolity, w sprawie obowiązywania Podstawy programowej katechezy Kościoła 

katolickiego w Polsce i programów nauczania religii oraz oceny podręczników, w: Komisja 

Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii 

rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Częstochowa 2019, s. 353-354. 
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IV. Br. Piotr Mazur CSsR - CZY KLERYK MOŻE GŁOSIĆ 

HOMILIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ? 

 

KONSTYTUCJA O LITURGII (1963) 

22. §1. Prawo kierowania sprawami liturgii należy wyłącznie do 

władzy Kościoła. Przysługuje ono Stolicy Apostolskiej oraz, zgodnie 

z prawem, biskupowi.  

§3. Dlatego nikomu innemu, choćby nawet był kapłanem, nie 

wolno na własną rękę niczego dodawać, ujmować ani zmieniać 

w liturgii. 

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO (1983) 

Kan. 767 - § 1. Wśród różnych form przepowiadania szczególne 

miejsce zajmuje homilia. Stanowi ona część samej liturgii i jest 

zarezerwowana kapłanowi lub diakonowi. W ciągu roku liturgicznego 

należy wykładać w niej na podstawie świętych tekstów tajemnice wiary 

oraz zasady życia chrześcijańskiego. 

OGÓLNE WPROWADZENIE DO MSZAŁU RZYMSKIEGO (2002) 

66. Homilię winien z zasady głosić kapłan celebrujący. Może on ją 

zlecić kapłanowi koncelebrującemu lub niekiedy, zależnie od okoliczności, 

także diakonowi, nigdy zaś osobie świeckiej. W szczególnych 

przypadkach i ze słusznej przyczyny homilię może wygłosić także biskup 

lub prezbiter, który uczestniczy w celebracji, choć nie może koncelebrować. 
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INSTRUKCJA O NIEKTÓRYCH KWESTIACH DOTYCZĄCYCH WSPÓŁPRACY 

WIERNYCH ŚWIECKICH W MINISTERIALNEJ POSŁUDZE KAPŁANÓW (1997) 

Art. 3 § 1. Homilia, szczególnie doniosła forma przepowiadania, 

«qua per anni liturgici cursum ex textu sacro fidei mysteria et normae vitae 

christianae exponuntur», jest częścią samej liturgii. 

Dlatego głoszenie homilii podczas liturgii eucharystycznej winno 

być zastrzeżone dla szafarza wyświęconego — kapłana lub diakona. 

Wykluczeni zostają wierni niewyświęceni, nawet jeśli pełnią funkcję tak 

zwanych «asystentów duszpasterskich» lub katechetów w łonie 

jakiejkolwiek wspólnoty czy stowarzyszenia. Nie jest bowiem istotne to, że 

ktoś posiada ewentualnie większą zdolność przemawiania lub zdobył lepsze 

przygotowanie teologiczne, ale fakt, iż funkcja ta jest zastrzeżona dla 

osoby, która otrzymała sakrament święceń, przez co nawet biskup 

diecezjalny nie ma prawa dyspensować od tego przepisu kanonicznego, 

jako że nie jest to ustawa czysto dyscyplinarna, lecz dotycząca funkcji 

nauczania i uświęcania, ściśle ze sobą powiązanych. 

Niedopuszczalna jest zatem praktyka, stosowana w pewnych 

okolicznościach, powierzania homilii seminarzystom studiującym 

teologię, jeszcze niewyświęconym. Nie można bowiem traktować 

homilii jako ćwiczenia przygotowującego do przyszłej posługi. 

WSKAZANIA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DOTYCZĄCE HOMILII 

MSZALNEJ (2017) 

9. Osoba wyświęcona wyłącznym głosicielem homilii mszalnej 

Dyrektorium homiletyczne wyjaśnia, iż „właśnie dlatego, że homilia jest 

nieodłączną częścią liturgii Kościoła, może być głoszona wyłącznie przez 

biskupów, prezbiterów lub diakonów (...) Liturgiczna natura homilii ze swej 

istoty wymaga, by powierzać ją wyłącznie osobom wyświęconym do 
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przewodniczenia liturgii Kościoła”. Oznacza to, że niedopuszczalna jest 

podczas Mszy Świętej praktyka powierzania homilii wiernym 

świeckim, w tym także seminarzystom, którzy nie przyjęli jeszcze 

sakramentu święceń.
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V. REKOLEKCJE DLA DZIECI 

 

1. O. Arkadiusz Buszka CSsR - Nabożeństwo Słowa Bożego 

z nauką rekolekcyjną dla dzieci - Bóg mnie kocha i jest 

blisko 

 

OBRZĘDY WSTĘPNE 

Pieśń na wejście (można zrobić uroczystą procesję z wniesieniem 

ewangeliarza). 

K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  

W: Amen. 

K: Pan z wami. 

W: I z duchem twoim. 

WPROWADZENIE 

Rekolekcje to czas, w którym chcemy słuchać Pana Boga, chcemy 

słuchać tego, co On ma nam do powiedzenia. Tak naprawdę każdego 

dnia Bóg do nas przemawia, każdego dnia kieruje do nas swoje słowo, 

mówiąc nam o tym, jak bardzo każdego i każdą z nas kocha. Ale nasze 

codzienne życie – to wszystko, co każdego dnia w naszym życiu się 

dzieje, to wszystko, co wypełnia nasz czas (szkoła, zabawa, koledzy, 

koleżanki) – nie pozwala nam usłyszeć Jego słowa, zagłusza to 

przesłanie, które On – kochający Bóg – do nas kieruje. Dlatego 

otrzymujemy ten święty czas rekolekcji, w którym – choć na krótką 

chwilę – możemy się zatrzymać, odłożyć na bok to wszystko, co 

zazwyczaj nas zajmuje, i skoncentrować się na słowie Bożym, skupić się 

na tym, by usłyszeć głos Boga, by posłuchać o tym, jak wielka jest Jego 

miłość do każdego z nas. 
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AKT POKUTY 

By móc usłyszeć słowo Boga, oczyśćmy nasze serca z wszelkich złych 

przywiązań. 

K: Panie, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami.  

W: Zmiłuj się nad nami. 

K: Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, 

zmiłuj się nad nami.  

W: Zmiłuj się nad nami. 

K: Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad 

nami.  

W: Zmiłuj się nad nami. 

MODLITWA 

Módlmy się. Wszechmogący Boże, prosimy cię niech Duch Święty 

oświeca nas blaskiem Twego światła i daje nam głębsze poznanie 

tajemnicy Twego Słowa, abyśmy je coraz lepiej je rozumiejąc, coraz 

bardziej żyli Ewangelią Twego Syna. Który żyjesz. 

LITURGIA SŁOWA 

PIERWSZE CZYTANIE: Rdz 1,1 – 2,4 (lub tylko wybrane fragmenty) 

PSALM: 

EWANGELIA: Mk 1, 9-11. 14-15. 32-39 

 

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od 

Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał 

rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. 



REKOLEKCJE DLA DZIECI 

 48  

A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie 

mam upodobanie» [...] 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię 

Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» [...] 

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego 

wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. 

Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych 

duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ 

wiedziały, kim On jest. Oto słowo Pańskie. 

HOMILIA 

Miłość jest „siłą napędzającą” każdego człowieka. Na pewno od 

czasu do czasu oglądacie jakieś seriale (można zapytać, jakie), a wśród 

nich są i takie, gdzie głównym tematem jest właśnie miłość – miłość 

mężczyzny i kobiety, miłość rodziców i dzieci, a czasami miłość 

przyjaciół. Miłość jest w naszym życiu bardzo ważna. 

Kiedy kogoś kochamy, chcemy, aby ta druga osoba o tym wiedziała. 

W jaki sposób możemy komuś przekazać informację o tym, że go 

kochamy? (powiedzieć, napisać list, wręczyć kwiaty, zrobić laurkę, 

przytulić – można wcześniej przygotować stosowne rekwizyty: duży 

widoczny list, bukiet kwiatów, laurka). Jest wiele sposobów na to, by 

dać komuś do zrozumienia, że go kochamy. 

Pan Bóg również na wszelkie możliwe sposoby usiłuje powiedzieć 

nam, usiłuje nas przekonać o tym, jak bardzo nas kocha. Po pierwsze 

mówi o tym do nas w swoim słowie. To, co słyszeliśmy przed chwilę, to 

swego rodzaju informacja, komunikat od Pana Boga, który mówi 

każdemu i każdej z nas: Kocham cię! 
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(Można zapytać o treść odczytanej Ewangelii, naprowadzając na 

chrzest Jezusa.)  

Słyszeliśmy w odczytanym fragmencie Ewangelii wg św. Marka, że 

kiedy Jezus przyjmował chrzest od Jana, otworzyło się niebo, a z nieba 

odezwał się głos samego Boga, mówiący: Tyś jest mój Syn umiłowany, 

w Tobie mam upodobanie. Te słowa Bóg powiedział o swoim Synu 

Jezusie. Ale przecież każdy z nas został ochrzczony i te słowa, choć nie 

były słyszalne, również zostały wypowiedziane. Pan Bóg powiedział do 

każdego z nas: Arku, Michale, Piotrze, Kacprze... tyś jest mój syn 

umiłowany, w tobie mam upodobanie; Emilko, Dorotko, Zosiu, Kasiu... 

tyś jest moją córką umiłowaną, w tobie mam upodobanie. W momencie 

naszego chrztu Pan Bóg każdemu z nas powiedział, że jesteśmy Jego 

ukochanymi, najwspanialszymi dziećmi. I dzisiaj także Bóg ciągle do 

nas powtarza – również podczas tych rekolekcji – że bardzo nas kocha; 

informuje nas o tym w swoim słowie, którego słuchamy. 

(Można zapytać o treść pierwszego czytania: Co Bóg przygotował 

dla człowieka zanim go zaprosił na świat?)  

Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu opowiadania o stworzeniu 

świata. Zanim na ziemi pojawił się człowiek, zanim pojawili się na 

świecie pierwsi rodzice, Pan Bóg bardzo pieczołowicie, bardzo uważnie, 

z wielką troską przygotowywał miejsce do życia – tworzył świat (można 

zapytać o szczegóły stworzenia: ile dni? co było po kolei? itd.) . W taki 

sposób, najpierw stwarzając, a potem przyozdabiając świat, Pan Bóg dał 

człowiekowi przepiękną laurkę, przepiękny dowód swojej miłości; Pan 

Bóg pragnął, by człowiek czuł się na ziemi jak najlepiej. To trochę tak, 

jak wtedy, gdy na świat ma przyjść małe dziecko, to rodzice z wielką 

uwagą, z wielką troską przygotowują wszystko starannie, by temu nowo 

narodzonemu dziecku niczego nie brakowało. Dbają o odpowiednie 
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łóżeczko, o wózek, o jakieś zabawki – tak, aby dziecko od pierwszych 

chwil swojego życia czuło się kochane. 

Także i dzisiaj Pan Bóg, który bardzo nas kocha, dba o nas i troszczy się, 

by niczego nam nie brakowało. Codziennie daje nam dowody swojej 

miłości (można zapytać o to, jakie). Każdego ranka sprawia, że wstaje 

słońce, które daje nam jasność i ciepło, od czasu do czasu daje nam deszcz, 

który sprawia, że rosną rośliny, które z kolei potem możemy jeść, albo po 

prostu cieszyć się ich pięknem. Dzięki temu, że pada deszcz, mamy też co 

pić i możemy przeżyć. Jednym słowem, dba o to, aby niczego nam nie 

brakowało, bo bardzo nas kocha. 

Bo miłość to jest właśnie troska o drugiego człowieka. Miłość to 

pragnienie dobra drugiego człowieka, to pragnienie, by drugi człowiek był 

zawsze szczęśliwy. Wasi rodzice troszczą się o was, bo bardzo was kochają. 

Czasem czegoś zabraniają – i choć czasami wydaje się to wam może 

niesprawiedliwe – to jednak rodzice robią to, pragną waszego szczęścia, 

pragną dla was dobra, a jako że żyją trochę dłużej od was, wiedzą lepiej, co 

jest dobre, a co może przynieść wam szkodę. Tak samo Pan Bóg pragnie 

naszego szczęścia – szczęścia na zawsze, na wieki – dlatego podpowiada 

nam, jak mamy żyć, by być szczęśliwymi. Mówi nam, dając nam 

przykazania, co mamy robić, aby być naprawdę szczęśliwymi (można 

zapytać o przykazania). Czasami szukamy Pana Boga gdzieś daleko, chcąc 

Go słuchać i przekonywać się o Jego wielkiej miłości do nas, a tymczasem 

On jest bardzo blisko, On jest tuż obok – w Bożym słowie, w swoich 

przykazaniach, w woli rodziców. 
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OPOWIADANIE 

Pewien człowiek doszedł do przekonania, że Bóg żyje na szczycie 

wysokiej góry, gdzieś na końcu świata. Postanowił więc zdobyć ten szczyt. 

Pokonał bardzo niebezpieczną drogę i stanął u podnóża góry. Wydała mu 

się bardzo wysoka, ponieważ jednak bardzo pragnął spotkać Boga, 

zdecydował się na wspinaczkę. Szczegółowo zapoznał się topografią góry. 

Strona wschodnia wydała się mu naj odpowiedniejsza do wspinaczki. 

Następnego dnia skoro świt wyruszył w drogę. W tym samym czasie Bóg, 

który rzeczywiście mieszkał na szczycie tej góry, pomyślał sobie: „Bardzo 

kocham moich ludzi. Co mogę zrobić, aby pokazać im moją wielką miłość? 

Zapewne zejście z góry i zamieszkanie wśród nich będzie najbardziej 

czytelnym znakiem mojej miłości". Bóg zdecydował się zatem na zejście 

ze szczytu zachodnim zboczem. I tak człowiek wspinał się na górę 

wschodnią stroną, zaś Bóg schodził z góry zachodnią stroną. I tym 

sposobem człowiek rozminął się z Bogiem. Gdy człowiek zdobył szczyt, 

zauważył, że nie ma tu Boga. Pomyślał: „Bóg nie mieszka tutaj". Następnie 

kontynuował swoje rozważania: „Może Bóg w ogóle nie istnieje, jeśli nie 

ma go na górze, gdzie powinien być". Mężczyzna zaczął płakać, po czym 

siadł i zadawał sobie pytania: „Po co mam wracać na dół? Po co 

podejmować trud powrotnej drogi do mojego rodzinnego miasta? Nie ma 

tam nic oprócz ubogich i prostych ludzi. Lepiej zostać mi tu samemu, na tej 

górze, niż wracać z powrotem". Szukamy nieraz Boga daleko, a On mieszka 

wśród nas, w naszych bliźnich, i czeka, byśmy odnaleźli Go na drodze 

miłości.  

J. Donne, Tęsknota za Bogiem 

  



REKOLEKCJE DLA DZIECI 

 52  

Ale miłość powinna działać w dwie strony. Jeżeli uznajemy, że Pan Bóg 

nas kocha, to i my winniśmy tę miłość odwzajemniać. Jeżeli kocham 

swoich rodziców, to im o tym mówię, to pragnę z nimi przebywać jak 

najczęściej, chcę być im posłuszny, bo wiem, że im na mnie zależy, że - 

choć czasami nie we wszystkim się z nimi zgadzam – oni pragną przede 

wszystkim mojego dobra, mojego szczęścia. Tak samo, chcąc odwzajemnić 

tę miłość Pana Boga do mnie, powinienem mówić Mu o tym jak najczęściej, 

przebywać z nim tak często, jak to tylko możliwe, a przede wszystkim być 

posłusznym Jego przykazaniom, które dał nam właśnie po to, abyśmy 

doświadczali prawdziwego szczęścia. 

Pieśń 

MODLITWA POWSZECHNA 

Pełni ufności w dobro i miłosierdzie Boże, wołajmy: 

1. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby byli 

niestrudzonymi świadkami Bożej miłości do każdego człowieka. 

Ciebie prosimy... 

2. Módlmy się za głoszących słowo Boże, aby czynili to 

z odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Ciebie prosimy... 

3. Módlmy się za dzieci z naszej parafii, aby każdego dnia 

doświadczały miłości Pana Boga. Ciebie prosimy... 

4. Módlmy się za naszych rodziców, aby przykładem swego życia 

przybliżali prawdy Boże swoim dzieciom. Ciebie prosimy... 

5. Módlmy się za nas samych, abyśmy wytrwale i regularnie czytali 

i rozważali słowo Boże oraz według niego żyli. Ciebie 

prosimy... 
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Boże, który z miłości do każdego z nas sprawiłeś, że Twoje odwieczne 

Słowo w czasie stało się Ciałem, wysłuchaj nasze modlitwy, które 

z ufnością do Ciebie zanosimy, abyśmy według Twego słowa żyli 

i wzrastali w Twej łasce. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

„Ojcze nasz” 

Módlmy się. Miłosierny Boże, zgromadzeni w Twojej obecności 

błagamy Ciebie, abyśmy zgłębiali Twe słowo i coraz bardziej według 

niego żyli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który 

z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie 

wieki wieków. 

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA 

K: Pan z wami. 

W: I z duchem twoim.  

K: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. 

W: Amen. 

K: Idźcie w pokoju Chrystusa. 

W: Bogu niech będą dzięki. 

Pieśń na zakończenie 
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2. O. Arkadiusz Buszka CSsR - Nabożeństwo pokutne 

z nauką rekolekcyjną dla dzieci - Bóg przebacza mi grzechy 

OBRZĘDY WSTĘPNE  

Pieśń na wejście 

K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  

W: Amen. 

K: Pan z wami. 

W: I z duchem twoim. 

 

WPROWADZENIE 

Bóg ukochał człowieka. Dał nam wszystko, co potrzebne do tego, 

byśmy mogli być szczęśliwi – stworzył przepiękny, cudowny świat, 

a następnie ten świat podarował nam ludziom, abyśmy mogli się 

spokojnie rozwijać, wzrastać w wierze, być dla siebie nawzajem dobrzy. 

Każdego dnia Bóg na różne sposoby pozwala nam doświadczyć swojej 

nieskończonej bezwarunkowej miłości. Każdego dnia pragnie być blisko 

nas i dzielić z nami nasze radości i smutki, nasze sukcesy i porażki. 

Tymczasem my bardzo często odrzucamy Jego miłość – odrzucamy 

Jego słowo, Jego przykazania – bo wydaje nam się, że sami wiemy 

lepiej, jak mamy żyć, by być szczęśliwymi. Jednak poza Bogiem, idąc 

własną drogą, nie znajdziemy prawdziwego szczęścia. 

Dziś chcemy dobrego przepraszać za to, że tak często w naszym 

życiu wybieramy zło. 
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MODLITWA 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty zawsze okazywałeś 

ludziom swoje miłosierdzie, ześlij na nas moc Ducha Świętego, aby nas 

oświecił, oczyścił i umocnił w pełnieniu Twojej Świętej woli. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. 

LITURGIA SŁOWA 

PIERWSZE CZYTANIE: Rdz 3, 1–24 (lub tylko wybrane fragmenty)  

PSALM: 

EWANGELIA: Łk 15, 11-32 

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: „Pewien człowiek 

miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi część 

majątku, która na mnie przypada». Podzielił więc majątek między nich. 

Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie 

strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko 

wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć 

niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten 

posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek 

strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy 

zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem 

chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: 

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem 

godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym 

z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był 

jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł 

naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: 

«Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem 
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godzien nazywać się twoim synem». Lecz ojciec rzekł do swoich sług: 

«Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień 

na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: 

będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów 

ożył; zaginął, a odnalazł się». I zaczęli się bawić. 

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był 

blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, 

co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: «Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał 

zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego». Na to rozgniewał 

się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on 

odpowiedział ojcu: «Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego 

rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił 

z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój 

majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę». Lecz on 

mu odpowiedział: «Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko 

moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój 

był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się»". Oto słowo Pańskie. 

HOMILIA 

(Nawiązanie do treści przedstawionych dnia poprzedniego: Bóg 

kocha człowieka i dał mu wszystko, by mógł żyć i być szczęśliwy. Człowiek 

powinien odpowiadać na miłość Boga swoją miłością – poprzez częste 

z Nim przebywanie, słuchanie Jego słowa, bycie dobrym dla bliźnich.) 

Wiemy, co znaczy być dobrym. (By udowodnić tę tezę, robimy test 

- podajemy kilka przykładów różnych czynności i pytamy, czy dana 

czynność jest dobra czy zła, np: Czy jesteś dobry, kiedy... kogoś pocieszasz? 

kłócisz się z bratem lub siostrą lub koleżanką? pomagasz mamie 

w porządkach? częstujesz kogoś cukierkiem? ustępujesz miejsca starszej 
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osobie? oszukujesz? tańczysz i śpiewasz? nie chcesz jeść obiadu? modlisz 

się?...) A więc doskonale zdajemy sobie sprawę, co jest dobre, a co jest złe. 

A mimo to jednak od czasu do czasu wybieramy zło. 

Tak jak Adam i Ewa, pierwsi rodzice, bohaterowie pierwszego 

czytania. Pan Bóg dał im wszystko, co było im potrzebne do życia i do 

szczęścia. Stworzył dla nich cudowny ogród, raj, w którym mogli mieszkać 

i o nic nie musieli się troszczyć. Jednak Pan Bóg postawił jeden warunek 

(można zapytać, jaki). Zabronił im spożywać owoców z drzewa, które rosło 

pośrodku ogrodu. Ktoś powie: Jaki ten Pan Bóg straszny – zabronił im jeść 

owoców z tego jednego drzewa! Ale przecież mieli do dyspozycji tysiące, 

jeśli nie miliony innych drzew, z których owoce mogli jeść do woli. Jednak 

pojawił się ktoś, kto namieszał w głowach naszym pierwszym rodzicom – 

szatan. On zaczął szeptać Adamowi i Ewie, że Pan Bóg wcale nie chce ich 

szczęścia, bo gdyby rzeczywiście chciał ich szczęścia, to nigdy niczego by 

im nie zabronił, pozwoliłby im na wszystko. Tak samo i nam od czasu do 

czasu szatan podpowiada, że skoro rodzice czegoś nam zabraniają, to może 

znaczy, że wcale nie chcą naszego dobra, że wcale nas nie kochają. I kiedy 

Adam i Ewa słuchali podszeptów złego, zapominając o tym wszystkim, co 

Pan Bóg dla nich uczynił, zaczęli dostrzegać, jak piękne owoce wydaje to 

drzewo, z którego Pan Bóg zabronił im jeść. 

Podobnie jest i z nami. Zło wydaje nam się atrakcyjne, przyciągające 

uwagę, ciekawsze. Zaczyna nam się wydawać, że szczęśliwsi będziemy 

wtedy, kiedy przekroczymy jakiś Boży nakaz. I ulegamy pokusie, 

porzucając dobro i czyniąc zło, popełniając grzech. 

Czy Adam i Ewa, kiedy zerwali zakazany owoc z drzewa, byli 

rzeczywiście szczęśliwsi? Czy ten syn marnotrawny, o którym słyszeliśmy 

w Ewangelii, był szczęśliwszy, kiedy wziął od swojego ojca dużo pieniędzy 

i wyruszył świat? Zdecydowanie nie. Wybór zła nie daje szczęścia, bo kiedy 
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wybieramy zło, kiedy popełniamy grzech – mówimy Panu Bogu NIE, 

odwracamy się plecami do Pana Boga. 

ANIMACJA 1 

Potrzebne rekwizyty: parasol, ryż (lub coś sypkiego, co można szybko 

posprzątać)  

Wybieramy jedno dziecko i prosimy, by stanęło na środku, tak by 

wszyscy mogli widzieć, co się dzieje. Następnie krótko przypominamy, że 

Pan Bóg nas kocha i obdarza ciągle, w każdym momencie swoimi dobrami 

(łaskami). Mówiąc o tym, wyrzucamy kilka ziarenek ryżu, tak by spadły na 

głowę dziecka. Następnie mówimy o tym, co się dzieje, kiedy ktoś popełnia 

grzech. Dajemy dziecku parasol, który ono samo rozkłada i umieszcza nad 

głową. Ponawiamy gest rzucania ziarenkami ryżu, które tym razem nie 

docierają do dziecka, bo barierę stawia rozłożony nad jego głową parasol. 

Grzech sprawia to, że zamykamy się na Bożą łaskę. Miłość Boga 

nie skończyła się na skutek grzechu, Pan Bóg nie przestał nas kochać z tego 

powodu, że popełniliśmy grzech. Jednak Pan Bóg cierpi z powodu naszego 

grzechu, bo choć nadal pragnie obdarzać nas swoimi dobrami, to my 

poprzez nasz grzech rozłożyliśmy nad sobą taki „parasol”, który sprawia, 

że oddzieliliśmy się od Pana Boga. 

ANIMACJA 2 

Potrzebne rekwizyty: plecak, kilka solidnych kamieni 

Wybieramy jedno dziecko i prosimy, by stanęło na środku, tak by 

wszyscy mogli widzieć, co się dzieje. Zakładamy mu plecak na plecy 

i prowadząc z nim dialog (inwencja twórcza kaznodziei), co chwilę 

wkładamy do plecaka kolejne kamienie. Z czasem plecak staje się ciężki, 

wręcz nie do udźwignięcia, co dziecko samo powinno przyznać. Można 

poprosić, by dziecko usiadło na stopniu prezbiterium (jeśli jest taka 



O. Arkadiusz Buszka CSsR - Nabożeństwo pokutne z nauką rekolekcyjną dla dzieci - Bóg 

przebacza mi grzechy 

59 

możliwość). Wówczas siadamy obok i w tej pozycji, prowadząc dialog, 

wkładamy do plecaka kamienie. Następnie prosimy, by wstało, co powinno 

dokonać się z trudem. 

Grzech sprawia, że jest nam w życiu ciężko. Tak jak synowi 

marnotrawnemu było ciężko, choć zrobił to, o czym marzył, co – jak mu się 

wydawało – da mu szczęście i radość, a więc wziął swoją część majątku 

i mógł wydawać pieniądze na co tylko chciał. Ale to wcale nie dało mu 

szczęścia, ale – wręcz przeciwnie – cierpienie. Z takim ciężkim 

„plecakiem” swoich grzechów wracał do domu. Bał się, że jego ojciec 

nigdy mu nie wybaczy tego, co zrobił. A tymczasem ojciec, gdy tylko się 

dowiedział, że ten zaginiony syn nadchodzi natychmiast wybiegł mu 

naprzeciw i jeszcze za nim ten zdążył wypowiedzieć choć jedno słowo, 

ojciec rzucił mu się na szyję. W jednej chwili przebaczył mu wszystko. 

Przebaczył, bo bardzo go kochał. 

Tak samo Pan Bóg pragnie przebaczać nam nasze grzechy, bo 

bardzo nas kocha. Miłość Boga jest większa od każdego naszego grzechu. 

Trzeba tylko do Boga się zwrócić, trzeba uczynić ten pierwszy krok 

i przeprosić za wszelkie wyrządzone zło (jeżeli audytorium stanowią dzieci, 

które przystąpiły już do pierwszej spowiedź i Komunii św., można w kilku 

słowach powiedzieć o spowiedzi i zachęcić do niej). 

Pan Bóg zawsze jest gotowy, żeby nam przebaczyć. 
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OPOWIADANIE 

Przy drodze siedzi młody człowiek imieniem Dawid. Pisze list do 

domu rodzinnego. Bardzo pragnie i ma nadzieję, że ojciec wybaczy mu zło, 

jakie popełnił, i przyjmie go ponownie jako syna. Pisze: „Droga mamo, za 

kilka dni będę przejeżdżał koło naszego domu. Jeśli ojciec wybaczy mi 

i zechce mnie ponownie przyjąć, poproś go, aby na jednej z jabłoni 

w naszym ogrodzie zawiesił białą wstążkę. To będzie dla mnie znakiem 

wybaczenia". Kilka dni później Dawid siedzi w pociągu, który szybko 

mknie w kierunku domu rodzinnego. W pamięci chłopca przesuwają się 

tylko dwa obrazy: jabłoń z białą wstążką, i drugi obraz, na którym nie widać 

umówionego znaku. W miarę zbliżania się do domu serce chłopca zaczyna 

bić gwałtowniej. Nie jest w stanie wyjrzeć przez okno. Prosi współpasażera: 

„Czy mógłby pan powiedzieć mi, czy na którejś z mijanych jabłoni jest 

przywiązana biała wstążka?" Gdy już minęli sad, Dawid drżącym głosem 

pyta ponownie: „Czy zauważył pan białą wstążkę przywiązaną do gałęzi 

jabłoni?" Współpasażer zdziwiony tonem głosu odpowiada: „Było wiele 

białych wstążek, praktycznie każda gałąź była obwiązana". 

R. Pindell, Somebody’s Son 

To dzisiejsze spotkanie w kościele jest dla nas okazją do tego, 

byśmy przeprosili Pana Boga za wszelkie wyrządzone zło i byśmy mogli 

z czystym sercem przeżywać zbliżające się święta wielkanocne. 

Pieśń 
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LITANIA PRZEBŁAGALNA 

Chcemy przepraszać Pana Boga za wszelkie zło, jakie komukolwiek 

wyrządziliśmy. Aby niczego nie pominąć i o niczym nie zapomnieć, 

będziemy wspólnie przepraszać Pana Boga za każdy z siedmiu grzechów 

głównych. Po każdym wezwaniu (wezwania powinny być odczytywane 

przez dzieci) będziemy powtarzać: Odbuduj, Panie, przyjaźń, którą grzech 

mój niszczy. 

1. LENISTWO. Panie Jezu, Ty pracowałeś własnymi rękami 

w Nazarecie. Przepraszamy Cię za wszelką nieodpowiedzialność 

naszą w nauce i w pracy. Panie Jezu, Ty chcesz, abyśmy łączyli 

pracę z modlitwą. Przepraszamy Cię za zaniedbania w modlitwie, 

naszej rozmowie z Tobą. Panie Jezu, Ty zawsze spieszyłeś z pomocą 

innym ludziom. Przepraszamy Cię za opieszałość w niesieniu 

pomocy potrzebującym. Odbuduj, Panie, przyjaźń, którą grzech mój 

niszczy. 

2.  GNIEW. Panie Jezu, Ty przyniosłeś ziemi pokój. Przepraszamy Cię 

za kłótnie i spory, które niszczą więzi między ludźmi. Panie Jezu, 

Ty chcesz, abyśmy byli dla siebie dobrzy. Przepraszamy Cię za 

złośliwości, przez które sprawiają ból bliźnim. Panie Jezu, Ty 

przebaczasz nam nasze grzechy. Przepraszamy Cię za upartość 

i brak przebaczenia. Odbuduj, Panie, przyjaźń... 

3.  NIEUMIARKOWANIE. Panie Jezu, Ty pościłeś czterdzieści dni 

na pustyni. Przepraszamy Cię za naszą niedojrzałość, za nadmierne 

jedzenie słodyczy i zaniedbanie postu. Panie Jezu, Ty uzdrawiałeś 

chorych. Przepraszamy Cię za nieumiarkowanie w jedzeniu, które 

było przyczyną choroby. Panie Jezu, Ty uczyłeś nas opanowania 

siebie. Przepraszamy Cię za brak opanowania w myślach, słowach 

i oglądaniu telewizji. Odbuduj, Panie, przyjaźń... 
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4. ZAZDROŚĆ. Panie Jezu, Ty radowałeś się wszystkim, co 

otrzymałeś od swego Ojca. Przepraszamy Cię za to, że często nie 

umiemy się cieszyć tym, co posiadamy, a zazdrościmy innym tego, 

co oni mają. Panie Jezu, Ty uczyłeś nas cieszyć się z cieszącymi 

i płakać z płaczącymi. Przepraszamy Cię za postawę zazdrości, 

która sprawia, że smucimy się, gdy innym się powodzi, a cieszymy 

się, gdy im się coś nie uda. Panie Jezu, Ty pragniesz, abyśmy mieli 

serce wolne od zazdrości. Przepraszamy Cię, jeżeli przez niedbałość 

w robieniu rachunku sumienia, zapominamy wyznać tego grzechu. 

Odbuduj, Panie, przyjaźń... 

5.  NIECZYSTOŚĆ. Panie Jezu, Ty chciałeś mieć za matkę Maryję, 

której serce zawsze było czyste. Przepraszamy Cię za grzechy 

nieczystości popełniane dziś przez ludzi. Panie Jezu, Ty pokazałeś 

nam, że ciało człowieka jest świątynią Ducha Świętego. 

Przepraszamy Cię za obnażanie ludzkiego ciała w sposób niegodny. 

Panie Jezu, Twoje słowa i czyny były święte i czyste. Przepraszamy 

Cię za brak szacunku wobec koleżanek i kolegów. Odbuduj, Panie, 

przyjaźń... 

6. CHCIWOŚĆ. Panie Jezu, Ty urodziłeś się w ubogiej stajence 

i zostałeś złożony w żłóbku. Przepraszamy Cię za wszelkie grzechy 

chciwości. Panie Jezu, Ty zostałeś sprzedany za pieniądze przez 

Judasza. Przepraszamy Cię za to, że często żądza pieniędzy oddala 

nas od Ciebie. Panie Jezu, Tobie zabrano na krzyżu ostatnią suknię. 

Przepraszamy Cię za to, że chcemy posiadać jak najwięcej rzeczy 

materialnych, a nie troszczymy się o miłość i przyjaźń. Odbuduj, 

Panie, przyjaźń... 

7.  PYCHA. Panie Jezu, Ty byłeś cichy i pokorny, a my jesteśmy 

często krzykliwi i pyszni. Przepraszamy Cię za wywyższanie się nad 

innymi. Panie Jezu, Ty sprzeciwiasz się pysznym, a pokornym 
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dajesz łaskę. Przepraszamy Cię za przemilczanie na spowiedzi 

grzechu pychy i egoizmu. Panie Jezu, Ty pochylałeś się zawsze nad 

potrzebującymi Twojej miłości. Przepraszamy Cię, że nasze 

grzechy nieczułości i niedelikatności. Odbuduj, Panie, przyjaźń... 

Przepraszajmy teraz za wszystkie nasze grzechy i módlmy się razem: 

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu… 

Nie może być pojednania z Bogiem bez pojednania z ludźmi, 

pomyślmy o wszystkich, których skrzywdziliśmy, wyrządziliśmy zło. 

Wzbudźmy w sobie pragnienie pojednania. Przekażmy teraz najbliżej 

stojącym znak pokoju. Podajmy sobie ręce i zaśpiewajmy pełni radości 

piosenkę: Jaka siła jest w splecionych mocno dłoniach (może być inna 

piosenka). 

Pojednani z Bogiem wznieśmy nasze ręce do nieba i wołajmy: 

„Ojcze nasz” 

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, który tyle razy 

okazywałeś i stale okazujesz ludziom swoje miłosierdzie i przebaczenie, 

wejrzyj na skruszone serca nasze i oczyść nasze sumienia z brudów 

grzechu, abyśmy pełni wdzięczności doprowadzili także naszych bliźnich 

do pojednania z Tobą. Przez Chrystusa Pana naszego. 

 

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA 

K: Pan z wami. 

W: I z duchem twoim. 

K: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. 

W: Amen. 

K: Idźcie w pokoju Chrystusa. 

W: Bogu niech będą dzięki. 

Pieśń na zakończenie 
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3. O. Arkadiusz Buszka CSsR - Msza święta z nauką 

rekolekcyjną dla dzieci - Bóg jest moim przyjacielem 

 

WPROWADZENIE 

Ktoś kiedyś powiedział, że przyjaźń jest jak słońce – czasami coś ją 

przysłoni, ale nigdy nie gaśnie. Przyjaźń z Panem Bogiem zdaje się 

potwierdzać tę prawdę. Choć w tej przyjaźni z Bogiem bywają czasami 

trudne chwile, które tę przyjaźń przysłaniają – zwłaszcza wtedy, kiedy 

próbujemy podążać własną drogą, porzucając dobre czyny, popełniając 

grzechy – to jednak Pan Bóg nigdy się nie zniechęca i nie obraża. Jest 

„uparty” w swojej miłości i w swojej dobroci, tak jak słońce, które 

uparcie, wytrwale każdego ranka wstaje i oświeca świat. Warto 

troszczyć się o to, aby i w każdym z nas była taka postawa wytrwałości, 

byśmy w naszej przyjaźni z Bogiem nie zniechęcali się tym, że może 

czasami nie potrafimy sprostać jej wymaganiom. Pan Bóg – nasz 

prawdziwy przyjaciel – jest obok i wspiera nas. Ważne, abyśmy chcieli 

zostawić Mu choć odrobinę przestrzeni w naszym życiu, by On mógł 

działać. 

 

LITURGIA SŁOWA 

PIERWSZE CZYTANIE: Prz 3, 1–12 

Synu mój, nie zapomnij mych nauk, twoje serce niech strzeże 

nakazów, bo wiele dni i lat życia i pełnię ci szczęścia przyniosą: Niech 

miłość i wierność cię strzeże; przymocuj je sobie do szyi, na tablicy serca 

je zapisz, a znajdziesz życzliwość i łaskę w oczach Boga i ludzi. Z całego 

serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej 

drodze, a On twe ścieżki wyrówna. Nie bądź mądrym we własnych oczach, 

Boga się bój, zła unikaj: to ciału zapewni zdrowie, a pokrzepienie twym 
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kościom. Czcij Pana [ofiarą] z twego mienia i pierwocinami całego 

dochodu, a twoje spichrze napełnią się zbożem i tłocznie przeleją się 

moszczem. Upomnieniem Pańskim nie gardź, mój synu, nie odrzucaj ze 

wstrętem strofowań. Bowiem karci Pan, kogo miłuje, jak ojciec syna, 

którego lubi. Oto słowo Boże. 

PSALM: 

EWANGELIA: Mt 25, 31-45 

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie 

z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się 

przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak 

pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po 

swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: 

"Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, 

przygotowane wam od założenia świata! 

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście 

Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, 

a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem 

w więzieniu, a przyszliście do Mnie". 

Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię 

głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy 

widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim 

i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu 

i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: 

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 

Mnieście uczynili". Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie 

precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego 

aniołom! 
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Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie 

daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, 

a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście 

Mnie". 

Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo 

spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo 

w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, 

powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych 

najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". Oto słowo Pańskie. 

 

HOMILIA 

(Nawiązanie do treści przedstawionych w dniach poprzednich: Bóg 

kocha człowieka i dał mu wszystko, by mógł żyć i być szczęśliwy. Człowiek 

powinien odpowiadać na miłość Boga swoją miłością – dobrymi uczynkami 

– ale bardzo często jednak popełnia zło, poprzez które sam oddziela się od 

Pana Boga. Pan Bóg przebacza nam nasze grzechy, jeżeli tylko przyznamy 

się do zła i pragniemy się poprawić.) 

Mówiliśmy wczoraj o tym, że Pan Bóg zawsze, w każdym momencie 

wyciąga do nas swoją dłoń, by się z nami pojednać. Na pewno nieraz 

zdarzyło się wam pokłócić z koleżanką czy z kolegą, może z najlepszym 

przyjacielem czy najlepsza przyjaciółką. I wtedy właśnie pojawia się ten 

problem – kto pierwszy powinien wyciągnąć rękę. Zazwyczaj wydaje na 

się, że o zgodę powinien prosić ten, który zawinił, ten, którego zachowanie 

sprawiło, że ta przyjaźń się zachwiała. I zazwyczaj tak bywa, zwłaszcza 

jeżeli mamy do czynienia z prawdziwymi przyjaciółmi. A mimo to, czasami 

bardzo trudno jest się nam pojednać, bardzo trudno wybaczyć komuś 

doznaną krzywdę. Tymczasem przyjaźń z Panem Bogiem jest inna. To On 

– choć nie zawinił, choć nie stał się powodem zniszczenia tej przyjaźni, bo 
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to przecież ja przez swoje grzechy do tego doprowadziłem – wyciąga rękę 

na zgodę jako pierwszy. Bo Pan Bóg bardzo nas kocha i pragnie żyć 

z każdym z nas w ciągłej przyjaźni. 

Ale prawdziwa przyjaźń nie może być jednostronna. Nie da się utrzymać 

przyjaźni, jeżeli zależy na tym tylko jednej stronie i tylko jedna strona robi, 

co może, by o tę przyjaźń dbać. Pewnie każdy z was ma jakiegoś przyjaciela 

czy przyjaciółkę. I wiecie dobrze, co trzeba robić, żeby taką znajomość 

można było nazwać przyjaźnią. (Można zapytać o to, po czym rozpoznać 

prawdziwych przyjaciół: wzajemnie sobie pomagają, bawią się razem, 

rozmawiają ze sobą, odwiedzają się, dzielą się ze sobą itd.) Ważne jest, aby 

w to wszystko angażowały się obie strony, a nie tylko jedna. 

To, że Pan Bóg pragnie żyć z nami w przyjaźni i robi wszystko, by tę 

przyjaźń utrzymać, to jeszcze za mało. Bo przyjaźń działa w dwie strony, 

angażuje dwie strony, a więc i ja powinienem zatroszczyć się o tę przyjaźń 

z Panem Bogiem. 

Po pierwsze, powinienem spotykać się z Panem Bogiem, bo przecież be 

z spotkania nie da się utrzymać przyjaźni. Najważniejszym miejscem 

spotkania z Panem Bogiem jest oczywiście Eucharystia. Tutaj 

przychodzimy, by spotkać się z Panem Bogiem, by słuchać tego, co ma nam 

do powiedzenia. Ale każda Msza Święta jest jeszcze okazją do tego, by 

otrzymać od Pana Boga jeszcze więcej. On chce zamieszkać w naszym 

sercu, dlatego zostawił nam siebie w Komunii św. Gdy przyjmujemy Jezusa 

w komunii św. On staje się jeszcze bardziej obecny w naszym życiu i działa 

w nas swoją mocą. Pomaga przemieniać nasze serca, by były coraz bardziej 

wrażliwe i byśmy coraz chętniej spełniali tylko dobre uczynki. Wielu 

świętych i błogosławionych mówiło i pokazywało, jak ważna w ich życiu 

jest Eucharystia i przyjęcie Komunii św. Wielu z nich, oddając życie za 
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Chrystusa i wyznawaną wiarę, czerpało swoją siłę do przetrwania tych 

dramatycznych doświadczeń z częstego przyjmowania Komunii św. 

Po drugie, aby przyjaźń mogła przetrwać, konieczna jest rozmowa. 

Wiecie doskonale, że taką rozmową z Panem Bogiem jest nasza modlitwa 

(można zapytać o to, jakie znamy modlitwy, o czym mówić Panu Bogu na 

modlitwie itd.) . Podczas takiej naszej modlitwy możemy Panu Bogu mówić 

o wszystkim, o wszelkich naszych radościach i smutkach, o tym, co nam się 

udało, co nam się nie udało. On bardzo chętnie tego wszystkiego wysłucha 

– jak prawdziwy przyjaciel. Możemy również prosić Go o pomoc, bo On 

bardzo chce nam pomagać, ale nie chce tego robić wbrew naszej woli, 

dlatego trzeba o tym powiedzieć Mu wprost. 

OPOWIADANIE 1 

5-letni Michałek postanowił pewnego dnia wbić w ścianę swojego 

pokoju gwóźdź, by móc zawiesić jakiś obrazek. Uznał, że jest już duży i nie 

potrzebuje niczyjej pomocy, sam sobie poradzi. Wziął gwóźdź i młotek 

i zabrał się do roboty. Wymierzył i trzasnął młotkiem obok gwoździa. I tak 

drugi raz i trzeci. Całej tej sytuacji przyglądał się jego tata, ale skoro synek 

zawzięcie twierdził, że sam sobie poradzi, postanowił się nie wtrącać. 

Michałek nieco już zmęczony, wymierzył kolejne trafienie, ale tym razem 

zamiast odgłosu uderzenia w ścianę, rozległ się krzyk i płacz. No tak. Można 

się tego było spodziewać. Chłopiec zamiast w gwóźdź trafił sobie w palec. 

Rzucił narzędzia i pobiegł do taty. Wtulił się w niego, a po chwili łamiącym 

się głosem zapytał: Dlaczego mi nie pomogłeś? Przecież nie chciałeś 

pomocy – odrzekł tata. Gdybyś tylko poprosił… 

Panu Jezusowi pomagał. A więc mogę – poprzez swoje dobre czyny, 

poprzez pomoc wobec innych ludzi – pomagać samemu Jezusowi. Nie 

możemy zachowywać się jak ten chłopiec z kolejnego opowiadania. 
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OPOWIADANIE 2 

Pewien chłopiec, wróciwszy do domu z rekolekcji, na których 

mówiono o modlitwie, postanowił, że odtąd codziennie będzie się dużo 

modlił. Usiadł w swoim pokoju i zaczął się modlić po swojemu. Panie Jezu, 

Ty pomagasz mi być dobrym dla innych, proszę Cię, dodaj mi sił, spraw, 

abym był zdrowy, abym się dobrze uczył, abym kochał swoich rodziców, aby 

szybko przyszły wakacje, itd. W pewnym momencie zawołała go jego mama: 

Synku, potrzebuję twojej pomocy! Mamo, teraz nie mogę – odpowiedział 

chłopiec – modlę się! 

(W podobny sposób można rozwijać kolejne wątki: przyjaciele 

piszą do siebie – czytanie Pisma Świętego; przyjaciele razem jedzą – znak 

krzyża przed posiłkiem; przyjaciele przyznają się do siebie – oznaki bycia 

chrześcijaninem; itd.) 

W taki właśnie sposób możemy dbać o przyjaźń z Panem Bogiem, 

który chce być i jest naszym przyjacielem – prawdziwym przyjacielem. Bo 

jak mówił św. Jan Paweł II: Prawdziwym przyjacielem jest ten, dzięki 

któremu staję się lepszy. 

Po trzecie, aby zadbać o przyjaźń, trzeba przyjacielowi pomagać. 

Ale zaraz, zaraz... Jak ja mam pomagać Panu Bogu, skoro nawet Go nie 

widzę. (Macie jakieś pomysły?) W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy słowa: 

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 

Mnieście uczynili oraz Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych 

najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. To wszystko, co robimy dla 

naszych bliźnich – rodziców, rodzeństwa, nauczycieli, kolegów, wszystkich 

innych, których spotykamy – wszystko to robimy samemu Chrystusowi. 

Kiedy mama prosi o wyniesienie śmieci, to tak, jakby sam Pan Jezus mnie 

o to prosił. Kiedy pomagam odrobić lekcje słabszemu koledze czy 

koleżance, to tak jakbym samemu. 
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MODLITWA POWSZECHNA 

Bogu, który jest naszym najlepszym przyjacielem, przedstawmy 

nasze prośby: 

1.  Módlmy się za Kościół święty, aby poprzez głoszenie orędzia 

zbawienia, pomagał wszystkim ludziom dojść do przyjaźni 

z Bogiem. Ciebie prosimy... 

2.  Módlmy się za wszystkie dzieci na całym świecie, zwłaszcza za 

chore i cierpiące, aby Pan Bóg zsyłał im aniołów pociechy 

i ratował w nieszczęściu. Ciebie prosimy... 

3. Módlmy się za wszystkich, którzy uczestniczyli w naszych 

rekolekcjach, aby usłyszane Boże słowo potrafili przemieniać 

w życie. Ciebie prosimy... 

4. Módlmy się za naszą parafię, aby dla każdego z nas była 

miejscem budowania przyjaźni z Bogiem. Ciebie prosimy... 

5.  Módlmy się za zmarłych, aby mogli dostąpić wiecznego 

zbawienia i cieszyć się tą rzeczywistością, do której zmierzali 

w swoim ziemskim życiu. Ciebie prosimy... 

6.  Módlmy się za nas obecnych na tej Eucharystii, abyśmy 

słuchając słowa Bożego i przyjmując Chrystusa w Komunii św., 

jeszcze bardziej stawali się do Niego podobni. Ciebie prosimy... 

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, by 

wszystkie Twoje dzieci wzrastały w Twojej łasce, poznawały Ciebie 

coraz lepiej i całym sercem Ciebie kochały. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. 
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PRZED ROZESŁANIEM 

Budowanie przyjaźni z drugim człowiekiem zawsze wymaga 

wysiłku. Budowanie przyjaźni z Panem Bogiem wymaga wysiłku jeszcze 

większego. Ale w tym wypadku możemy mieć pewność, że ten Przyjaciel 

nas nie zdradzi, nie zostawi w potrzebie, nigdy się nami nie znudzi. On nas 

kocha, On na wszystko przebacza, On jest zawsze bardzo blisko. Obyśmy 

tylko my nie ustawali w wysiłkach, by również być zawsze jak najbliżej 

Niego. Niech Jego błogosławieństwo nam w tym dopomaga. 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE 

K: Pan z wami. 

W: I z duchem twoim. 

K: Bóg Ojciec wszechmogący, Dawca życia i wzór wszelkiego ojcostwa, 

niech wam pozwoli wzrastać i rozwijać się w zdrowiu i radości; niech 

też waszym rodzicom błogosławi w trudach waszego wychowania.  

W: Amen. 

K: Jezus Chrystus, który wzrastał w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi, 

niech wam pomaga żyć w jedności z Bogiem, waszymi rodzicami 

i rodzeństwem. W: Amen. 

K: Duch Święty, który w was mieszka, niech was umacnia na drogach 

życia, niech was strzeże przed niebezpieczeństwem i niech życie wasze 

napełnia radością. W: Amen. 

K: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i † Duch 

Święty. W: Amen. 

K: Idźcie w pokoju Chrystusa. 

W: Bogu niech będą dzięki. 

Pieśń na zakończenie 

  



REKOLEKCJE DLA DZIECI 

 72  

1. O. Dariusz Pabiś CSsR - Spotkanie rekolekcyjne z 

kazaniem do dzieci na temat Miłości Bożej 

 

Piosenka (pieśń) na wejście 

K. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

WPROWADZENIE DO NABOŻEŃSTWA 

Drogie dzieci spotykamy się w czasie naszych rekolekcji. 

Rozpoczęliśmy od znaku krzyża. Przypomina nam to, że sam Pan Bóg jest 

między nami. Bo jak nas zapewnia Pan Jezus, gdzie dwóch albo trzech 

gromadzi się w imię jego tam on jest obecny (por. Mt 18, 20). Ale ten znak 

krzyża przypomina nam jeszcze o innej, bardzo ważnej, jeśli nie 

najważniejszej rzeczy na świecie. Ale o tym za chwilę. Już teraz, zaraz po 

krótkiej modlitwie, chciałbym was zaprosić do wysłuchania Słowa Bożego. 

Módlmy się. Wszechmogący Boże, ześlij na nas Ducha Świętego 

i rozpal nasze serca miłością, abyśmy w myślach i uczynkach podobali się 

Tobie i miłowali Ciebie w naszych braciach i siostrach. Przez naszego Pana 

Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności 

Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

PIERWSZE CZYTANIE 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (1 J 4, 1-10.16) 

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, 

a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna 

Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że 

zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat abyśmy życie mieli dzięki 

Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że 
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On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za 

nasze grzechy. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. 

Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.  

Oto słowo Boże. 

 

PSALM RESPONSORYJNY 

Ps 139 (138), 1-3. 13-14ab. 23-24 (R.: por. 24b) 

 

Boga żywego pragnie moja dusza 

Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. * 

Z daleka spostrzegasz moje myśli,  

przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, * 

i znasz moje wszystkie drogi. 

Boga żywego pragnie moja dusza 

Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze * 

i utkałeś mnie w łonie mej matki. 

Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył, *  

godne podziwu są Twoje dzieła. 

Boga żywego pragnie moja dusza 

Przenikaj mnie, Boże, i poznaj moje serce, *  

doświadcz mnie i poznaj moje myśli. 

I zobacz, czy idę drogą nieprawą, * 

a prowadź mnie drogą odwieczną. 

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną. 

Boga żywego pragnie moja dusza 
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Aklamacja: Chwała Tobie królu wieków 

Bóg jest miłością / i daje nam życie wieczne 

Aklamacja: Chwała Tobie królu wieków 

EWANGELIA 

 

Słowa Ewangelii według św. Jana (J 3, 13-17) 

 

I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna 

Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by 

wywyższono. Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał 

życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 

życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby 

świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.  

Oto słowo Pańskie. 

 

1. Zwrócenie uwagi dzieci na tekst Ewangelii, szczególnie ukazanie 

krzyża (pokazać dzieciom krzyż – albo misyjny, albo jakiś inny będący 

w kościele), jako znak wielkiej miłości jaką Bóg ma wobec każdego 

z nas. Bóg nas kocha tak bardzo, że Pan Jezus oddał za nas swoje życie 

na krzyżu. Krzyż – znak miłości. 

 

Opowiadanie brata Rucińskiego – komentarz do Ewangelii 

Siostra Agata mówi, że najwięcej ją uczą dzieci w szpitalu. A czego ją 

uczą? No właśnie. Usiadła przy łóżku poważnie chorej siedmioletniej Oli 

i nie wiedziała, co jej powiedzieć widząc, jak bardzo Olę boli. A ona 

wpatrzyła się w krzyżyk na piersiach siostry. „Czy jego też bardzo bolało?” 

– zapytała Ola. „Bolało go strasznie – tak jak wszystkich ludzi na świecie 
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razem” – odpowiedziała siostra. „To dlaczego nie uciekł stamtąd albo się 

nie znieczulił?” – spytała Ola. „Bo nas kocha aż tak, że umarł za nas”. Ola 

zamknęła oczy i siostra odeszła. Przyszła do Oli tuż przed operacją, której 

Ola strasznie się bała. Znów spojrzała na krzyżyk i zapytała: „A czy też tak 

kochasz jak On?”. Siostra Agata szepnęła: „Tak”. Na to Ola: „A czy chcesz 

umrzeć zamiast mnie?”. Siostrze łzy błysnęły w oczach. Ty teraz nie umrzesz 

– powiedziała – ale mogę być bardzo blisko ciebie… razem z Nim”. Wtedy 

Ola chwyciła ten krzyżyk i tak go pociągnęła do siebie, że siostra musiała 

ją przytulić i pocałować. Ola jednak nie wypuszczała z rączki krzyżyka, 

kiedy położono ją na wózku i wieziono na salę operacyjną. Uczyniła to kiedy 

ją uśpiono. Siostra jednak nie wyszła z Sali podczas całej operacji i sama 

trzymała ten krzyżyk w dłoni tak jak Ola, modląc się cichutko. A kiedy Ola 

wybudziła się już na swoim łóżku i zobaczyła siostrę, to znów chwyciła ten 

krzyżyk, pocałowała go i szepnęła do siostry: „Widziałam Go tam żywego. 

Stał przy lekarzu i trzymał mi rękę na czole. A ty stałaś za nim. Teraz ci 

wierzę. 

 

2. Zwrócenie uwagi dzieci na ten fragment z 1 Listu św. Jana Apostoła, 

gdzie można przeczytać, że miłość Boża polega właśnie na tym, że to 

właśnie On pierwszy nas ukochał, zanim jeszcze na tę miłość sobie 

zasłużyliśmy. Można wskazać na miłość mamy i taty, którzy kochają 

nas pomimo, że my czasami na ta miłość nie zasługujemy przez nasze 

złe zachowanie, nieposłuszeństwo, itd. 
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Opowiadanie brata Rucińskiego – komentarz do I czytania 

Była sobie kiedyś taka dziewczynka, którą nazywano Figa. 

Dlaczego? Była po prostu nie do zniesienia. Nikomu nigdy nic nie dawała 

oprócz znaku figi. Jak się można łatwo domyśleć nie miała żadnych 

przyjaciół. Nie robiła nic dobrego, tylko wpadała na coraz to głupsze 

pomysły. Zdarzał się, że ze złośliwości oblała kogoś farbą, podstawiła nogę 

komuś kto biegł, usiadła specjalnie innej jeszcze dziewczynce ze szkoły na 

śniadaniu, która ta zostawiła na krześle. Jednym słowem nikt jej nie lubił, 

wszyscy mieli jej już dość i życzyli jej, aby wyrzucono ją ze szkoły. Jedynie 

siostra Klara miała jeszcze miała do niej resztkę cierpliwości. Siostra była 

przekonana, że Fidze jest ze sobą samą bardzo źle, więc nic dobrego nie 

robi. Siostra była pewna, że musi być jakieś dobro w Fidze, tylko, że nikt 

nie chce w niej tego dobra dostrzec. Pewnego razu Figa spotkała siostrę 

Klarę, kiedy wracała niosąc imieninowe kwiaty. Wrzasnęła coś bardzo 

brzydkiego i wytrąciła jej kwiaty wprost do kałuży. Wpadły tam razem 

z krzyżykiem, który siostra zawsze przy sobie nosiła. Siostra westchnęła 

zrozpaczona: „Jezu”. Następnie schyliła się, podniosła krzyżyk i go 

pocałowała. Figa już miała uciekać, ale kiedy zobaczyła ten gest siostry, 

zatrzymała się i powiedziała: „Pocałujesz mnie tak?” Wtedy siostra 

przytuliła Figę i pocałowała. Wtedy Figa zaczęła strasznie płakać. Jakby 

chciała wypłakać wszystkie swoje złości i zazdrości. Siostra zapytała 

dziewczynkę: „Nikt cię, dziecko, nie przytula?” A Figa odpowiedziała: 

„Nikt, tylko kiedyś dawno babcia. Ale jej już nie ma” I dalej płakała, chcąc 

pozbierać kwiaty. Dzieci nie mogły uwierzyć, że Figa robi wreszcie coś 

dobrego. Siostra powiedziała do nich: „To dlatego, że Pan Jezus z krzyża 

przytulił Figę do serca”. 
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Spotkanie kończymy modlitwą w różnych intencjach. Można 

poprosić dzieci, aby wskazały kilka intencji tej modlitwy. 

3. „Ojcze nasz” i błogosławieństwo  

4. Piosenka na zakończenie 
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1. O. Dariusz Pabiś CSsR - Nabożeństwo i kazanie rekolekcyjne do 

dzieci na temat żalu za grzechy 

 

Piosenka (pieśń) na wejście 

K. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  

W. Amen. 

K. Pan z wami. 

W. I z duchem twoim. 

 

WPROWADZENIE DO NABOŻEŃSTWA 

Drogie dzieci. Rozpoczęliśmy Wielki Post. Jest to szczególny czas, 

aby odnowić naszą miłość do Pana Jezusa. Taki właśnie sens mają 

wszystkie nasze akty pokutne i wyrzeczenia jakich tak często się 

podejmujemy. Wielki Post jest również tym czasem, kiedy pragniemy 

odnowić naszą przyjaźń z Panem Jezusem, który czeka na nas 

w Eucharystii, we Mszy św. 

 

Módlmy się. Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze pokorne modlitwy 

i odpuść nam grzechy, które przed Tobą wyznajemy, abyśmy otrzymawszy 

przebaczenie, mogli zaznać Twojego pokoju. Przez naszego Pana Jezusa 

Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 

Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. 

 

Czytanie z księgi Rodzaju (3, 1-13)  

A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które 

Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg 

powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» 

Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść 

możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg 
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powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie 

pomarli». Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie 

Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak 

Bóg będziecie znali dobro i zło». 

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do 

jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się 

do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała 

swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. A wtedy otworzyły się im 

obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie 

przepaski. 

Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga 

przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli 

się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na 

mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?» On odpowiedział: «Usłyszałem 

Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się». 

Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, 

z którego ci zakazałem jeść?» Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą 

postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem». Wtedy Pan 

Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta 

odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». Oto słowo Pańskie. 

 

PSALM RESPONSORYJNY 

Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b) 

Refren: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich. 

Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *  

Przestrzegając słów Twoich, Panie. 

Z całego serca swego szukam Ciebie, * 

nie daj mi odejść od Twoich przykazań. 

Ref. 
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W sercu swoim zachowuję Twe słowa, *  

aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie.  

Błogosławiony jesteś, Panie, * 

naucz mnie swoich ustaw. 

Ref. 

Opowiadam moimi wargami *  

wszystkie wyroki ust Twoich.  

Więcej się cieszę z drogi  

wskazanej przez Twe napomnienia * 

niż z wszelkiego bogactwa. 

Ref.  

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. J 10, 27 

Aklamacja: Chwała Tobie Królu wieków 

Ja jestem światłością świata, 

Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. 

Aklamacja: Chwała Tobie Królu wieków 

 

EWANGELIA 

Czytanie z Ewangelia wg św. Łukasza (18, 9-14) 

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, 

a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby 

się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy 

się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, 

oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy 

w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast 

celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w 

piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten 

odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się 
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wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.  

Oto słowo Pańskie. 

NA POCZĄTKU OPOWIADANIE 

Żył sobie kiedyś pewien rycerz, który z wielką odwagą walczył na 

wszystkich frontach swojego Królestwa. Aż któregoś dnia potknął się, 

kusza przecięła mu nogę i omal nie doprowadziła go do śmierci. Kiedy leżał 

ranny na ziemi, przyśniło mu się niebo. Było ono jednak bardzo daleko, 

prawie całkowicie poza zasięgiem jego możliwości. Tymczasem piekło, że 

swoją bramą na oścież otwartą, z której buchał ogień, znajdowało się bardzo 

blisko. Rycerz ten rzeczywiście od pewnego czasu odrzucił wszelkie reguły 

i obietnice rycerskie, a przeobraził się w zwykłego żołdaka, który zabijał 

i popełniał wiele zła, nie biorąc pod uwagę drugiego człowieka. Pełen 

strachu, rzucił hełm, miecz i zbroję, i udał się pieszo do jaskini, gdzie 

przebywał pewien święty pustelnik. "Ojcze mój, chciałbym otrzymać 

rozgrzeszenie z moich win, ponieważ bardzo obawiam się o zbawienie 

duszy. Przyjmę wszelki rodzaj pokuty. Niczego się nie lękam". "Dobrze 

mój synu", odpowiedział pustelnik. "Zrobisz tylko jedną rzecz: idź 

i napełnij wodą tę beczułkę i wróć z nią do mnie". "Och! To jest pokuta dla 

dzieci i dla kobiet!", wykrzyknął nasz rycerz, podnosząc wojowniczo rękę 

w górę. Lecz wizja diabła śmiejącego się szyderczo, szybko go ostudziła. 

Wziąwszy baryłeczkę pod pachę, mrucząc udał się w kierunku rzeki. 

Zanurzył baryłkę w wodzie, lecz ta nie chciała się napełnić. "To są czary", 

krzyknął pokutnik. "Ale teraz zobaczymy". Poszedł do innego źródła: 

baryłeczka była nadal pusta. Wściekły udał się do wioskowej studni. Trud 

daremny. Rok później, stary pustelnik ujrzał go z daleka, w podartych 

łachmanach, z krwawiącymi nogami i z pustą baryłeczką pod pachą. "Mój 

ojcze", rzekł rycerz (to był właśnie on), głosem niskim i zbolałym. 

"Odwiedziłem wszystkie rzeki i źródła Królestwa. Nie mogłem napełnić 
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baryłki... Teraz wiem, że moje grzechy nie będą odpuszczone. Będę 

potępiony na wieczność! Ach moje grzechy, grzechy tak bardzo ciężkie... 

Zbyt późno zacząłem za nie żałować". Łzy strumieniem spływały mu po 

policzkach. Jedna z nich, bardzo maleńka, spływając po brodzie, spadła do 

baryłki. W jednym mgnieniu oka baryłeczka napełniła się aż po brzegi wodą 

czystą, świeżą i dobrą, taką, jakiej nigdy nie widziano. Jedna maleńka łza 

żalu. 

 

ROZMOWA Z DZIEĆMI NA TEMAT EWANGELII 

I OPOWIADANIA 

(jako gadżet można użyć przenośnego konfesjonału ze stułą) 

Każdy z nas jest grzesznikiem. Zdarza nam się niestety obrazić Pana 

Boga i innych. Pytanie do dzieci, czy znają jakieś przykłady grzechów. 

Przypomnieć dzieciom (nawet w ramach krótkiego rachunku sumienia) 

i pewnych grzechach, które nam się zdarzają i które obrażają Pana Boga. 

 

Nawiązując do opowiedziane historii poprowadzić dialog 

w kierunku żalu za grzechy. Cóż takiego sprawiło, że baryłka się w końcu 

napełniła wodą? Łza jest tu znakiem jednego z najważniejszych warunków 

dobrej spowiedzi. Tym warunkiem jest żal za grzechy. Wytłumaczenie 

dzieciom czym jest żal za grzechy i odwołanie się to historii owego 

grzesznika z przeczytanej ewangelii. Krótkie wytłumaczenie czym jest 

postanowienie poprawy, spowiedź szczera i zadośćuczynienie za 

popełnione zło. 

 

WZBUDZENIE ŻALU ZA GRZECHY 

K: Wzbudźmy w sobie żal za rozpoznane zło, którego się̨ 

dopuściliśmy. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę 

wodę̨, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. 
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Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, 

którego otrzymaliśmy. 

K: Módlmy się: 

K: Panie, tym czego oczekujesz od nas jest miłość. Wspominając 

naszą grzeszność spoglądamy z nadzieją w Twoją stronę i prosimy 

Ciebie o zmiłowanie. Odpuść nam nasze winy i dopomóż zapomnieć 

winy tym, którzy wobec nas zgrzeszyli. Tak byśmy wszyscy razem, 

połączeni więzią miłości, mogli spotkać się z Tobą w niebie. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. W: Amen. 

Modlitwa „Ojcze nasz” 

(po ewentualnej spowiedzi następuje błogosławieństwo) 
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2. O. Dariusz Pabiś CSsR - Nabożeństwo i kazanie rekolekcyjne 

do dzieci na temat Eucharystii 

 

Piosenka (pieśń) na wejście. 

K. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  

W. Amen. 

K. Pan z wami. 

W. I z duchem twoim. 

 

WPROWADZENIE DO NABOŻEŃSTWA 

Drogie dzieci. Rozpoczęliśmy Wielki Post. Jest to szczególny czas, 

aby odnowić naszą miłość do Pana Jezusa. Taki właśnie sens mają 

wszystkie nasze akty pokutne i wyrzeczenia jakich tak często się 

podejmujemy. Wielki Post jest również tym czasem, kiedy pragniemy 

odnowić naszą przyjaźń z Panem Jezusem, który czeka na nas 

w Eucharystii, we Mszy św. 

 

Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam 

pamiątkę swej męki, † daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała 

i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego 

odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha 

Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej (19, 4-8) 

Prorok Eliasz na odległość jednego dnia drogi poszedł na pustynię. 

Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: 

«Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich 

przodków». Po czym położył się tam i zasnął. A oto anioł, trącając go, 

powiedział mu: «Wstań, jedz!» Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie 
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podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił, i znów się położył. 

Powtórnie anioł Pański wrócił i trącając go, powiedział: «Wstań, jedz, bo 

przed tobą długa droga». Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą 

tego pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do Bożej góry 

Horeb. Oto słowo Boże. 

 

PSALM RESPONSORYJNY 

Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 9a) 

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. 

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *  

Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.  

Dusza moja chlubi się Panem, * 

niech słyszą to pokorni i niech się weselą. 

Refren: 

Wysławiajcie razem ze mną Pana, * 

wspólnie wywyższajmy Jego imię. 

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *  

i wyzwolił od wszelkiej trwogi. 

Refren 

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, * 

 oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 

Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, * 

i uwolnił od wszelkiego ucisku. 

Refren 

Aklamacja: Chwała Tobie królu wieków 

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.  

Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 

Aklamacja: Chwała Tobie królu wieków 
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Słowa Ewangelii wg św. Jana (6, 41-51) 

Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: «Jam jest 

chleb, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, 

którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: "Z nieba 

zstąpiłem"». Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! 

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie 

posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: 

Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył 

się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie 

Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Kto wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi 

jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto 

go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. 

Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, 

jest moje ciało za życie świata». Oto słowo Pańskie. 

 

HOMILIA 

„Gadżetem” jaki będą użyte to bochenek chleba (lub kilka bułek) 

oraz komunikanty… 

Drogie dzieci, porozmawiajmy przez chwilę na temat „bycia 

głodnym”. Powiedzcie mi czy byłyście kiedyś głodne? Jakie to uczucie? 

Dlaczego musimy jeść? (Krótki dialog z dziećmi, a następnie 

podsumowanie dialogu). 

Jak słusznie zauważyłyście głód jest bardzo przykrym uczuciem. 

Słyszałem kiedyś od pewnego dziecka, które mówiło mi, że jak jest głodny, 

to nie może normalnie myśleć, jest bardzo niecierpliwy i nieznośny. Nie 

może doczekać się obiadu. Co chwila przybiega do mamy albo taty i pyta 



O. Dariusz Pabiś CSsR - Nabożeństwo i kazanie rekolekcyjne do dzieci na temat Eucharystii 

87 

kiedy będzie obiad. Natomiast kiedy wieczorem czuje głód, to nie może 

nawet zasnąć. 

Jak słyszałyście, dziecko to kiedy było głodne, to myślało tylko 

o jedzeniu. Zresztą z każdym z nas jest podobnie, gdy jesteśmy głodni, to 

wszystko kojarzy nam się z jedzeniem, np. w szkole nauczyciel opowiada 

nam o różnych zwierzętach i roślinach jakie występują w naszym kraju. 

A my zamiast widzieć krowy, myślimy o pysznym jogurcie. Albo zamiast 

słuchać o zbożach jakie uprawia się na wsi, bardziej wyobrażamy sobie 

pyszne i pachnące bułeczki. Tak to jest z nami, gdy jesteśmy głodni. Głód 

musi być zaspokojony, ponieważ aby żyć, rosnąć i mieć siłę do zabawy 

i nauki, musimy jeść. 

W dzisiejszej ewangelii Pan Jezus mówi nam, że jest chlebem, który 

Bóg daje wszystkim głodnym ludziom. Zapytacie pewnie o jaki chleb 

chodzi? I jaki głód zaspokaja ten chleb z nieba? Otóż Pan Jezus mówi o 

sobie, że jest chlebem, który zaspokaja głód duchowy, a nie głód fizyczny. 

Cóż to jest ten głód duchowy? Jest on podobny do tego głodu 

fizycznego – też odczuwa go każdy człowiek. Na czym on polega? Otóż 

głód duchowy, to inaczej mówiąc pragnienie szczęścia, bycia człowiekiem 

szczęśliwym. Każdy człowiek, chce być szczęśliwym. Czy znacie kogoś, 

kto chciałby być nieszczęśliwym? (Następuje kilka pytań do dzieci). Nie 

ma takiego człowieka. 

Pan Jezus mówi dziś do nas, że żyjąc z Nim możemy być naprawdę 

szczęśliwymi. On jest tym chlebem, który zaspokaja nasz głód szczęścia. 

Co więcej – żyjąc z Panem Jezusem na co dzień, gdy w każdej chwili 

trzymamy Go za rękę: w szkole, w domu, na podwórku; stajemy się coraz 

lepszymi ludźmi. Dobrzy ludzie są nie tylko ludźmi szczęśliwymi, ale także 

ludźmi lubianymi przez innych. Dzięki Panu Jezusowi możemy być 
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dobrymi ludźmi, czyli świętymi oraz możemy mieć pewność, że będziemy 

z Panem Bogiem w niebie. 

Pan Jezus w dzisiejszej ewangelii mówi do nas jeszcze jedną ważną 

rzecz. Codzienne życie z Jezusem polega na tym, aby w każdy nowy dzień 

posilać się chlebem jakim jest Pan Jezus. Wiecie pewnie, że bez 

odpowiedniego śniadania nie można wyjść do szkoły, czy choćby na 

podwórko. Gdybyście nie zjadły śniadania, to byłybyście słabe, 

rozdrażnione – po prostu głodne. Jak wtedy uczyć się w szkole, czy bawić 

na podwórku? Jak więc może wyglądać to codzienne spożywanie 

duchowego chleba, o którym mówi Pan Jezus? Takim chlebem jest 

codzienna modlitwa, czytanie Pisma Świętego i rozmawianie o Panu Bogu 

z rodzicami, kolegami i koleżankami oraz księżmi i katechetami. 

Szczególnym chlebem, który dodaje nam sił do naśladowania Pana Jezusa 

jest Eucharystia. Kiedy uczestniczycie w niej to spotykacie się z Panem 

Jezusem, przyjmujecie Go do swego życia i serca, aby pomagał wam 

w byciu świętymi, czyli szczęśliwymi. Pamiętajcie o tym, aby karmić się 

codziennie chlebem, którym jest Pan Jezus. 

Może być jakaś piosenka o obecności Pana Jezusa w Eucharystii 
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MODLITWA WIERNYCH 

A teraz drogie dzieci powstańmy i przedstawmy dobremu Bogu nasze 

prośby: 

1. za Kościół święty 

2. za Ojca św. 

3. za tych wszystkich, którzy zaniedbują niedzielną Mszę świętą 

4. za głodnych, szczególnie głodne dzieci 

5. za dzieci i ich rodziców, którzy doświadczają wojny 

(można pozwolić na kilka spontanicznych próśb ze strony dzieci) 

Modlitwa Pańska 

(we wprowadzeniu zwrócić uwagę, że jedną z próśb jest ta o chleb 

codzienny. Zwrócić dzieciom uwagę, że ów „chleb codzienny” to ten chleb, 

który zapewnia nam siłę fizyczną, ale i ten eucharystyczny – siła duchowa.) 

 

Modlitwa za dzieci do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

O Matko Nieustającej Pomocy, Najszczęśliwsza Matko Boskiego 

Dzieciątka; przychodzimy do Ciebie z sercem pełnym ufności 

w Nieustającą Pomoc Twoją. Błagam Cię przez miłość Twego Boskiego 

Syna, przez boleści i troski, jakieś dla Niego ponosiła, bądź dla dzieci tu 

obecnych, które Ci polecamy i oddajemy dobrą i czułą Matką. Weź je pod 

Swoją obronę i otocz opieką w tych licznych niebezpieczeństwach, jakie im 

w życiu doczesnym zagrażają. Są one odkupione Najdroższą Krwią Syna 

Bożego. Broń te dzieci, o Matko najlepsza, Maryjo od wszelkich 

niebezpieczeństw duszy i ciała. Wszak Ty o Matko Bożą Nieustającej 

Pomocy zawsze pomagasz. Oby zawsze Twoimi zostały, oby żadne z nich 
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nie zginęło, żadne nieszczęśliwe nie było. Spraw to o Matko Nieustającej 

Pomocy. Amen. 

Można zakończyć modlitwą Zdrowaś Maryjo… 

 

Błogosławieństwo końcowe (i pieśń do Matki Bożej) 
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VI. REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY35 

1. O. Marcin Klamka CSsR - Niezbędnik chrześcijanina - 

prezentacja ciągu tematycznego dla młodzieży 

 

Ten ciąg tematyczny jest dedykowany szczególnie dla młodzieży, 

obejmuje on cztery tematy, które mogą pomóc młodzieży gimnazjalnej, 

ponad gimnazjalnej i studentom w trudnym procesie przechodzenia od 

wiary dziecięcej uwarunkowanej zewnętrznie do wiary dojrzewającej 

i dojrzałej motywowanej wewnętrznie. Wiary będącej świadomym 

wyborem. 

Ten cykl może być także przydatny w przepowiadaniu do osób 

dorosłych jako że wielu spośród wiernych przeżywa ogromne trudności 

jeśli idzie o modlitwę, przeżywanie sakramentu pokuty i pojednania, 

Eucharystii a także nie może odnaleźć się we wspólnocie Kościoła czy 

wręcz nie uznaje Go za swoją wspólnotę. 

Wszystkie te tematy można ująć w perspektywie pneumatologicznej, 

ponieważ wymienione elementy wypływają wprost z działania Ducha 

Świętego w Kościele. 

Niezbędnik jest jak sama nazwa wskazuje obejmuje elementy nie-

zbędne do wzrostu w wierze i miłości. Wymienione rzeczywistości życia 

chrześcijańskiego wydają się być konstytutywne zarówno na płaszczyźnie 

wewnętrznej jak i zewnętrznej. 

a. Modlitwa 

b. Sakrament pokuty i pojednania  

c. Eucharystia 

d. Wspólnota i Powołanie 

 

                                                      
35M. Klamka, Warsztaty homiletyczne 2017, w: Biuletyn Stałej Formacji Misyjnej 

Redemptorystów 9(2017), red. A. Makowski, Lublin 2017, s.127-141. 
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2. O. Marcin Klamka CSsR - Wprowadzenie w temat 1 dla 

młodzieży - modlitwa 

 

Cel: Ukazać rolę modlitwy w życiu chrześcijańskim.  

Przesłanie: Człowiek z natury zdolny jest do modlitwy i nie przerasta ona 

jego możliwości. 

Opór: Modlitwa mi nic nie daje, czuję się tak jakbym mówił do ściany. 

Apel: Nieustannie się módlcie. 

 

Punktem wyjścia kazania może być porównanie Boga i człowieka, po 

wymienieniu najistotniejszych różnic (zestawionych w formie opozycji) 

dochodzimy do punktu wspólnego, oczywiście z zachowaniem 

odpowiednich proporcji. Punktem tym jest bycie osobą. 

Osoba jest z natury relacyjna. Tu jest miejsce na naukę o Duchy 

Świętym, pojmowanym jako miłość przenikająca relację i będącą w relacji 

do Ojca i Syna. To działanie przejawia się także w każdym człowieku 

ukierunkowując go na drugiego człowieka, ale także otwierając go na Boga 

(człowiek jako istota z natury religijna). 

Często patrzymy na modlitwę jako na coś trudnego, dostępnego tylko 

dla wtajemniczonych. Pojmujemy ją jako wysoką teologię, w której 

próbujemy wytłumaczyć Bogu kim tak naprawdę jest. Zdarza się, że wobec 

niezdolności do odkrycia Boga jako Trójcy Osób, lub z niewiedzy (bo nikt 

nas tego nie nauczył), ograniczamy modlitwę jedynie do powtarzania 

formuł. Oczywiście te formuły są cenne zwłaszcza te objawione, ale to zbyt 

mało by wzrastać. Tymczasem modlitwa jest prosta, tak samo jak Bóg jest 

prosty (ontycznie). Tworzymy ją analogicznie do ziemskich między 

ludzkich relacji, poruszamy w niej wszystkie życiowe aspekty, tak jak 
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w rozmowie z najlepszą przyjaciółką czy przyjacielem (modlitwa jest 

rozmową z Bogiem). 

Każda relacja (wiarę też tak można pojmować) domaga się 

komunikacji. Gdy z różnych powodów komunikacja ustaje, wtedy słabnie 

też relacja, może nawet zupełnie wygasnąć. Są sytuacje w których 

„komunikacja” z Bogiem może ustać. Przyczyniają się do tego: lękowy lub 

przemocowy obraz Boga, doświadczenie tzw. Modlitwy niewysłuchanej, 

wstyd z powodu słabości i grzechu, życie z dnia na dzień bez planu 

osobistego rozwoju, brak zaufania Bogu i lęk przed odrzuceniem 

wynikający z niewiedzy lub braku doświadczenia darmowej miłości. 

W odniesieniu do młodzieży warto posłużyć się obrazem przyjaźni, 

która oznacza bezwarunkową wzajemną akceptację, gotowość 

nadstawienia karku za przyjaciela, wsparcie i nade wszystko dzielenie się 

życiem (także w rozmowach). Pytanie przyjaciela „Co ciebie słychać?” 

Takie pytanie stawia nam Bóg gdy do Niego przychodzimy i chce słuchać 

o wszystkim, jesteśmy dla Niego tak cenni, że nic w naszym życiu nie jest 

błahostką niezasługująca na Jego uwagę. Jak to zrobić? Przede wszystkim 

się nie zrażać bo „gdy nie potrafimy się modlić tak jak trzeba, Duch Święty 

przyczynia się z nami w błaganiach”. 

Dodatkowo widzimy tu perspektywę zachęty do wytrwałości 

i systematyczności w tym sposobie modlitwy co pozwoli doświadczyć 

w swojej codzienności Natchnienia Ducha Świętego – to taka mistyka dla 

ubogich w pozytywnym sensie. Dokonuje się tutaj zaproszenie Boga nie 

tylko na swoje usta czy do umysłu, ale także w swoje życie, które może stać 

się nieustanną modlitwą. 

Warto zaznaczyć także, że naukę modlitwy warto zacząć nie tyle od 

modlitwy uwielbienia czy dziękczynienia ale od modlitwy prośby – która 

jest modlitwą dziecka (mamy przecież tego Ducha – Ducha dziecięctwa 

Bożego, Ducha przybrania za synów). Na modlitwę zapraszamy nie tylko 
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Boga ale też siebie w swoim tu i teraz – bez upiększania czy myślenia 

życzeniowego. 

Schemat kazania dla młodzieży - temat 1 - modlitwa 

Czytania: Rz 8, 26-30 Przeznaczenie do chwały Ewangelia: Łk 11, 9-13 

Wytrwałość w modlitwie 

 

Cel: Ukazać rolę modlitwy w życiu chrześcijańskim. 

Przesłanie: Człowiek z natury zdolny jest do modlitwy i nie przerasta ona 

jego możliwości. 

Opór: Modlitwa mi nic nie daje, czuję się tak, jakbym mówił do ściany. 

Apel: Nieustannie się módlcie. 

 

1. Ukazanie Boga jako osoby 

Dzisiaj bardzo często Bóg jest dla nas ideą, prawem, jakąś nie do 

końca zidentyfikowaną rzeczywistością, a tymczasem Bóg jest osobą. 

Przykład: 

Świat wirtualny, w którym poruszamy się na co dzień z tak wielką 

łatwością, pełen jest różnego rodzaju relacji budowanych bez konieczności 

osobistego spotkania. Tak naprawdę często do końca nie wiemy, kim jest 

ten, z którym akurat rozmawiamy w Internecie, bo tam możemy prezentować 

się tak, jak chcemy. Może nam się jawić jako ktoś idealny, bez wad, ale 

dopiero spotkanie twarzą w twarz weryfikuje to, kim jest naprawdę. 

Dopiero przy osobistym spotkaniu dostrzegamy, że za tymi wszystkimi 

zdjęciami, emotikonami, lajkowanymi przez nas postami kryje się konkretna 

osoba, która ma konkretne właściwości (określony wygląd, cechy 

osobowości, inteligencję) i ma konkretną historię swojego życia. 
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Konsekwencją każdego osobistego spotkanie jest dialog (rozmowa) 

z drugim człowiekiem, która pozawala nam odkryć, poznać prawdę o nim. 

Wówczas okazać się może, że spotkany człowiek nie jest taki sam, 

jak nam się wydawało, albo jak się prezentował. 

Z Bogiem jest inaczej – Bóg jest taki sam, jak o sobie mówi. Jest 

Osobą, z którą możemy się spotkać. 

2. Modlitwa jako duchowa relacja przyjaźni z Panem Bogiem 

Człowiek jest z natury istotą relacyjną, dąży do relacji. Wystarczy 

popa-trzeć na to, jak wielką popularnością cieszą się dzisiaj wszelkiego 

rodzaju portale społecznościowe. Chcemy mieć relacje: rodzinne, 

przyjacielskie, koleżeńskie itd. Prześcigamy się w tym, kto ma więcej 

znajomych na facebooku. 

Ale gdzie jest w naszym życiu miejsce na tę najważniejszą relację – 

relację z Panem Bogiem, który nas stworzył i który nas kocha? 

Podtrzymywanie relacji z Bogiem wymaga wysiłku, podobnie zresztą, jak 

utrzymywanie relacji z przyjacielem. Trzeba mieć czas na spotkanie, na 

rozmowę. Taką rozmową z Bogiem jest dla nas modlitwa. 

Opory: 

• Brak doświadczenia modlitwy 

• Brak przykładu modlitwy 

• Brak chęci i potrzeby modlitwy: Modlą się tylko mohery! 

• Brak doświadczenia obecności Boga 

• Bezsensowność modlitwy: Przecież ona i tak nic nie zmieni! 

Odpowiedź na opory: 

• Przykłady osób modlących się spotykanych każdego dnia (ktoś się 

• modli różańcem w tramwaju, ktoś się modli na spacerze itd.)  

• Pozytywne przykłady sławnych ludzi: 
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• Wojciech Modest Amaro (kucharz, restaurator): 

https://pl.aleteia.org/2017/06/27/sila-wspolnej-modlitwy-i-przyjazn-

ze-sw-charbelem-rozmowa-z-panstwem-amaro/  

• Lady Gaga (piosenkarka): 

https://pl.aleteia.org/2017/09/19/lady-gaga-z-rozancem-w-dloniach-

tak-wyglada-moja-walka-o-zdrowie/ 

• ... 

• Okazuje się, że modlitwa nie jest w modzie, bo znikasz w oczach 

świata, ale za to zaczynasz na nowo istnieć w oczach Bożych. 

Warto więc zaufać i spróbować modlitwy! 

Modlitwa jest relacją duchową równie konieczną dla życia jak 

oddychanie. Papież Franciszek pisał: Bez dłuższych chwil adoracji, 

modlitewnego spotkania ze Słowem, zadania łatwo pozbawione zostają 

sensu, a my czujemy się osłabieni z powodu zmęczenia oraz trudności 

i zapał gaśnie. Kościół ma ogromną potrzebę oddychania płucami 

modlitwy... (Evangelii gaudium, 262). 

3. Formy modlitwy 

Jeżeli już sięgamy po modlitwę, to zazwyczaj w sytuacjach 

kryzysowych - jest to wtedy modlitwa prośby. Ale pojawia się pytanie: Jak 

się modlić codziennie? Znamy kilka rodzajów modlitw, ale żadna mi nie 

odpowiada. Różaniec jest zbyt nużący – to nie dla mnie! Modlitwa przy 

figurce Matki Bożej gdzieś na rozstaju dróg jest przestarzała – to nie dla 

mnie! 

Przede wszystkim przełam się i stawaj przed Bogiem na 

modlitwie taki, jaki jesteś. Nie musisz ukrywać się czy przedstawiać się 

w lepszym świetle, bo Bóg doskonale cię zna i kocha takiego, jakim jesteś. 
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Zacznij od najprostszych modlitw – tych, które znasz, które 

lubisz, które ci odpowiadają. One nie muszą być długie. Ważne, żeby były 

systematyczne, codziennie powtarzane, tak byś każdego dnia pielęgnował 

tę relację z Panem Bogiem. Nawet jeżeli twoja modlitwa wydaje ci się 

słaba, to pamiętaj o tym, co napisał św. Paweł: Podobnie także Duch 

przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić 

tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których 

nie można wyrazić słowami (Rz 8, 26). 

4. Zachęta do modlitwy 

Przykłady do wyboru: 

• św. Stanisław Kostka 

• Carlo Acutis: https://www.gosc.pl/doc/3566361.15letni-geniusz-

komputerowy-kandydatem-na-oltarze 
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3. O. Marcin Klamka CSsR - Wprowadzenie w temat 2 

dla młodzieży Sakrament Pokuty i Pojednania 

 

Cel: Ukazać rolę sakramentu pokuty w życiu chrześcijańskim.  

Przesłanie: Duch Święty prowadzi człowieka do nawrócenia.  

Opór: Po co mam się spowiadać, wstydzę się, mam trudne doświadczenie 

tego sakramentu. 

Apel: Duch Święty, Duch Bożej miłości daje nowe życie. 

 

W praktyce duszpasterskiej daje się zauważyć odwrót od sakramentu 

pokuty i pojednania, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Niejednokrotnie 

spotykamy sytuacje w których spowiedź bierzmowanych jest już 

spowiedzią po latach. 

Warto przybliżyć owoce sakramentu pokuty i pojednania jakimi są 

odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem, wzrost w łasce 

i umocnienie w zmaganiach ze słabościami. Owoce te stają się widoczne 

i niejako doświadczane zwłaszcza w przypadku regularnego korzystania 

z tego sakramentu. Wynikający z przykazań kościelnych obowiązek 

przynajmniej jednokrotnego przystąpienia do tego sakramentu w ciągu roku 

to tak naprawdę za dużo żeby umrzeć i za mało by żyć. Ludzie widząc 

w takich sytuacjach bezowocność tej praktyki łatwo z niej rezygnują. 

Pokuta i pojednanie jest sakramentem. Oznacza łaskę którą „zawiera”. 

Jest więc prawdziwym spotkaniem z miłosiernym Ojcem. Do tego 

spotkania prowadzi Duch Święty. On „przekonując świat o grzechu” a więc 

tak samo i mnie, popycha mnie delikatnie w ramiona Ojca, budzi niepokój 

sumienia, który nie pozwala trwać w grzechu. 

Spośród aspektów pneumatologicznych warto zwrócić uwagę na 

chociażby takie: Duch który umacnia miłość prowadzi do naprawienia 

relacji z Bogiem i bliźnimi, Duch prawdy pielęgnuje sumienie będące 
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swoistym sanktuarium Ducha Świętego, otwiera oczy na złość mojego 

grzechu i odnosi go do Osoby Jezusa Chrystusa, Duch siedmiorakich darów 

umacnia ochrzczonych i bierzmowanych darami Bojaźni Bożej i Męstwa. 

Duch, który prowadzi i oświeca pomaga nadać właściwy kierunek moje-mu 

życiu (nawrócenie – zwrócenie wektora swojego życia na Boga jako cel 

i najwyższe dobro). 

Nie sposób przemilczeć w kazaniu czy konferencji trudnych 

doświadczeń tego sakramentu, sytuacji niezrozumienia czy braku 

delikatności ze strony spowiednika – warto odwołać się do własnych 

doświadczeń. Jest to z natury bardzo trudny sakrament zarówno dla 

spowiednika jak i penitenta można porównać go do operacji na otwartym 

sercu. Dotykamy tu tego co najbardziej intymne (serce jest intymne), nasz 

grzech jest czymś bardzo intymnym, jest porażką naszej miłości. Powrót do 

porażki w rachunku sumienia czy wyznaniu grzechów jest zwykle trudny 

i bolesny dla każdego człowieka (dla księży, którzy też się spowiadają też). 

Istnieje potrzeba by zostawić także praktyczne wskazania co do 

rachunku sumienia, sposobu wyznawania grzechów, sytuacji w których 

spowiednik stawia dodatkowe pytania zwłaszcza dotyczące przykazań VI 

i IX, „naprawiania spowiedzi nieważnych i świętokradczych”. Ostatnia 

sytuacja jest, wydaje mi się bardzo ważna, bo zwłaszcza młodzież często 

blokuje się w następstwie świadomego zatajenia grzechów w spowiedzi, 

zwykle powodem jest wstyd lub strach przed reakcją księdza 

w konfesjonale – mówiąc wprost trzeba im podać formułę jak to wyznać. 

Kazanie w tym temacie warto ubogacić świadectwem, podkreślając 

wymiar nowego życia, pokoju serca, nowego spojrzenia na świat, 

bezwarunkowej miłości Boga wyrażającej się w tym, że karę za nasz grzech 

przy-jął na siebie Chrystus. 



VI. REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY 

 100  

Schemat kazania dla młodzieży - temat 2 - Sakrament Pokuty 

i Pojednania 

Czytania: 1 J 1, 8-10 Należy zerwać z grzechem 

Ewangelia: J 20, 19-23 Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom 

 

Cel: Ukazać rolę sakramentu w życiu chrześcijańskim. 

Przesłanie: Duch Święty prowadzi człowieka do nawrócenia. 

Opór: Po co mam się spowiadać, wstydzę się, mam trudne doświadczenie 

tego sakramentu. 

Apel: Duch Święty, Duch Bożej miłości daje życie. 

 

1. Wprowadzenie 

Bardzo często można usłyszeć od młodych ludzi, że Bóg chyba nie 

istnieje, bo gdyby istniał, nie pozwoliłby na to, by na świecie było tyle zła, 

którego wszyscy doświadczamy. 

Przykład: 

Pewien mężczyzna poszedł, jak co miesiąc, do fryzjera. Zaczęli 

rozmawiać o różnych sprawach. Ni z tego, ni z owego, wywiązała się 

rozmowa o Bogu. Fryzjer powiedział: 

 Wie pan, ja nie wierzę, że Bóg istnieje. 

 Dlaczego pan tak uważa? - Zapytał klient. 

 Cóż, to bardzo proste. Wystarczy tylko wyjść na ulicę, żeby się 

przekonać, że Bóg nie istnieje. Gdyby Bóg istniał, myśli pan, że 

istniałoby tyle osób chorych? Istniałyby opuszczone dzieci? Gdyby 

istniał Bóg, nie byłoby bólu, nie byłoby cierpienia... Po prostu nie 

mogę sobie wyobrazić Boga, który na to wszystko pozwala. 
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Klient pomyślał chwilę, chciał coś powiedzieć, ale zrezygnował. 

Nie chciał wywoływać niepotrzebnej dyskusji. Gdy fryzjer skończył, klient 

zapłacił i wyszedł. I w tym momencie zobaczył na ulicy człowieka z długą 

zaniedbaną brodą i włosami. Wyglądało na to, że już od dłuższego czasu 

jego włosy i broda nie widziały fryzjera. Był zaniedbany i brudny. 

Wtedy klient wrócił i powiedział: 

 Wie pan co? Fryzjerzy nie istnieją! 

 Bardzo śmieszne! Jak to nie istnieją? - zapytał fryzjer - Ja jestem 

jednym z nich! 

 Nie - odparł klient - Fryzjerzy nie istnieją, bo gdyby istnieli, nie 

byłoby ludzi z długimi włosami i brodą, jak ten człowiek na ulicy. 

 A nie, fryzjerzy istnieją, to tylko ludzie nie poszukują nas z własnej 

woli. 

 No właśnie - powiedział klient. - Dokładnie tak. Bóg istnieje, to 

tylko ludzie Go nie szukają i robią to z własnej woli, dlatego jest 

tyle cierpienia i bólu na świecie. 

/Źródło: http://adonai.pl/opowiadania/duchowe/?id=83/  
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2. Grzech człowieka przyczyną zła na świecie 

Wracamy do pytania. Skoro Bóg istnieje, to skąd tyle zła na 

świecie? Dlaczego rozpadają się rodziny? Dlaczego wybuchają wojny? 

Dlaczego umierają niewinni ludzie? 

Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, nie ma rozumnego, 

nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem 

się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego (Rz 3, 10-

12). 

Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej (Rz 3, 

23). 

Grzech, który wpisany jest w naturę człowieka od początku, odkąd 

pierwsi rodzice sprzeciwili się Bogu – ten grzech jest przyczyną 

wszelkiego zła na świecie. 

3. Spowiedź jako antidotum na grzech 

Skoro jest grzech, potrzebne jest też jakieś antidotum. Jeżeli 

modlitwa, o której mówiliśmy wczoraj, pozwala nam popatrzeć na siebie 

w prawdzie, poznać prawdę o sobie, to z tą prawdą, która nie zawsze jest 

dla nas powodem do dumy, trzeba coś zrobić. Trzeba uporządkować to 

wszystko, co przez nasz grzech zniszczyliśmy (uporządkować relacje 

z Bogiem i z ludźmi). Nie da się żyć w zakłamaniu i obłudzie  spowiedź. 

Opory: 

• Po co mam się spowiadać? 

• Przecież nikogo nie zabiłem ani nie okradłem... 

• Dlaczego jakiemuś obcemu facetowi mam mówić o swoich 

słabościach? • Osobiste świadectwo trudności ze spowiedzią 
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Przełamanie oporów: 

• Spowiedź daje pewność przebaczenia: «Weźmijcie Ducha Święte- 

go! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20, 22-23) 

• Spowiedź stawia barierę, jest tamą broniącą przed kolejnymi 

upadkami (scena z Chłopów, kiedy Jagna była zaczepiana 

i nagabywana do złego przez Antka, odpowiedziała: Nie, bo byłam 

u spowiedzi!) 

• Daje siłę do naprawienia zburzonych relacji 

• Daje radość i pokój serca (konkretnie psychicznie odczuwalne) 

4. Praktyczne wskazówki dot. sakramentu spowiedzi 

• Pomódl się do Ducha Świętego o dar męstwa i bojaźni Bożej, które 

pomogą ci w przełamaniu wstydu, oporu, w dokonaniu dobrego 

rachunku sumienia  w tym miejscu można kontynuować naukę dot. 

pięciu warunków dobrej spowiedzi 

• Pomódl się za kapłana, u którego będziesz się spowiadał  

• Pomyśl o tym, co zepsuło twoją relację z Panem Bogiem  

• Nie przejmuj się tym, co ksiądz sobie o tobie pomyśli, bo on i tak 

prawdopodobnie cię nie zna – Księża są różni, ale od kretynów 

trzymamy się z daleka (cytat prelegenta) 

• Nazywaj rzeczy po imieniu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=sXbAXdYvopg  

Możesz w konfesjonale zapytać o coś, co budzi twoje wątpliwości 

5. Zakończenie 

Akt żalu – zakończenie o charakterze modlitewnym 

Panie Jezu, wiem, jak bardzo mnie kochasz. Na chrzcie świętym dałeś mi 

świętość, białą szatę i zapaloną świecę. Prosiłeś mnie, abym strzegł 
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świętości i w niej wzrastał. Wiem, że moje grzechy wziąłeś na siebie, za nie 

umarłeś na krzyżu, abym mógł z ufnością przystąpić do Boga i zawsze 

nazywać GO OJCEM. 

Wierzę w to, że zawsze mi przebaczasz i przebaczysz mi wszystko, 

co Ci wyznam. Przychodzę do Ciebie z pokorą celnika i mówię: “Boże, 

bądź miłościw mnie grzesznemu”. Przychodzę ze wstydem marnotrawnego 

syna, z nadzieją, że Ty okryjesz mnie ojcowskim płaszczem, że założysz mi 

ojcowski pierścień i ucztę mi przygotujesz. 

Panie Jezu, klękam przed Tobą i stopy Twoje całuję. Jezu mój, Boże 

ukrzyżowany, rany Twoje całuję. Tym większy mam żal w sercu, że byłeś 

zawsze dla mnie dobry, a ja obraziłem Ciebie. Chcę spotkać się z Tobą, ale 

przez łzy, jak Piotr, jak Magdalena, którym wszystko przebaczyłeś. 

Postanawiam mocno, że będę lepszym. Boję się wyznać z Piotrem, że już 

nigdy nie zaprę się Ciebie, ale zrobię wszystko, abym mógł o każdej porze, 

każdego dnia powiedzieć: “Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Słaby 

jestem, Panie. Gdy jednak zamieszkasz w moim sercu, będę mógł wszystko, 

bo Ty mnie umacniasz. 

Matko Boża i moja Matko, podprowadź mnie do konfesjonału. Bądź 

mi Matką Dobrej Rady, Wspomożycielką gotową nieustannie pomagać. 

Uwagi: 

Jeżeli danego dnia jest spowiedź, należy zrobić z młodzieżą rachunek 

sumienia. 

Można przybliżyć postać św. Gerarda Majelli - „pomocnika” dobrej 

spowiedzi. 
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4. O. Marcin Klamka CSsR - Wprowadzenie w temat 3 

dla młodzieży – Eucharystia 

 

Cel: Ukazać potrzebę sakramentu Eucharystii w życiu chrześcijańskim. 

Przesłanie: Duch Święty gromadzi nas wokół Chrystusa.  

Opór: Eucharystia to teatr, inni ludzie przeszkadzają mi w relacji z Bogiem. 

Nie wiem po co mam na nią chodzić. 

Apel: Eucharystia jest dla Ciebie szkołą miłości. 

 

Patrząc na statystyki dominicantes i comunicantes w skali globalnej 

i krajowej dostrzegamy długofalowy trend spadkowy. W świecie 

nastawionym egoistycznie na samorealizację coraz mniej miejsca na 

poświęcenie, złożenie ofiary z choćby cząstki swojego życia czy swojego 

czasu na rzecz innych. Nic więc innego, że zanika zrozumienie dla tego co 

oznacza Eucharystia, będąca ucztą miłości i pamiątką bezinteresownego 

daru z siebie, który złożył Chrystus aby nas odkupić. Odkupienie 

przychodzi jako dar niejako z zewnątrz, człowiek wpatrując się jedynie 

w siebie zawsze wcześniej czy później odnajdzie pustkę i smutek. Egoizm 

nie jest zdolny by zrodzić szczęście. 

Kościół prowadzony przez Ducha Świętego, żyje dzięki Eucharystii, 

tenże Duch nadaje skuteczność słowom prezbitera wypowiadanym nad 

chlebem i winem, wzywamy Go przecież aby uświęcił dary ofiarne 

(epikleza). Eucharystia jest intymną tajemnicą Kościoła, zwłaszcza gdy 

Chrystus jako Oblubieniec ofiaruje się w miłosnej wymianie za 

Oblubienicę. Eucharystia jest także świadectwem tej Miłości. Warto więc 

nawiązać do uczestnictwa w Eucharystii w perspektywie świadectwa 

dawanego kolegom i koleżankom (tym wewnątrz jak i na zewnątrz). Duch 

Pocieszyciel zostaje posłany jako pierwszy dar dla wierzących by ich 

umocnić i napełnić odwagą, tak by otworzyli drzwi wieczernika i zaczęli 
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głosić. To wieczernik, miejsce Eucharystii jest punktem wyjścia dla cudu 

Pięćdziesiątnicy. 

Pozostałe aspekty pneumatologiczne to ukazanie swoistego 

zaangażowania Ducha Świętego, który gromadzi wierzących na modlitwie. 

Obecny jest gdy odczytuje się i interpretuje Boże Słowo – w Jego mocy 

Słowo stało się Ciałem w chwili Zwiastowania, staje się nim także wtedy 

gdy nam zwiastowane jest Słowo Boże. On zespala wspólnotę zgromadzoną 

na liturgii, daje poczucie tożsamości i przynależności, czyni nas dziećmi 

Boży-mi począwszy od Chrztu Świętego. Duch Święty daje zrozumienie 

miłości wyrażonej w ofierze krzyża, pozwala dostrzec tę miłość 

w codzienności i uzdalnia nas by kochać. W mocy Ducha Świętego 

zostajemy posłani by przedłużać Eucharystię w świecie. Duch Święty 

wreszcie wzbudza charyzmaty we wspólnocie Kościoła. 

Mówiąc o Eucharystii do młodych ludzi, z natury skłonnych odrzucać 

to wszystko co jawi się jako obowiązek, warto podkreślać nie tyle przy-

kazanie „aby dzień święty święcić”, ale raczej położyć nacisk na osobistą 

odpowiedź miłością na miłość, którą wcześniej umiłował nas Bóg, wtedy 

„gdyśmy jeszcze byli grzesznikami”. Odpowiedź tę można by streścić 

słowami „kocham więc przychodzę”. 

Młodzież bardzo mocno nastawiona jest na miłość, jej dramat polega 

na tym, że często nie wie czym miłość jest. Duch Święty zostawił w sercu 

człowieka największe pragnienie by kochać i być kochanym, lecz 

poszukiwania na oślep często kończą się niepowodzeniem, zwłaszcza gdy 

w rodzinie brakuje miłości a w życiu osobistym refleksji nad miłością. Bez-

skuteczne poszukiwanie miłości może prowadzić do apatii, agresji, 

uzależnień czy ryzykownych zachowań i warto uświadomić sobie, że wielu 

naszych słuchaczy ma takie negatywne doświadczenia. 
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Miłość to oddanie życia za kogoś, nie za coś, ale właśnie za kogoś. 

Wielu młodych jest przekonanych wewnętrznie, że nie są warci by oddać 

za nich życie. Nie dostrzegają, że Eucharystia jest pamiątką takiego 

wydarzenia, dotyczącego ich osobistej historii, która jest cała odkupiona. 

Nie jest to jakieś mgliste wspominanie ale urzeczywistnienie, tu i teraz 

w całej prawdzie mojego życia. Kochać jest trudno, to ponad ludzkie siły, 

dlatego potrzeba Eucharystii by umacniać człowieka w miłości nie tylko do 

Boga ale także do innych i siebie samego. 

Warto uwypuklać wymiar spotkania z Chrystusem, co pomoże 

w przejściu ponad „nudą” celebracji, kiepskim kazaniem, słabym organistą 

i przejść od sentymentalizmu do osobowego spotkania z Chrystusem 

ukrzyżowanym i zmartwychwstałym – to nie teatr jednego aktora, ale 

rzeczywistość. Należy też uczyć o możliwości złączenia swych osobistych 

doświadczeń, objawiających się niekiedy poprzez rozproszenie w czasie 

liturgii z ofiarą Chrystusa. 
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Schemat kazania dla młodzieży temat 3 - Eucharystia 

Czytania: 1 Kor 11, 17-34 Wieczerza Pańska Ewangelia: J 13, 1-20 Miłość 

i pokora Syna Bożego 

Cel: Ukazać potrzebę sakramentu Eucharystii w życiu chrześcijańskim. 

Przesłanie: Duch Święty gromadzi nas wokół Chrystusa. 

Opór: Eucharystia to teatr, inni ludzie przeszkadzają mi w relacji z Bogiem. 

Nie wiem, po co mam na nią chodzić. 

Apel: Eucharystia jest dla ciebie szkołą miłości. 

1. Obecny w Eucharystii Chrystus naprawdę działa 

Mówi się, że Eucharystia to „spotkanie z żywym i prawdziwym 

Jezusem”. Skąd mamy pewność, że tak rzeczywiście jest? Świadczą o tym 

cuda eucharystyczne, które dokonują się co jakiś czas na całym świecie. 

Przykład: 

18 sierpnia 1996 r. wieczorem o godz. 19 ks. Alejandro Pezet odprawiał 

Mszę św. w katolickim kościele, który znajduje się w handlowej dzielnicy 

Buenos Aires. Pod koniec udzielania Komunii św. podeszła do niego 

kobieta, informując, że z tyłu kościoła na świeczniku leży porzucona Hostia. 

Ksiądz Alejandro poszedł we wskazane miejsce i zobaczył sprofanowaną 

Hostię. Była tak pobrudzona, że nie mógł jej spożyć. Włożył ją do naczyńka 

z wodą i schował do tabernakulum w kaplicy Najświętszego Sakramentu. 

Kiedy w poniedziałek 26 sierpnia ks. Alejandro otworzył tabernakulum, 

ze zdziwieniem stwierdził, że Hostia zamieniła się w krwistą substancję. 

Przez kilka lat przechowywano ją w tabernakulum, trzymając całą sprawę 

w tajemnicy. Ponieważ Hostia ta w ogóle nie ulegała degradacji, w 1999 r. 

decyzją ks. kardynała Bergoglia postanowiono poddać ją naukowym 

badaniom. 
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5 października 1999 r. w obecności przedstawicieli ks. kardynała 

z Hostii, która stała się cząstką zakrwawionego ciała, dr Castanon pobrał 

próbkę. Przesłano ją naukowcom w Nowym Jorku. Celowo nie 

poinformowano ich o jej pochodzeniu, aby im niczego nie sugerować. 

Jednym z badaczy był dr Frederic Zugibe, znany nowojorski kardiolog 

i patolog medycyny sądowej. Stwierdził on, że badana substancja jest 

prawdziwym ludzkim ciałem i krwią, w której obecne jest ludzkie DNA. 

Naukowiec ten oświadczył, że „badany materiał jest fragmentem mięśnia 

sercowego znajdującego się w ścianie lewej komory serca, z okolicy 

zastawek. Ten mięsień jest odpowiedzialny za skurcze serca. Trzeba 

pamiętać, że lewa komora serca pompuje krew do wszystkich części ciała. 

Mięsień sercowy jest w stanie zapalnym, znajduje się w nim wiele białych 

ciałek. Wskazuje to na fakt, że to serce żyło w chwili pobierania wycinka. 

Twierdzę, że serce żyło, gdyż białe ciałka obumierają poza żywym 

organizmem, potrzebują go, aby je ożywiał. Ich obecność wskazuje więc, że 

serce żyło w chwili pobierania próbki. Co więcej, te białe ciałka wniknęły 

w tkankę, co wskazuje na fakt, że to serce cierpiało - np. jak ktoś, kto był 

ciężko bity w okolicach klatki piersiowej”. 

Dwaj Australijczycy, znany dziennikarz Mikę Willesee i prawnik Ron 

Tesoriero (obaj nawrócili się, badając cuda eucharystyczne), którzy byli 

świadkami tych badań i wiedzieli, skąd pochodziła próbka, byli 

zaszokowani treścią oświadczenia dra Zugibe. Mikę Willesee zapytał 

naukowca, jak długo białe ciałka zachowałyby swoją żywotność, gdyby się 

znajdo-wały w ludzkiej tkance, którą umieszczono w wodzie. Doktor Zugibe 

od-powiedział, że w ciągu kilku minut przestałyby istnieć. Wtedy 

dziennikarz poinformował doktora, że materiał, z którego pobrano badaną 

próbkę, był najpierw przez miesiąc przechowywany w naczyniu ze zwykłą 

wodą, a później przez trzy lata w naczyniu z wodą destylowaną - i wtedy 

dopiero pobrano z niego próbkę do badań. Doktor Zugibe odpowiedział, 
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że nie znajduje naukowego wyjaśnienia dla tego faktu, a jego zaistnienie 

nie da się racjonalnie wytłumaczyć. Wtedy Mikę Willesee poinformował 

dra Zugibe, że źródłem badanej przez niego próbki jest konsekrowana 

Hostia (biały nie kwaszony chleb), która w tajemniczy sposób zamieniła się 

we fragment zakrwawionego ludzkiego ciała. Zdumiony tą informacją dr 

Zugibe powiedział: „W jaki sposób i dlaczego konsekrowana Hostia mogła 

zmienić swój charakter i stać się ludzkim żyjącym ciałem i krwią, pozostanie 

dla nauki nierozwiązalną tajemnicą, która całkowicie przerasta jej 

kompetencje”. 

 /Źródło: http://www.fronda.pl/a/cud-eucharystyczny-buenos-

aires,83471.html 

Jedyną rozsądną odpowiedź może dać nam tylko wiara 

w nadzwyczajne działanie Boga, który przez ten znak chciał nam 

uświadomić, że On jest rzeczywiście obecny w tajemnicy Eucharystii. 

Cud eucharystyczny w Buenos Aires jest niezwykłym znakiem, 

potwierdzonym przez naukowe badania. Poprzez ten cudowny znak Jezus 

pra-gnie nas zachęcić do żywej wiary w Jego rzeczywistą obecność 

w Eucharystii pod postaciami chleba i wina; przypomina, że jest to 

obecność realna, a nie symboliczna. Możemy Go zobaczyć tylko oczami 

wiary pod postaciami konsekrowanego chleba i wina. Nie widzimy Go 

oczami ciała, ponieważ jest tam obecny w swoim uwielbionym 

człowieczeństwie. Jezus w Eucharystii widzi, kocha nas i pragnie nas 

zbawić. 

2. Postawy człowieka wobec Eucharystii 

Jaka jest nasza postawa wobec Chrystusa przychodzącego do nas 

i pragnącego spotkać się z nami w Eucharystii? 
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 Jedni przychodzą na Mszę z wiarą (choćby niewielką i do końca nie 

rozumiejąc, co się tak naprawdę dokonuje na ołtarzu) 

 Inni przychodzą na Mszę z postawą: Mnie to nie interesuje! 

Przyszedłem tu, bo ktoś mi nakazał. 

Może właśnie taka postawa towarzyszy dzisiaj nam, tutaj zgromadzonym. 

Opory: 

 Co mi może dać Eucharystia? 

 Przecież to marnotrawstwo czasu...  

 I tak nic z tego nie rozumiem... 

3. Eucharystia ofiarą Jezusa Chrystusa 

Chrystus uczy nas miłości – nie tej serialowej, ulotnej, szybko 

przemijającej, ale miłości prawdziwej, a miłość prawdziwa to taka, która 

zdolna jest do poniesienia ofiary na rzecz ukochanej osoby. 

Nikt nie ma większej miłości od tej, 

gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 13). 

Zobrazować (sparafrazować Ewangelię) wydarzenia ostatniej wieczerzy – 

opis ustanowienia eucharystii  Łk 22, 14-20; J 13, 1-20. 

To jest Ciało moje... To jest Krew moja... (por. Łk 22, 19-20) 

Badając cud eucharystyczny, odkryto w hostii mięsień serca człowieka 

będącego w agonii – Eucharystia to ofiara Jezusa Chrystusa, który 

wydaje się za nas, ofiaruje się Ojcu w każdej Eucharystii, choć nikt z nas – 

po ludzku patrząc – na to nie zasługuje. 

Przełamanie oporów: 

• W Eucharystii Jezus oddaje życie za ciebie 
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• Twój czas, który poświęcasz na uczestnictwo we Mszy św., jest twoją 

ofiarą, jaką składasz Bogu Ojcu na ołtarzu wraz z chlebem i winem 

• Każdy z nas ma coś do zaofiarowania – choćby to uczucie przymusu, 

które być może teraz ci towarzyszy 

• https://www.gosc.pl/doc/3566361.15letni-geniusz-komputerowy-

kandydatem-na-oltarze – jeżeli nie wykorzystano w pierwszym kazaniu 

4. Świadome uczestnictwo w Eucharystii 

Przychodząc na Eucharystię, często wyłączamy się, nie słuchamy, 

a w konsekwencji nie rozumiemy tego, co się tutaj dokonuje. A sprawa jest 

bardzo prosta. Najpierw Bóg do nas przemawia w swoim słowie, chcąc 

nas po-uczyć, jak mamy żyć i wypełniać to najważniejsze przykazanie: 

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą 

i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie 

samego (por. Mt 22, 37-39). 

Słyszymy słowo, które jest dla nas przesłaniem, pouczeniem. Ale 

Eucharystia to przecież spotkanie, a więc konieczny jest dialog, dlatego 

odpowiadamy Bogu, aktywnie uczestnicząc. 

A następnie Chrystus, wydając się za nas w bezkrwawej ofierze Ojcu, uczy 

nas, czym jest prawdziwa miłość i pokazuje, że my też mamy oddawać 

każdego dnia życie, służąc z miłością naszym bliźnim. 

Zaproszeni jesteśmy do eucharystycznego stołu, przy którym 

gromadzi nas Duch Święty, by uczestniczyć w uczcie Chrystusa, by wraz 

z Nim – tak jak apostołowie – zasiadać do stołu. Stąd w pełni 

uczestniczymy w Eucharystii wtedy, kiedy przyjmujemy Komunię św. 

5. Zakończenie 

Czy po tym, co usłyszałeś, przyjdziesz dobrowolnie na Mszę Świętą? 
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5. O. Marcin Klamka CSsR Wprowadzenie w temat 4 dla 

młodzieży - Wspólnota i powołanie 

 

Cel: Ukazać sens wzrastania we wspólnocie i rozeznawania Bożego planu 

wobec mnie. 

Przesłanie: Duch Święty czyni nas braćmi i siostrami w Chrystusie. 

Wspólnota chrześcijańska jest miejscem mojego rozwoju. 

Opór: Wspólnota to tylko słowo. Gdybym szedł za głosem po-wołania nic 

bym nie osiągnął. 

Apel: Miejcie odwagę żyć dla Boga i bliźnich. 

 

Kiedy szukałem obrazu biblijnego dla zobrazowania czwartego te-matu 

dla młodzieży, od razu przyszedł mi na myśl obraz pierwszej wspólnoty 

Kościoła w Jerozolimie, namalowany przez Św. Łukasza w Dziejach 

Apostolskich. Jerozolima jest miejscem gdzie zstąpił Duch Święty, to tam 

rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny o Ukrzyżowanym 

i Zmartwychwstałym Chrystusie. Początkiem tej wspólnoty jak można 

mniemać jest kazanie Św. Piotra, który jako świadek występuje w dzień 

Zielonych Świąt i prowadzi do nawrócenia tysiące ludzi. 

Wspólnota Jerozolimska jest wspólnotą która trwa na modlitwie 

i łamaniu chleba, jest miejscem rozeznawania, jest wspólnotą gdzie 

objawia-ją się charyzmaty czyli szczególne dary łaski zaprzężone do służby 

wspólnocie, jest miejscem gdzie „wszystko mają wspólne”. 

Mówiąc do młodzieży o wspólnocie warto bazować na silnej potrzebie 

przynależności przez nią odczuwanej. Ta wymarzona wspólnota nie może 

być skansenem w którym z pietyzmem ogląda się zabytki przeszłości, nie 

może być też koszarami w których przechowuje się żołnierzy przed 

wymarszem na wojnę. Wspólnota ma być środowiskiem wzrostu i rozwoju 

człowieka, na wszystkich płaszczyznach, ma służyć wsparciem i radą, ma 
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w centrum stawiać Chrystusa wokół którego się gromadzimy, bo tylko 

wokół niego warto się gromadzić – wszystkie inne gwiazdy zgasną. Ma być 

jak szpital w którym leczą nieraz ciężkie choroby, gdzie ratują życie 

i zszywają rany. Chrześcijańska wspólnota nie może pozostać tylko na 

papierze, nie jest teoretyczną i teologiczną konstrukcją, w której w obliczu 

trudności pozostaję sam. 

Oczywiście młodzi ludzie muszą też wiedzieć, że wspólnota Kościoła 

sama ich nie ogarnie, oni są zaproszeni aby do niej świadomie wejść. 

Świadome wejście oznacza zaangażowanie i poświęcenie, otworzenie 

całego serca dla sióstr i braci. 

We wspólnocie Kościoła zdarzają się problemy, są one niejako wpisane 

w jej bosko ludzką naturę – świadectwem są chociażby listy apostolskie czy 

nieco późniejsze, pochodzące z epoki patrystycznej pisma Ojców Kościoła, 

są one jednak możliwe do przezwyciężenia dzięki działaniu Ducha 

Świętego który umacnia miłość, zespalającą wszystkie członki w jedno 

Ciało jakim jest Kościół, zespalającą członki z Głową. Warto o tym 

pamiętać w dobie różnych skandali, wieloznaczności wypowiedzi 

i upadków ludzi Kościoła. 

Wspólnota rozeznaje dzięki Duchowi Prawdy drogę jaką wyznacza jej 

Bóg, pomaga też rozpoznawać i rozwijać osobiste powołanie człowieka 

wpisane w powszechne powołanie do świętości. 

Dzisiaj młodzi ludzie w wielu wypadkach słysząc słowo „powołanie” 

przeżywa swoistego rodzaju lęk i drżenie, zwłaszcza jeśli idzie o powoła-

nie do kapłaństwa czy życia konsekrowanego. Boją się wytykania palca-mi, 

reakcji rodziców mających często własne plany na życie swoich dzieci, boją 

się nade wszystko konieczności rezygnacji z tego do czego przywiązało się 

ich serce a czego z tym powołaniem pogodzić się nie da – i czują to dobrze 

w swoim sumieniu. Myślę że warto im naświetlić te zmagania z potrzebą 
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posiadania, z własnymi ambicjami, z lenistwem i niechęcią do zmiany 

swojego życia. Warto wskazać też drogę powołania życiowego jako drogę 

do szczęścia, drogę do pokoju który jak rzeka wypełni ludzkie serce. 

Oczywiście powołanie to nie tylko rzeczywistość kapłaństwa czy życia 

konsekrowanego, to także małżeństwo, a w jeszcze szerszym sensie 

wszystkie godziwe zajęcia czy zawody. 

Młody człowiek potrzebuje także praktycznych podpowiedzi jak 

rozeznawać swoje powołanie. Tu pomocna będzie nauka patrzenia na swoje 

życie w wymiarze historii zbawienia poprzez którą nieustannie przechodzi 

Chrystus i woła, ponad którą nieustannie unosi się Duch i pomaga 

właściwie interpretować wydarzenia ludzkiego życia i poruszenia serca. Ta 

interpretacja najwłaściwiej przebiega we wspólnocie trwającej na 

modlitwie, zanurzonej w Bożym Słowie i trwającej przy ołtarzu Chrystusa. 
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Schemat kazania dla młodzieży - Temat 4 - Wspólnota i powołanie 

Czytania: Dz 2, 42-47 Życie pierwotnego Kościoła Ewangelia: Mk 3, 

13-19 Wybór Dwunastu 

Cel: Ukazać sens wzrastania we wspólnocie i rozeznawania Bożego planu 

wobec siebie. 

Przesłanie: Duch Święty czyni nas braćmi i siostrami w Chrystusie. 

Wspólnota chrześcijańska jest miejscem mojego rozwoju. 

Opór: Wspólnota to tylko słowo. Gdybym szedł za głosem po-wołania, nic 

bym nie osiągnął. 

Apel: Miejcie odwagę żyć dla Boga i bliźnich. 

 

1. Człowiek jako istota relacyjna 

Można nawiązać do pierwszego dnia, w którym była już mowa 

o relacyjności człowieka. 

Żyjemy w sieci różnych relacji: rodzinnych, szkolnych, 

przyjacielskich itd. Każda wspólnota dzięki swoim właściwościom ułatwia 

życie i przeżycie. Nowo narodzone dziecko nie przeżyje, jeżeli nie będzie 

wspólnoty przy-najmniej z matką. Znaczenie wspólnoty możemy dostrzec 

często w szkole, gdzie lepiej być w grupie, bo gdy ktoś jest samotnikiem, 

to nie ma lekko. Wspólnota, grupa daje poczucie bezpieczeństwa. 

 

2. Wspólnota chrześcijańska - charakterystyka 

List do Diogneta – omówić, sparafrazować lub wybrać stosowne cytaty i je 

zaprezentować. 

List do Diogneta, Chrześcijanie w świecie (nr 5-6). 

Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi krajem, mową czy 

ubiorem. Nie mają miast tylko dla nich przeznaczonych, ani odrębnego 

języka, a sposób ich życia nie zawiera żadnych osobliwości. Nauka, której 
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się trzy-mają, nie jest urojeniem wylęgłym w niespokojnych 

i niezrównoważonych umysłach, a tego, co głoszą, nie zapożyczyli, jak to 

czynią inni, od ludzkich opinii i twierdzeń. 

Chrześcijanie zamieszkują miasta Grecji oraz innych krajów, tak jak 

każde-mu z nich przypadło w udziale; co do ubioru, pożywienia i sposobu 

życia stosują się do zwyczajów miejscowych, równocześnie jednak 

zadziwiają wszystkich naprawdę niezwykłym życiem i normami 

postępowania. Ojczyzną każdego jest jego własny kraj, przebywają tam 

jednak tak, jakby byli na wygnaniu. Spełniają wszystkie obowiązki 

obywatelskie i od nich się nie uchylają, ale wewnętrznie pozostają wolni. 

Każdy kraj jest dla nich ojczyzną, ale i każda ojczyzna jest tylko doczesna. 

Zawierają związki małżeńskie jak inni i mają dzieci, ale nie niszczą płodu. 

Mają wspólny stół ze wszystkimi, lecz nie łoże. 

Nie żyją według ciała, choć żyją na ziemi, bo ich prawdziwą 

ojczyzną jest niebo. Stosują się do ustanowionych praw, ale ich życie jest 

doskonalsze od prawa. Miłują wszystkich, wszyscy jednak ich prześladują. 

Są odrzuceni i potępiani, są na śmierć skazywani, ale dla nich jest ona tylko 

przejściem do życia. Są ubodzy, a przecież wzbogacają wielu, brakuje im 

wszystkiego, a wszystko posiadają. Wzgardzeni, uważają to sobie za 

chwałę. Obrzuca się ich oszczerstwami, ale ich prawość świadczy za nimi. 

Błogosławią tych, którzy ich znieważają i nie przestają szanować tych, 

którzy odnoszą się do nich obelżywie. Nie przestają czynić dobrze, a są 

karani jak zbrodniarze; oni jednak pozostają radośni, jak gdyby wstępowało 

w nich nowe życie. Żydzi zwalczają ich jak najgorszych wrogów, 

prześladują ich Grecy, ale nikt nie potrafi podać powodów tej nienawiści. 

Słowem, jak dusza w ciele, tak chrześcijanie są w świecie. Dusza 

jest wszędzie, we wszystkich członkach ciała; chrześcijanie zaś są rozsiani 

po wszystkich miastach świata. Dusza zamieszkuje w ciele, lecz nie 

wywodzi się z ciała; podobnie chrześcijanie mieszkają na świecie, ale nie 
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są ze świata. Dusza ożywia widzialne ciało, sama jednak pozostaje 

niewidzialna; chrześcijan też można dostrzec w świecie ludzi, ale 

niewidzialny pozostaje duch, który ich ożywia. Ciało jest wrogiem duszy, 

gdyż ona się sprzeciwia jego pożądaniom, a choć zła mu nie czyni, ono jej 

się przeciwstawia; tak samo świat nienawidzi chrześcijan, mimo ich 

niewinności, bo przeciwstawiają się oni jego jest modlitwą uciechom. 

Dusza miłuje ciało i jego członki, choć ono jest jej wrogiem; także 

chrześcijanie miłują tych, którzy ich nienawidzą. Dusza jest uwięziona 

w ciele, a podtrzymuje je przy życiu; również dla chrześcijan świat jest 

jakby więzieniem, a jednak to oni są dla świata ożywczym tchnieniem. Nie-

śmiertelna jest dusza, a kryje się w powłoce śmiertelnego ciała; zniszczalny 

jest świat będący schronieniem chrześcijan, aż przeminie to, co zniszczalne 

i ustąpi miejsca niezniszczalnemu. Dusza wzrasta w moc, gdy odmawia 

sobie jadła i napoju; także wśród prześladowań wzrasta z dnia na dzień 

liczba chrześcijan. Bóg powierzył im tak godne stanowisko, a im nie godzi 

się go opuszczać. 

Pełna wersja: http://opusdei.pl/pl-pl/article/list-do-diogneta/ 

Cechy szczególne wspólnoty Kościoła: 

 nie rozpadnie się nigdy, bo jest wspólnotą Bosko-ludzką (wspólnotę 

tworzą ludzie, ale i sam Pan Bóg), 

 umacnianą mocą Ducha Świętego, 

 budowana jest modlitwą, trwaniem w nauce apostołów 

i w łamaniu chleba oraz wspólnotą dóbr. 

Opory: 

 Wspólnota Kościoła to wspólnota nudziarzy, „starych babek”, 

 Kościół chce mi coś narzucać, 
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 Nie będę słuchał księży, którzy nie zawsze żyją tak, jak uczą innych, 

 Kościół jest niereformowalny (wciąż te same przykazania 

nieprzystające do życia, a przecież świat idzie naprzód). 

Przełamanie oporów: 

 By wzrastać w wierze, człowiek potrzebuje drugiego człowieka jako 

wzór i jako wsparcie, 

 Nie możemy traktować wspólnoty Kościoła jak stacji obsługi 

(przyjeżdżam  wymieniam olej  płacę  odjeżdżam) czy 

restauracji (wybieram z menu jedynie to, co mi smakuje), 

 Wspólnota Kościoła troszczy się o te trwałe wartości, a nie o te, 

które przemijają wraz z modą. 

3. Zalety życia we wspólnocie Kościoła 

 Wspólnota pozwala nam odkryć nasze życiowe zadanie, zwane 

górnolotnie powołaniem (tu można się rozwinąć w temacie 

powołania do życia małżeńskiego i rodzinnego, ewentualnie do 

życia kapłańskiego czy konsekrowanego), 

 Wspólnota pomaga nam wzrastać w świętości, 

 Uczestnictwo we wspólnocie uczy nas odpowiedzialności za siebie 

i za innych członków wspólnoty – wspólnota deleguje konkretne za-

dania, 

 Wspólnota „niesie” nas ku wieczności (wspólnota modli się za 

mnie, kiedy ja nie mam siły albo przeżywam jakiś kryzys, kiedy 

mam „gorszy dzień”). 
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4. Zakończenie 

Trzeba znaleźć swoje miejsce we wspólnocie – zgodne z moimi 

talentami, zdolnościami (każdy jakiś talent ma!), z moim charakterem czy 

temperamentem. Tak jak w drużynie piłkarskiej są napastnicy, pomocnicy, 

obrońcy i bramkarze (i każdy z nich jest niezbędny!), tak i we wspólnocie 

Kościoła są różne możliwości realizacji powołania, wzrastania w świętości, 

i każdy z nas we wspólnocie Kościoła jest niezbędny. 

Podobnie jak Lewandowski czy Ronaldo sami meczu nie są w stanie 

wy-grać (potrzebują drużyny), tak też ja – choćbym był najlepszy w tym, 

co robię – nie wygram swojego życia bez wspólnoty. Nie osiągnę 

świętości bez wspólnoty Kościoła. 
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6. Adoracja Najświętszego Sakramentu z rachunkiem 

sumienia dla młodzieży36 

(po nauce dla młodzieży – najlepiej przed Spowiedzią Świętą) 

[zaleca się zaangażować scholkę młodzieżową] 

 Po nauce, przygotowującej do Spowiedzi św. 

 Fragment Pisma św. – Spotkanie Jezusa z celnikiem 

Zacheuszem (Łk 19, 1-10) 

 Wystawienie Najświętszego Sakramentu [pieśń] 

 Rachunek sumienia w oparciu o siedem Darów Ducha Świętego  

Rozważania modlitewne dla młodzieży przed Najświętszym 

Sakramentem (według darów Ducha Świętego i w odniesieniu do 

perykopy z Ewangelii św. Łukasza o Zacheuszu) 

[PO REFLEKSJI MODLITEWNEJ NAD KAŻDYM DAREM MOŻNA 

ZAŚPIEWAĆ ODPOWIEDNI KANON - PIEŚŃ] 

DAR MĄDROŚCI 

Panie Jezu, udzielaj mi prawdziwej mądrości. Chcę tutaj przed Tobą 

być napełniony Twoją mądrością; chcę być tą glebą żyzną, która przyjmuje 

Twoje ziarno mądrości; chcę być glebą urodzajną, a nie glebą tylko 

aktywną, a tym bardziej bierną, dlatego proszę Cię, abym wyzbył się 

własnych pomysłów na życie, a tym bardziej egoizmu i pychy, bo tacy 

ludzie kierują się tylko własną mądrością. 

Zacheusz dopóki był gorliwym celnikiem, to realizował tylko własne 

pomysły. Dopiero przybycie Jezusa to zmieniło. Jezu, napełnij nas Duchem 

                                                      
36 A. Zając, Adoracja Najświętszego Sakramentu z rachunkiem sumienia dla młodzieży, 

w: Biuletyn Stałej formacji misyjnej Redemptorystów 9(2017), red. A. Makowski, Lublin 

2017, s.146-150. 
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Mądrości. Spraw, byśmy byli Twoim gruntem. Ześlij nam Ducha Mądrości, 

abyśmy nie hodowali własnych chwastów, własnych pomysłów na życie. 

 

DAR ROZUMU 

Dar Rozumu, to dar panowania nad uczuciami. Pamiętajmy, że grozi 

nam postawa nie panowania nad uczuciami. Panie Jezu, klęcząc przed Tobą 

proszę Cię o to, żebym kierował się Twoim darem rozumu. Najgorsze jest, 

gdybym powiedział, że nie potrzebuję zmiany w swoim życiu. Chcę zatem 

popatrzeć na swoje życie z dystansu. 

Gdy Jezus przechodził przez Jerycho, celnik Zacheusz popatrzył na 

swoje życie według Twojego Daru Rozumu. Dlatego był zdolny przyjąć Cię 

do swego domu i dokonało się w jego życiu prawdziwe nawrócenie. 

Ześlij nam Jezu Ducha Rozumu. Przepraszam Cię Jezu za to, że często 

kieruję się tylko emocjami, uczuciami i tylu ludzi ranię złym słowem, po-

stawą, niewłaściwymi uczuciami. 

DAR RADY 

Nasze życie obsiane jest przez dwóch siewców. Dobro i zło 

współistnieją ze sobą. Chrystus na krzyżu zamienił zło w dobro. Tylko na 

krzyżu można zamienić zło w dobro. To jest nasz Dar Rady – przemienianie 

zła w dobro. Zło dobrem zwyciężaj – mówił i świadczył o tym 

błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. 

Prosimy Cię Panie Jezu, abyśmy umieli w swoim życiu za Twoją 

pomocą przemieniać zło w dobro. Tak uczynił celnik Zacheusz. Wcześniej 

wykorzystywał swoje siły, aby okradać i niszczyć innych, a po spotkaniu 

z Tobą Jezu, zaczął czynić to, co uczyniłeś dla nas na krzyżu – zaczął 

przemieniać zło w dobro. 
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Panie Jezu! Jedyną moją radą dla mnie, dla świata, jest przemieniać zło 

w dobro. Chcę Cię przeprosić Panie, że często odpowiadam złem za zło, 

a mam odpowiadać dobrem na zło, podobnie jak Zacheusz. 

 

DAR MĘSTWA 

Dar Męstwa uczy nas, że problem nie jest w tym, co nas spotyka, lecz 

w tym, co my z tym co nas spotyka zrobimy. Zapytam się dzisiaj Jezusa: 

Czy to co mnie dotyka, oddaję Tobie Jezu? Czy opinie o mnie oddaję Tobie, 

czy też niosę w sobie i boję się wyjść dalej i boje się przemieniać? Dar 

Męstwa, który Ty Jezu nam dajesz, to przyjęcie trudności, by oddać je 

Jezusowi, aby On mógł to wszystko przemienić. 

Zacheusz oddał swoje życie Tobie, Jezu; oddał nawet to, że ludzie nie 

uwierzą w Jego nawrócenie, że go wyśmieją. Może i ja tak bardzo liczę się 

tylko z opinią o mnie – opinią kolegi, koleżanki – a zapomniałem, że Ty, 

Twoja opinia o mnie jest najważniejsza. Pozwól mi się nawrócić i zmienić. 

DAR UMIEJĘTNOŚCI 

Dar Umiejętności, to rozwijanie naszych talentów, inteligencji. 

Panie Jezu, proszę Cię, bym był podobny do ziarnka gorczycy, które 

rozwija się na coś wielkiego. Potrzebuję Ciebie, by Twoje światło pomogło 

mi rozwijać moje dary. Nie chcę opierać życia na jakichś światełkach, ale 

chcę oprzeć na Twoim świetle Jezu, ponieważ Ty dajesz wzrost. 

Zrozumiał to dobrze celnik Zacheusz. Odrzucił świecidełka 

pieniądza, jakiegoś znaczenia, niezależności. Potrzebował obumarcia dla 

dotychczasowego życia. Zobaczył swoje życie w prawdziwym świetle 

i zobaczył tutaj jakże wielki dług, który postanowił spłacić, którym się nie 

przeraził, ale odważnie powiedział: „Oto połowę mojego majątku rozdaję 
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ubogim, a jeśli kogoś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie” (Łk 19, 8). 

Właśnie ta decyzja dała mu takie zapewnienie samego Jezusa: „Dziś 

zbawienie stało się udziałem tego domu”. 

Oby każdy z nas mógł usłyszeć te słowa od Jezusa, ale wcześniej 

trze-ba zobaczyć siebie we właściwym świetle i nie przerazić się długiem 

własnych grzechów. 

DAR POBOŻNOŚCI 

Ty, Panie Jezu, szukasz mnie; Tyś mnie odnalazł jako największy 

skarb i gdy go znalazłeś, to oddałeś za niego wszystko – wcieliłeś się, 

umarłeś za mnie, zesłałeś nam Ducha Świętego – wszystko po to, żeby mnie 

zdobyć. Panie Jezu, chce dziś przed Tobą tutaj uwierzyć, że to ja jestem 

skarbem a Tyś mnie odnalazł. Skoro więc ja dla Ciebie Jezu jestem skarbem 

i Ty Panie to uznałeś, to pragnę również uznać skarb w moim koledze 

i koleżance. Dar Pobożności, to zrobić z każdym skarbem, którym jest 

człowiek, to co zrobił Jezus. Celnik Zacheusz, mimo że był przez innych 

pogardzany, t w świetle – Jezusie, którego przyjął - zobaczył swoje 

grzeszne życie. Uwierzył, że w oczach Jezusa jest skarbem i tak zaczął 

traktować ludzi. Zaczął spłacać ten dług, nawrócił się. 

Panie Jezu, dopomagaj mi kochać innych prawdziwą miłością, 

dostrzegać innych jako skarbów; dopomagaj mi prawdziwie kochać, tak jak 

Ty kochałeś. Wtedy będę rozwijał w sobie prawdziwy Dar Pobożności. 

DAR BOJAŹNI BOŻEJ 

Jest to dar, który jest fundamentem wszystkich darów, o których 

była mowa wcześniej. Dar Bojaźni Bożej, to przyjęcie postawy, ze Bóg boi 

się o mnie, że umarł za mnie i pomaga mi dojść do nieba. Chcę Ci Jezu 

powiedzieć – TAK – na to wszystko, coś dla mnie uczynił. 
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TAK – powiedział Ci kiedyś celnik Zacheusz. Uwierzył Tobie, choć 

wszystko było mu przeciwne. 

Dlaczego tak wielu ludzi dzisiaj się nie spowiada? Dlatego tak jest, 

ponieważ nie mają w sobie DARU BOJAŹNI BOŻEJ. Pragnę przed Tobą, 

Jezu kierować się DAREM BOJAŹNI BOŻEJ. Pomóż mi w tym, abym 

całkowicie się Tobie powierzył i abym mógł się dobrze wyspowiadać 

z wszystkich moich grzechów. 

Zakończenie modlitwą w formie przebłagania 

Jezu, cichy, zhańbiony, z szat odarty. Samotny, przybity wisisz na 

krzyżu. Przebodli nogi, przebili Ci ręce. Rozpięty na krzyżu, przebodli Ci 

serce. 

A ja gorycz mych czynów Ci podaję. A ja ręce ocieram z krwi 

Twojej. A ja rany me przed Tobą ukrywam. 

- Od straty jednej sekundy mego życia –Wybaw nas Panie! (wszyscy) 

- Od myśli, że jestem trochę lepszy, od pychy - Wybaw nas Panie! 

- Od myśli, spojrzeń, uczynków nieczystych - Wybaw nas Panie! 

- Od podniesionego głosu, od słów niepotrzebnych - Wybaw nas Panie! 

- Od niewoli pieniądza, od braku ubóstwa - Wybaw nas Panie! 

- Od tchórzliwej zgody na kłamstwo, na kradzież - Wybaw nas Panie! 

- Od życia bez modlitwy i Eucharystii - Wybaw nas Panie! 

- Od zmęczenia, które nie pozwoli się modlić - Wybaw nas Panie! 

- Od złego słowa o Kościele, mej Matce - Wybaw nas Panie! 

- Od nie mówienia prawdy, która boli – Wybaw nas Panie! 

- Od utraty wiary, nadziei i miłości – Wybaw nas Panie! 

 

Modlitwa i błogosławieństwo końcowe [pieśń na zakończenie] 
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VII. REKOLEKCJE WSD TUCHÓW 

 

Dzień 1 - Spotkać Jezusa (klasy 1-3)37 

 

Przygotować: rysunki Bożych stworzeń (w załączniku). 

1. Wprowadzenie 

1.1. Modlitwa na rozpoczęcie – w kościele: np. Niech będzie 

pochwalony… 

1.2. Przywitanie dzieci i przedstawienie się – czasami poprzedza 

to proboszcz, katecheta. 

1.3. Podziękować dzieciom, że przyszli i rodzicom, 

nauczycielkom, że przeprowadzili – wprowadzi to miłą 

atmosferę; ucieszyć się z obecności dzieci. 

2. Piosenka z pokazywaniem (gimnastyka chrześcijańska)  

Ci co zaufali Panu – tekst i chwyty w załączniku. 

3. Pogadanka 

Drogie dzieci, kto z was powie mi, dlaczego spotkaliśmy się dzisiaj tak 

licznie w kościele. Prawidłowa odpowiedź - rekolekcje. Czym według was 

są takie rekolekcje? Padają różne odpowiedzi – jakoś to podsumować. 

Rekolekcje to są takie inne lekcje. Każdy z was chodzi do szkoły i na pewno 

doskonale wie, na czym takie zwykłe lekcje polegają. Kto powie mi, co robi 

się na takich lekcjach w szkole? Padają odpowiedzi – właściwa: słucha się. 

Kogo się słucha? Prawidłowa odpowiedź: nauczyciela. Tak więc, skoro 

powiedzieliśmy sobie, że na takich zwykłych lekcjach w szkole słucha się 

nauczyciela, to kogo w takim razie będziemy słuchać w trakcie tych 

naszych innych lekcji, czyli rekolekcji? Padają różne odpowiedzi – można 

naprowadzić w ten sposób, że nie księdza proboszcza, nie księdza katechetę, 

nie Panią katechetkę, nie brata X – ale przede wszystkim Pana Boga. Gdzie 

                                                      
37 Wszystkie trzy dni opracowała grupa, w skład której wchodzili bracia: Maksym Łabkow, 

Jakub Gościński, Łukasz Vetter, Dominik Król, Paweł Kulikowski (CSsR). 



Dzień 1 - Spotkać Jezusa (klasy 1-3) 

127 

możemy ten głos Pana Boga usłyszeć? Dzieci odpowiadają - prawidłowe 

odpowiedzi: w Kościele, na katechezie, na modlitwie, w Eucharystii, 

w rodzinie, w Piśmie Świętym. Żeby zapamiętać gdzie możemy spotkać 

Chrystusa nauczymy się piosenki. 

4. Piosenka: Jak odnaleźć mam Chrystusa. 

5. Liturgia Słowa38 

Jeżeli będzie możliwe, przygotować procesję, np. kadzidło, krzyż, 

akolitki, Ewangeliarz (jeżeli nie będzie ministrantów, sam kapłan ubrany 

w szaty liturgiczne wnosi uroczyście Ewangeliarz/ księgę Pisma Świętego). 

Jeszcze przed rozpoczęciem Liturgii Słowa wyjaśnić dzieciom, że zaraz 

spotkamy się z Panem Jezusem i będziemy słuchać Jego słów. Przedstawić 

pokrótce przebieg liturgii. 

5.1. Pieśń na rozpoczęcie: Jak odnaleźć mam Chrystusa. 

5.2. Obrzędy wstępne – kapłan. 

5.3. Wprowadzenie - kapłan, jeżeli będzie chciał. 

5.4. Akt pokuty 

5.5. Kolekta 

Boże, Ty uczyniłeś nas swoimi dziećmi, spraw abyśmy żyli 

w przyjaźni z Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez 

wszystkie wieki wieków. 

5.6. Liturgia Słowa: Rdz 1, 26-28; Ps 23; Mk 10, 13-16; 

Czytanie z Księgi Rodzaju 

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, 

podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem 

powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami 

pełzającymi po ziemi!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na 

                                                      
38 w sytuacji, gdy rekolekcje odbywają się nie w Kościele (np. w sali gimnastycznej) lub 

nie ma kapłana, Liturgia Słowa przybiera postać rozbudowanej modlitwy z czytaniami 

biblijnymi i kazaniem.  
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obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im 

błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście 

zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami 

morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami 

pełzającymi po ziemi». Oto słowo Boże. 

 

Psalm Responsoryjny Ps 23 (22), 1b-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1b) 

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. 

Pan jest moim pasterzem, * 

niczego mi nie braknie, 

pozwala mi leżeć * 

na zielonych pastwiskach. 

Ref. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, * 

orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach * 

przez wzgląd na swoją chwałę. 

Ref. 

Stół dla mnie zastawiasz * 

na oczach mych wrogów. 

Namaszczasz mi głowę olejkiem, * 

kielich mój pełny po brzegi. 

Ref. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną * 

przez wszystkie dni życia 

i zamieszkam w domu Pana * 

po najdłuższe czasy. 

Ref. 

Aklamacja: w zależności od okresu liturgicznego  
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Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka  

i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. 

 

Ewangelia 

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie 

szorstko zabraniali im tego. 

A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom 

przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy 

królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa 

Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł 

na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo Pańskie. 

5.7. Kazanie39 

Powiedzieliśmy sobie, że rekolekcje, to są takie inne lekcje, gdzie 

słuchamy Pana Boga. Powróćmy jeszcze na chwilkę do waszych szkolnych 

lekcji. Powiedzieliście, że w szkole na lekcjach trzeba słuchać nauczyciela, 

a powiedzcie mi: Dlaczego trzeba słuchać nauczycieli? - dać możliwość 

dzieciom odpowiedzieć - bo chcą naszego dobra, chcą żebyście wyrosły na 

dobrych i mądrych ludzi. 

Powiedźcie, kogo jeszcze w waszym życiu wy słuchacie, 

a przynajmniej kogo powinniście słuchać? - dać możliwość dzieciom 

odpowiedzieć - prawidłowa odpowiedź: rodziców. A czemu mamy słuchać 

rodziców? - bo też chcą naszego dobra, wiedzą, co dla nas najlepsze i nas 

bardzo kochają, z miłości rodziców przyszliśmy na świat.  

Jeżeli jesteśmy na rekolekcjach, czyli na innych lekcjach, gdzie 

nauczycielem, wychowawcą jest Pan Bóg, to dlaczego mamy Go słuchać? 

- dać możliwość dzieciom odpowiedzieć - prawidłowa odpowiedź: bo też 

                                                      
39 Przesłanie: Bóg stworzył nas z miłości, mówi do nas i chce z nami spotykać się; cel: 

mamy słuchać Pana Boga, bo nas kocha i chce dla nas dobra; opór: trudno usłyszeć głos 

Pana Boga na co dzień; apel: spotykajmy się częściej z Panem Bogiem np. na modlitwie, 

w kościele, w lekturze Pisma św.  
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chce naszego dobra, bo wie, co dla nas dobre i nas bardzo kocha. Stworzył 

nas, naszych rodziców, cały świat, a to wszystko dla tego, bo nas bardzo 

kocha. I o tym On nam mówi w czytaniu, które przed chwilą usłyszeliśmy. 

Co Pan Bóg stworzył z miłości dla nas? Pokazujemy kolejno przygotowane 

obrazki, dzieci mówią co widzą ma kartkach. Na ostatniej kartce 

przedstawieni są kobieta i mężczyzna. Tak więc stwarzając te wszystkie 

rzeczy, które przedtem wymieniliście, Pan Bóg chciał nam pokazać jak 

bardzo nas kocha, a mówi nam o tym przez słowa Pisma Świętego. 

W Ewangelii, którą usłyszeliśmy, również mówił do nas Pan Bóg 

przez swojego Syna, Pana Jezusa, który zaprasza do siebie dzieci. Pan Jezus 

bardzo się cieszy, że przyszliście dzisiaj do kościoła na rekolekcje. Chce 

także, żebyście przyszli jutro, ponieważ was bardzo kocha. Teraz, żeby 

pokazać Mu, że my Go też kochamy, zaśpiewamy piosenkę.  

5.8. Piosenka: Jesteś królem. 

5.9. Modlitwa powszechna 

Jezus powiedział: „ pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”, 

dlatego Jako dzieci Boże, przybliżmy się do Jezusa i przez Niego 

prośmy naszego, najlepszego Ojca w niebie w naszych potrzebach: 

 

1. Prosimy za papieża N., aby był dobrym pasterzem całego 

Kościoła. 

2. Prosimy za rządzących państwami, aby poprzez swoje rządy 

pomagali dzieciom w poznawaniu Jezusa. 

3. Prosimy za rodziców, aby przykładem swojej wiary ukazywali 

Jezusa swoim dzieciom. 

4. Prosimy za rodziny ubogie, aby w Bogu znalazły swoje wsparcie 

w trudnych chwilach. 

5. Prosimy za tych, którzy odeszli z tego świata, aby wraz ze 

świętymi cieszyli się osiągnięciem nieba. 
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6. Prosimy za nas, obecnych na tych rekolekcjach, abyśmy, 

zawsze, z dziecięcą ufnością, szli za Jezusem. 

 

Dobry Boże, wysłuchaj prośby swoich dzieci, które zanosimy do 

Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. 

5.10. „Ojcze nasz” 

5.11. Obrzędy końcowe: błogosławieństwo. 

5.12. Piosenka: Tyś jak skała. 

6. Zakończenie 

6.1. Podsumowanie  

Drogie dzieci, dzisiaj usłyszeliśmy, że Pan Bóg bardzo nas 

kocha, że do nas mówi w kościele, przez Słowo Boże i inne 

różne sposoby i że stworzył nas z miłości. 

6.2. Zadanie domowe 

Powiedzieliśmy, że rekolekcje to inne lekcje. Każde lekcje 

kończą się zadaniem domowym, dlatego wy też otrzymacie 

dzisiaj zadanie domowe. Polega ono na tym, żeby przeprosić 

nauczycieli i rodziców, których mamy słuchać, bo chcą zawsze 

naszego dobra - przeprosić za to, że czasami nie jesteśmy im 

posłuszni. Swoim rodzicom natomiast podziękujcie za życie i za 

każde dobro i powiedzcie, że bardzo ich kochacie. 

6.3. Modlitwa na koniec – spontaniczna. 
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Dzień 2 - Pokochać Jezusa (klasy 1-3) 

 

Przygotować: Pismo Święte, rysunki owiec (10 kartek z jedną owcą), Pana 

Jezusa. 

1. Wprowadzenie 

1.1. Modlitwa na rozpoczęcie – w kościele, np. Niech będzie 

pochwalony. 

1.2. Przypomnienie dnia wczorajszego i sprawdzenie zadania 

domowego. 

2. Piosenka: Jak odnaleźć mam Chrystusa. 

3. Ewangelia: Mt 18, 12 – 14 (owca zabłąkana) 

Zachęta do uważnego słuchania tego co Pan Jezus chce nam 

powiedzieć w Ewangelii.  

Z Ewangelii według św. Mateusza 

Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna 

z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie 

pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, 

zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu 

dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, 

który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. 

 

4. Kazanie40 

Drogie dzieci. Kto mi powie, co zapamiętaliście z tej krótkiej 

Ewangelii? Zgadza się, że była jedna owieczka, która się odłączyła od stada. 

I pasterz poszedł szukać tej jednej. Czy ktoś z was wie, jak wyglądają 

owieczki? Jakiego koloru są? No właśnie! I taką oto owieczkę mamy tu na 

                                                      
40 Przesłanie: Panu Jezusowi miłość okazujemy poprzez wypełnianie dobrych uczynków; 

cel: uświadomienie tego, jak wyraża się miłość do Pana Jezusa w codzienności; apel: 

bądźmy posłuszni Jezusowi, spełniając dobre uczynki; opór: często nam się wydaje, że 

sami wiemy co jest dla nas lepsze i nie wypełniamy przykazań. 
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kartce! Zapraszam teraz kilka dzieci by stali się takimi owieczkami. 

W przeczytanej przedtem Ewangelii jedna z owiec odłączyła się od reszty. 

Więc proszę jedną naszą owieczkę, żeby poszła dalej od nas wszystkich 

i tam cierpliwie czekała. Czy macie jakiś pomysł, dlaczego odeszła ona od 

swoich towarzyszy? Możemy jedynie przypuszczać… Być może myślała, 

że w innym miejscu jest smaczniejsza trawa, albo może, że słońce grzeje 

tam bardziej niż tam, gdzie akurat znajduje się stado? Powodów może być 

wiele, ale bardziej niech zastanowi nas pytanie: czy według was postąpiła 

odpowiedzialnie? Według mnie nie. Co prawda nie pracowałem nigdy jako 

pasterz owiec, ale mogę wyobrazić sobie, jakie niebezpieczeństwa mogą 

czyhać na taką owieczkę, która sama błąka się po pastwisku, łące albo lesie. 

Mam nadzieję, że mi pomożecie. Co mogło spotkać taką owieczkę? Dzieci 

dzielą się swoimi pomysłami. Przede wszystkim taka owca może wpaść 

w szczelinę skalną i nie będzie mogła się z niej wydostać, może zgubić 

drogę do domu kiedy będzie już ciemno. Innym niebezpieczeństwem może 

być na przykład wilk, który na pewno nie darowałby sobie takiej okazji. 

Widzimy więc, że przebywanie w stadzie jest dużo bardziej bezpieczne dla 

takiej owcy. I oprócz owieczek jest pewna bardzo ważna postać! Jest to 

pasterz. Zapraszam kogoś do bycia pasterzem (kartka z pasterzem). I co 

w takim momencie robi pasterz kiedy widzi, że brakuje mu jednej owieczki 

w stadzie? Czy jest zadowolony, bo mam mniej owieczek? Nie! Pasterz jest 

bardzo smutny i się po prostu boi, co się stało z tą jedną owieczką. I co 

zaczyna robić? Idzie spać? Nie… Pasterz od razu jak zobaczy, że brakuje 

jednej owieczki wybiega szukać jej, bo boi się, żeby się jej nic nie stało 

złego. Dlatego nasz pasterz niech teraz pójdzie po zagubioną owieczkę 

i przyprowadzi ją do stada! Dobrze, dziękuję wszystkim, którzy byli 

owieczkami i pasterzem, możecie złożyć kartki, a my teraz zaśpiewamy 

sobie piosenkę o pasterzu, mam nadzieję, że ją dobrze znacie!  

Piosenka: Pan jest Pasterzem moim 
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A teraz uwaga… Bardzo ważne pytanie! Kto mi powie co 

wspólnego ma ta ewangelia z naszymi dzisiejszymi rekolekcjami? No 

właśnie, bo każdy z nas jest owieczką, którą opiekuje się Pan Jezus, 

czyli…? Czyli nasz pasterz… I nieraz może być tak w naszym życiu, że 

podobnie, jak tej jednej owieczce, tak i nam może się zdarzyć być nie 

posłusznym Panu Jezusowi i możemy zbłądzić, odejść od stada. Np. kiedy 

mama nas prosi, żebyśmy pomogli pozmywać naczynia po obiedzie, a my 

zamiast pomóc idziemy do pokoju i gramy na smartfonie, to wtedy jesteśmy 

jak ta owieczka co odeszła od stada. Macie jeszcze jakieś pomysły, kiedy 

jesteśmy nieposłuszni Panu Jezusowi? I co należy w takiej sytuacji zrobić, 

kiedy się zdarzy być nieposłusznym? Owieczka nie jest zdana jedynie na 

własne siły, ale pasterz jej szuka. Jednak to od nas zależy, czy będziemy 

chcieli wrócić do pozostałych razem z Panem Jezusem. Co więc musimy 

uczynić, kiedy zrobimy coś złego i chcemy to naprawić? Wskazać na 

konfesjonał w kościele i zapytać: A kto z was wie co to jest i co się robi 

w tym miejscu? No właśnie to tutaj wasi starsi koledzy i koleżanki, rodzice 

i dorośli, żałują za to co złego zrobili i Pan Jezus jako kochający pasterz na 

nowo ich przygarnia do siebie. A co trzeba zrobić, żeby być posłusznym 

Panu Jezusowi? W jaki sposób jesteśmy Jemu posłuszni? I dlatego jako 

dobre owieczki musimy się starać być zawsze posłuszni Panu Jezusowi, bo 

to z Nim jesteśmy bezpieczni i szczęśliwi, a gdy nam nieraz nie wyjdzie, to 

powinniśmy jak najszybciej wrócić do Pana Jezusa przeprosić Go i znowu 

być razem z Nim.  

Zadanie: Jak możemy wyrazić naszą miłość do Pana Jezusa? Modląc 

się do Niego, rozmawiając z Nim, ale także wyrazem tego są dobre uczynki. 

Dlatego na jutro jest zadanie! Każdy z was niech przyniesie wycięte serce 

z papieru, a w nim napiszcie jakiś dobry uczynek, który tego dnia będziecie 

chcieli zrobić, a jutro te nasze dobre uczynki ofiarujemy Panu Jezusowi na 

Mszy świętej.  
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5. Piosenka: Jezu ufam Tobie Jezu kocham Cię  

6. Droga Krzyżowa41 

Okres Wielkiego Postu to dla mnie trudny czas. Codziennie trzeba 

z czegoś rezygnować, dorośli mówią, że to czas oczyszczenia, czas 

przebywania na pustyni - tylko komu to potrzebne? 

Dlaczego w piątek muszę rezygnować z ulubionego filmu, z grania na 

tablecie, a babcia nawet nie pozwala mi jeść słodyczy - nic z tego nie 

rozumiem. Ale przychodzę na tę drogę krzyżową, żeby się już nie dziwić, 

dlaczego, i dorośli, i dzieci powinni nauczyć się rezygnować z rzeczy, które 

lubią. 

Panie Jezu proszę wytłumacz mi to w tej drodze krzyżowej. 

 

Stacja I - Na śmierć skazany 

Nie rozumiem Panie Jezu dlaczego tak wiele musiałeś wycierpieć. 

Ty, Syn Boży, zamiast pozwolić aniołom, aby broniły Cię od złego, 

bierzesz ciężki krzyż i wyruszasz na Golgotę.  

Kiedyś kolega oskarżył mnie przed całą klasą, że ukradłem mu 5 

złotych. Ze złości rozpłakałem się, a potem nakrzyczałem na niego ile sił 

w gardle.  

Byłem niewinnie oskarżany, ale się broniłem- udowodniłem 

wszystkim, że nie mieli racji. A Ty Panie wcale się nie bronisz- w milczeniu 

przyjmujesz wyrok Piłata. W milczeniu pozwalasz, aby Ci złorzeczono, 

w milczeniu wszystko wszystkim przebaczasz.  

Stacja II - Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona 

Ciężki musisz nieść krzyż Panie Jezu. Dorośli mówią, że dźwigasz 

ciężar ludzkich grzechów i win- ale czy dzieci też grzeszą?  

Ja prawie we wszystkim jestem posłuszny rodzicom. Czasem może 

dokuczam młodszej siostrze czy bratu - ale to przecież chyba nic złego? 

                                                      
41 Opcjonalna, gdy rekolekcje odbywają się w miejscu sakralnym. 
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Wczoraj zapomniałem wynieść śmieci, a za brata w pokoju sprzątać 

przecież nie będę. Babcia była smutna - powiedziała, że swoim 

postępowaniem dokładam Panu Jezusowi ciężaru do krzyża.  

Ty Panie Jezu chyba naprawdę bardziej cierpisz, kiedy jestem 

niegrzeczny. Nie chciałem być dla Ciebie niedobry, nie bądź smutny mój 

Jezu, spróbuję być lepszym! 

 

Stacja III - Pierwszy upadek 

Jak to dobrze Panie Jezu, że miałeś dosyć siły, aby podnieść się 

z upadku. Na pewno wszystko Cię bolało. Mogę to sobie wyobrazić. 

Pamiętam, jak chciałem nazrywać kwiatów na łące dla mamy, potknąłem 

się o korzeń i upadłem na ostre kamienie- też mi nikt nie pomógł się 

podnieść, choć było wokół mnie dużo ludzi. Nikt mi nie współczuł, 

a niektórzy nawet się śmiali.  

Panie Jezu, gdzie byli Twoi przyjaciele, kiedy upadłeś pod ciężarem 

krzyża? Też się z Ciebie śmiali? 

 

Stacja IV - Spotkanie z Matką 

Panie Jezu, chciałbym wiedzieć, jak Twoja Mama do Ciebie 

mówiła. Moja zawsze woła do mnie: Moje kochane dziecko, dobrze, że Cię 

mam!  

Ja też się cieszę, że mam mamę, choć może za mało jej pomagam 

i za rzadko mówię, że ją kocham. A przecież ona jest dla mnie zawsze, 

zwłaszcza wtedy, kiedy jej najbardziej potrzebuję. Wiesz, nie zawsze 

potrafię się jej odwdzięczyć, a często sprawiam, że jest smutna z mojego 

powodu. Ale teraz chcę Ci obiecać Jezu, że postaram się we wszystkim 

pomagać mojej mamie, nawet wtedy, kiedy oto nie poprosi. 
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Stacja V - Szymon pomaga przy dźwiganiu krzyża 

Brat mojego taty ma na imię Szymon, ale to nie on pomagał dźwigać 

krzyż Panu Jezusowi. Mama mówiła, że to było tak dawno, że jeszcze na 

świecie go nie było. Mój wujek jest wspaniałym człowiekiem, każdemu 

pomaga. Ciągle powtarza: Mam takie samo imię, jak przyjaciel Pana 

Jezusa, więc nie mogę odmówić komuś pomocy, gdy oto prosi- a kiedy 

pomagam, to mam wrażenie, że razem z Jezusem dźwigam krzyż. 

Spróbuję i ja być Szymonem, dla moich bliskich, kolegów 

i koleżanek. 

 

Stacja VI - Dobra Weronika 

Zapewne tłum ludzi stał przy drodze, którą szedłeś Panie, może 

nawet niektórzy współczuli Ci i chcieli pomóc- ale nikt tego nie uczynił 

z wyjątkiem jednej odważnej kobiety o imieniu Weronika. 

Panie Jezu, ja też znam jedną Weronikę- chodzi ze mną do klasy. 

I gdy komuś z nas jest przykro, albo smutno, zawsze przychodzi i próbuje 

nas pocieszyć. Mówi przy tym, że pomagając innym, pomaga Chrystusowi.  

Nie bardzo to rozumiem, no bo jeśli na przykład pomagam mamie 

robić zakupy, lub odwiedzam chorego kolegę- czy to też znaczy, że 

pomagam Tobie Panie Jezu? 

 

Stacja VII - Drugi upadek 

Zastanawiam się, czy przypadkiem nie potknąłeś się o wystający 

kamień - leżysz przytulony do ziemi, jakbyś ją obejmował i całował, jakbyś 

się z nią żegnał już ostatni raz. 

Kiedy tata Krzyśka się przewrócił, wszyscy sąsiedzi się śmiali: był 

pijany - tylko Krzysiek schowany za domem ocierał łzy z policzków - 

wstydził się swojego taty. Nikt nie lubi Krzyśka, wszyscy go przezywają, 

a dzieci nie chcą się z nim bawić. Właściwie nie wiem dlaczego- on nikogo 
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nie bije, nie kradnie, sąsiadom mówi dzień dobry, choć wielu mu na to nie 

odpowiada. 

Panie Jezu, czemu wszyscy tak traktują Krzyśka? Przecież to że jego 

tata pije, to nie jego wina. 

 

Stacja VIII - Płaczące niewiasty 

Kiedy mi przykro lub coś mnie boli, to sobie popłaczę, a wtedy 

mama mnie pociesza i mówi, że to dobrze dla oczu - one też czasami 

potrzebują łez. Myślę, że każdy z nas potrzebuje czasem trochę 

współczucia.  

W dniu moich urodzin babcia powiedziała mi, bym zawsze 

pamiętał, że do mojego życia nie mogę dodać ani jednego dnia- ale do 

każdego dnia, mogę dodać trochę więcej życia. I że mam rozsiewać wokół 

ciepłe, dobre słowa i nieść ludziom radość i uśmiech. I dodała na koniec: 

I nie mów, że nie potrafisz! Wystarczy tylko chcieć! 

 

Stacja IX - Trzeci upadek 

Okres Wielkiego Postu się kończy, a ja jeszcze żadnego 

postanowienia nie zrobiłem. Oglądam telewizję, jak zwykle, gram na 

komputerze i tablecie więcej niż normalnie. Mnóstwo czasu spędzam 

z kolegami i kiedy wracam do domu jestem już zmęczony. Wieczorem nie 

mam czasu nawet zmówić pacierza. 

Kiedyś moja siostra gdzieś się spieszyła. Na złość schowałem jej 

buty- tym samym nie miała w czym wyjść z domu. Po pewnym czasie gdy 

mi się już znudziło powiedziałem jej gdzie są buty. Było jej bardzo smutno, 

spieszyła się do kościoła na nabożeństwo, a przeze mnie już nie zdążyła. Mi 

także zrobiło się przykro za swoje postępowanie. Dlatego następnego dnia 

poszliśmy już do kościoła razem.  

 



Dzień 2 - Pokochać Jezusa (klasy 1-3) 

139 

Stacja X - Z szat obnażony 

Stoisz już Panie na Golgocie w cierniowej koronie. Śmieją się 

z Ciebie żołnierze, nawet rzucili kości o Twoją szatę- smutny to widok. 

Przykre to jest, gdy wiele osób śmieje się z jednego człowieka. 

Kiedyś graliśmy ważny mecz i w ostatniej minucie, gdy było 0:0 

Maciek nie trafił na pustą bramkę. Jedni się z niego śmiali, inni byli wściekli 

na niego. A on po meczu w szatni przeprosił nas za tą niewykorzystaną 

sytuację, powiedział, że bardzo chciał strzelić tego gola, ale mu się nie 

udało. Było nam przykro, że mu dokuczaliśmy. 

Ty Panie nikogo nie potępiałeś, bo w każdym widziałeś siostrę, czy 

brata, których Bóg kocha. 

 

Stacja XI - Do krzyża przybity 

Krzyż stał się symbolem wielkiej miłości i męczeństwa, jest też 

symbolem bólu i cierpienia. 

Gdy zapytałem tatę, po co wiesza krzyż w domu, odpowiedział mi: 

Krzyż to znak miłości Boga do każdego z nas. Wieszam ten krzyż, bym 

nigdy o tym nie zapomniał! 

 

Stacja XII - Śmierć na krzyżu 

Umarłeś na krzyżu Panie Jezu, ale to nie znaczy, że Cię nie ma! 

Pamiętam śmierć mojego dziadziusia, bardzo to przeżywałem, było mi 

smutno, że już nie będzie się ze mną bawił. Zapytałem wtedy babcię, czy 

nie tęskni za dziadkiem. Powiedziała, że bardzo tęskni, ale wierzy, że jest 

teraz szczęśliwy w niebie.  

Panie Jezu, w końcu skończyła się dla Ciebie męka drogi krzyżowej, 

w końcu możesz wrócić do Nieba, kiedyś i ja się tam z Tobą spotkam! 
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Stacja XIII - Zdjęcie z krzyża 

Po śmierci na krzyżu, jesteś na rękach u swojej Mamy. Dotyka 

twojego zakrwawionego ciała. Musiała przeżywać ogromny smutek.  

Mówił mi mój starszy brat, że gdy kiedyś się wywróciłem 

i uderzyłem głową o kamień, lała mi się bardzo mocno krew. Gdy moja 

mama to zobaczyła rozpłakała się w jednym momencie i nie wiedziała jak 

mi pomóc, co zrobić. Tata zadzwonił po karetkę. W szpitalu mama mi 

powiedziała, że bardzo się o mnie martwiła i serce by jej pękło gdyby mi 

się coś poważniejszego stało.  

Teraz rozumiem, jak bardzo Maryja musiała cierpieć przy Twojej 

śmierci.  

 

Stacja XIV - Złożenie Pana Jezusa do grobu 

Kłóciły się kwiaty w ogrodzie, który z nich jest pierwszy 

i najpiękniejszy w oczach Boga: róża z goździkiem, słonecznik z łopianem, 

lilia z piwonią, tulipan z narcyzem... Sprzeczali się tak prawie przez dzień 

cały, aż maleńka stokrotka dłużej nie wytrzymała i do przemądrzałych 

kwiatów tak powiedziała: Nie kształt, kolor, wielkość czy zapach stanowi 

o ważności każdego z was- przecież jedno mamy niebo, dla każdego z nas 

Bóg zsyła słońce i deszcz, w każdym z nas może mieszkać wiatr... 

Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i nieważne, jaki mamy kolor 

skóry czy kształt oczu; nieistotne, czy jesteśmy mali, czy duzi, bogaci czy 

biedni, dobrzy czy źli- dla każdego z nas Chrystus dał się ukrzyżować i dla 

każdego z nas Chrystus zmartwychwstał. 

Każdy z nas jest ważny i Bóg wszystkich nas kocha! 

 

7. Piosenka: Pan jest Pasterzem moim 
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8. Nabożeństwo pokutne42 

A teraz drogie dzieci za to, że czasem nie przestrzegaliśmy przykazań 

Bożych, przeprośmy wspólnie Pana Jezusa: 

Wezwania oddzielone piosenką Przepraszam Cię Boże skrzywdzony 

w człowieku. 

 Za to, że często Twoje pierwsze miejsce w naszych sercach zajmuje 

telewizja, komputer, koledzy, koleżanki. Przepraszam Cię Boże. 

 Za to, że nie zawsze zależało nam, aby przestrzegać Twoich 

przykazań. Przepraszam Cię Boże. 

 Za nasze lenistwo i brak chęci, by pomagać bliźnim. Przepraszam 

Cię Boże. 

 Za to, że byliśmy nieposłuszni wobec naszych rodziców, 

nauczycieli i wychowawców. Przepraszam Cię Boże. 

 Za to, że zaniedbywaliśmy naukę w szkolę i nasze obowiązki 

w domu. Przepraszam Cię Boże. 

 Za brak miłości okazywany naszym kolegom i koleżankom. 

Przepraszam Cię Boże. 

  

                                                      
42 Jeśli nie było odprawianej Drogi Krzyżowej. 
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Dzień 3 - Naśladować Jezusa (klasy 1-3) 

 

W tym dniu przywidziana jest Eucharystia, która stanowi centralny punkt 

spotkania rekolekcyjnego. 

1. Wprowadzenie 

1.1. Modlitwa na rozpoczęcie 

1.2. Zebrać serduszka, które dzieci miały zrobić w domu 

(najlepiej do koszyka) i jeszcze przed Mszą św. postawić 

koło ołtarza, komentując, że Pan Bóg cieszy się z waszych 

uczynków itd. 

2. Liturgia Słowa podczas Mszy św.:  

Pwt 6,2-6; Ps 18; Mk 12,28b-3443 

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa 

Mojżesz tak powiedział do ludu: „Będziesz się bał Pana, Boga 

swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję 

wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia twego, 

byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się 

dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg 

ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, 

Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, 

z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech 

pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci nakazuję”. Oto słowo Boże. 

  

                                                      
43 Niedziela XXXI tygodnia okresu zwykłego, rok B. 
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Psalm Responsoryjny: Ps 18,2-3a.3bc-4. 47 i 51ab 

Refren: Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja 

Miłuję Cię, Panie, 

mocy moja, 

Panie, Opoko moja i twierdzo, 

mój wybawicielu. 

Ref. 

Boże, skało moja, na którą się chronię, 

tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono. 

Wzywam Pana, godnego chwały, 

i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół. 

Ref. 

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka. 

Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca. 

Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi 

i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi. 

Ref. 

Aklamacja: w zależności od okresu liturgicznego  

(J 14,23)  

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, 

a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. 

 

Ewangelia 

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: 

„Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: 

„Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz 

miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym 

swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz miłował 

swego bliźniego jak siebie samego". Nie ma innego przykazania większego 
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od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, 

słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować 

Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak 

siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. 

Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś 

od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.  

Oto słowo Pańskie. 

 

3. Homilia44 

Drogie dzieci. Dobiegają powoli końca nasze rekolekcje, czyli inne 

lekcje. Powiedzcie mi zatem, czego podczas nich się nauczyliście. O czym 

rozmawialiśmy w pierwszym dniu (słuchamy odpowiedzi dzieci)? 

Mówiliśmy o słuchaniu nauczycieli, rodziców i Pana Boga i o tym, że chcą 

oni dla nas dobra, wiedzą co dla nas najlepsze i bardzo nas kochają. Pan 

Bóg tak nas kocha, że stworzył nas i dla każdego z nas stworzył cały świat 

(dzieci mogą przypomnieć rysunki Bożych stworzeń z pierwszego dnia). Pan 

Bóg mówi do nas na różne sposoby i śpiewaliśmy nawet o tym specjalną 

piosenkę. Czy pamiętacie, gdzie możemy spotkać i usłyszeć Pana Boga 

(dzieci odpowiadają). Pierwszego dnia rekolekcji w Piśmie Świętym 

usłyszeliśmy słowa, że Pan Jezus chce, abyśmy Go często odwiedzali i się 

z Nim spotykali.  

Wczoraj rozmawialiśmy o tym, jak możemy okazywać miłość Panu 

Jezusowi. Mówiliśmy o pewnym zwierzątku, kto pamięta jakie (pada 

odpowiedź – owieczka), które oddaliło się od swojego stada. Ale pasterz, 

czyli kto? (dzieci mówią – Pan Jezus) nie chciał tej owieczki zostawić 

samej, bo bardzo ją kochał. Tak samo jak tę owieczkę, Pan Jezus kocha nas, 

                                                      
44 Cel: podsumowanie treści całych rekolekcji i zachęta do naśladowania Jezusa poprzez 

miłość Boga i bliźnich; przesłanie: najlepiej naśladujemy Jezusa poprzez wypełnianie 

przykazania miłości; apel: miłujmy Pana Boga i bliźniego; opór: trudno jest realizować 

przykazanie miłości na co dzień. 
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tylko my nie zawsze do końca wiemy, jak mu na tę miłość odpowiedzieć. 

I o tym właśnie mówiliśmy wczoraj. Pamiętacie na jakie sposoby możemy 

okazywać Panu Jezusowi, że bardzo go kochamy? (dzieci wymieniają) 

A jeżeli nam te dobre uczynki nie wychodzą, a robimy dokładnie na odwrót, 

jak mamy wtedy postąpić w stosunku do Pana Boga i bliźniego (dzieci 

mówią - przeprosić)? 

Dzisiaj natomiast w Ewangelii Pan Jezus nam przypomina o tym 

wszystkim, o czym rozmawialiśmy w poprzednich dwóch dniach. Pewien 

człowiek pyta Pana Jezusa, jakie jest najważniejsze przykazanie. Kto 

pamięta, co odpowiedział Pan Jezus? Dzieci odpowiadają. Tak więc Pan 

Jezus mówi, że najważniejszym przykazaniem ze wszystkich jest to, aby 

kochać Boga i bliźniego jak siebie samego. I to przykazanie ma swoją 

pewną specjalną nazwę. Kto z was powie mi, jak takie przykazanie się 

nazywa (prawidłowa odpowiedź: przykazanie miłości)? Wypełniając go, 

jesteśmy blisko Pana Jezusa i naśladujemy Go.  

Jesteśmy teraz na Eucharystii, a podczas każdej takiej Eucharystii chleb 

zamienia się w ciało Pana Jezusa. Tak więc, podczas Mszy świętej jesteśmy 

tak blisko Pana Jezusa, jak to tylko możliwe. Pan Jezus, aby pokazać jak 

bardzo nas kocha, nie tylko stworzył dla nas różne stworzenia, zaprasza nas 

do kościoła i pozwala czytać Jego Słowo, nie tylko wraca po nas jak po 

owieczkę, która odeszła od stada, ale umarł za nas na krzyżu i jest z nami 

obecny podczas każdej Eucharystii. Jezus jest więc dla nas najlepszym 

przykładem w wypełnianiu przykazania miłości, a my będziemy podobni 

do Niego, kiedy będziemy Go w tym naśladować. Amen.  

 

4. Modlitwa powszechna – spontaniczna, ważne, żeby wybrzmiały 

prośby: za Kościół, za rodziców, za nauczycieli, za księdza 

Proboszcza i innych księży posługujących w parafii, za nas samych 

itd. 
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5. Propozycja piosenek na Mszę Świetej: 

1.1. Rozpoczęcie Jak odnaleźć mam Chrystusa. 

1.2. Przygotowanie darów Pan jest Pasterzem moim. 

1.3. Komunia Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Cię. 

1.4. Dziękczynienie Jesteś Królem. 

1.5. Zakończenie Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze. 

 

Piosenki 

Ci, co zaufali Panu,   D 

odzyskują siły,   h 

otrzymują skrzydła jak orły,  G 

biegną bez zmęczenia.  A D 

(przykładowe państwa: Niemcy, Francja, Japonia, USA, Chiny, RPA, 

Szwecja, Czechy) 

 

ref.: Jak odnaleźć mam Chrystusa D e 

gdzie Go szukać mam  A D 

pomóż mi bym Go odnalazł  h e 

i już nie był sam   A D 

1. W Kościele, w Kościele  D e 

mój Chrystus jest   A D A7 

W Kościele, w Kościele  D e 

On czeka Cię    A A7 D 

2. W Ewangelii, …  

3. W Eucharystii, …  

4. W modlitwie, …  

5. W rodzinie, …  

(można dodawać różne wezwania) 

Jesteś Królem, jesteś Królem, D A h 
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Królem jest Bóg. x2   G 

Podnieśmy wszyscy nasze serca, D 

Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, A 

Stawajmy przed obliczem Pana, h  

Wielbiąc Go. x2   G 

 

Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze D G D 

Panie nasz, Boże nasz.  D A D 

Tyś jak wiatr w swej naturze   

Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.  

Łandarej-łandaoooo,     

łandarej-łandao. x2    

Światłem swym oświetlasz drogę, 

która prosto wiedzie nas. 

Tam gdzie źródło Twej miłości, 

gdzie radośnie płynie czas. 

 

Pan jest Pasterzem moim,    h fis h H7 

niczego mi nie braknie    G A D Fis 

na niwach zielonych pasie mnie,   G A D fis h 

nad wody spokojne prowadzi mnie.   e h fis h 

ref. Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Cię   D A h G 

W miłosierdziu swoim nie opuścisz mnie   D A G A 

Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Cię 

Do swojego serca mocno przytul mnie 

1. Tak, jak jasne słońce patrzysz na mnie z góry  D G D 

Nie zasłonią Ciebie nawet ciemne chmury.   D G A 

2. Przyjaźń Twa serdeczna zawieść mnie nie może, 

Grzechy me wybaczasz, miłosierny Boże.  



VII. REKOLEKCJE WSD TUCHÓW 

 148  

Dzień 1 - Bóg mnie kocha i jest blisko (klasy 4-6)45 

 

Cel: Uczestnicy zrozumieją, zapamiętają i zaakceptują myśl, że Bóg kocha 

wszystkich ludzi i każdego z nas osobno. 

Pieśń na wejście: Bóg kocha mnie. 

Obrzędy wstępne: Znak krzyża i pozdrowienie 

Wprowadzenie: 

Rozpoczynamy rekolekcje (czym one są…) 

• trochę inne lekcje - i inne skojarzenia dzieci 

• łac. colligo, ére - zbierać razem; recolligo, ére - zbierać na nowo 

• tak jak zgrupowanie sportowców: odnowienie ducha, wyciąganie 

wniosków z popełnionych błędów, nabranie sił, próba poprawy 

• porządkowanie: zabawek, pokoju, wiedzy 

• zadanie 1: 10 osób - porządkowanie cyfr od 1 do 10 (ma na celu 

zobrazowanie porządkowania) 

• zadanie 2: 10 osób - porządkowanie z rozsypanki liter słowa: 

rekolekcje 

• co mamy uporządkować w trakcie rekolekcji? 

 Słoik, ping-pongi oraz ryż. W pierwszej kolejności pokazujemy, 

że jak do słoika wrzucimy pełno ryżu, a później piłeczki, to się one 

nie zmieszczą. Jeśli natomiast zadanie to wykonamy odwrotnie to 

zmieszczą się i piłeczki i ryż (mimo tego, że nic nie ujęliśmy). 

Podobnie jest z Bogiem - jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to 

                                                      
45 Wszystkie trzy dni opracowała grupa, w skład której wchodzili bracia: Paweł Orzeł, 

Grzegorz Pruś, Paweł Głodowicz, Piotr Czechowicz, Michał Bujak (CSsR). 
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wszystko jest na swoim miejscu. Dalej spróbujemy zastanowić się 

jak dać poprawne miejsce Panu Bogu. 

• Rekolekcje to słuchanie i nauka słuchania 

• To trochę inne lekcje - kto jest nauczycielem, a kto uczniami? (wcale 

nie brat, ani ks. Proboszcz) 

• co to znaczy: być posłusznym rodzicom? - słuchać tzn. przyjmować, 

uczyć się, realizować, np.: 

 Mama poleciła Julce, ażeby poszła do sklepu po cukier. Julka 

siedziała akurat przed komputerem na facebooku i nie miała 

ochoty wychodzić z domu bo było zimno i padał deszcz. Zostawiła 

jednak komputer i pobiegła wypełnić polecenie mamy. Po drodze 

spotkała koleżanki. Te namawiały ją, aby ukryła się przed 

deszczem w bramie i pobawiła się z nimi. Cukier nie zając, nie 

ucieknie. Może za chwilę przestanie padać. Julka zwyciężyła 

pokusę. Pamiętała, ze inna była wola mamy. Czy Julka kocha 

swoja mamę? Tak! 

• dlaczego mamy być posłuszni rodzicom? - kochają nas, pragną 

naszego dobra 

• posłuszeństwo = przyjęcie pomocy - historia Michałka 

 5-letni Michałek postanowił pewnego dnia wbić w ścianę swojego 

pokoju gwóźdź, by móc zawiesić jakiś obrazek. Uznał, że jest już 

duży i nie potrzebuje niczyjej pomocy, sam sobie poradzi. Wziął 

gwóźdź i młotek i zabrał się do roboty. Wymierzył i trzasnął 

młotkiem obok gwoździa. I tak drugi raz i trzeci. Całej tej sytuacji 

przyglądał się jego tata, ale skoro synek zawzięcie twierdził, że 

sam sobie poradzi, postanowił się nie wtrącać. Michałek nieco już 

zmęczony, wymierzył kolejne trafienie, ale tym razem zamiast 

odgłosu uderzenia w ścianę, rozległ się krzyk i płacz. No tak. 

Można się tego było spodziewać. Chłopiec zamiast w gwóźdź trafił 
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sobie w palec. Rzucił narzędzia i pobiegł do taty. Wtulił się 

w niego, a po chwili łamiącym się głosem zapytał: Dlaczego mi 

nie pomogłeś? Przecież nie chciałeś pomocy – odrzekł tata. 

Gdybyś tylko poprosił… 

• posłuszeństwo Bogu podobnie jak rodzicom 

• gdzie możemy usłyszeć pana Boga? - kościół, Pismo św. (Pan Bóg 

mówi nam o sobie, bo żeby się z kimś zaprzyjaźnić, trzeba go 

najpierw poznać - nowy kolega w klasie), lekcje religii 

• dlaczego mamy być posłuszni Panu Bogu? – nawiązanie do posł. 

rodzicom - bo nas kocha: MIŁOŚĆ BOŻA 

Dziś będziemy mówić właśnie o tym, że Pan Bóg nas kocha 

Forma: Liturgii Słowa 

Będzie nam towarzyszył przewodnik, który chce nam pomóc poznać, że 

jesteśmy kochani przez Boga.  

• Zapowiedzieć, ale nie zdradzać kto to będzie (chodzi o Noego). 

Akt pokuty: Aspersja 

Liturgia słowa 

PIERWSZE CZYTANIE 

Rdz 7, 1-5. 10, (Wtorek, VI tydzień zwykły, rok I) 

 

Czytanie z Księgi Rodzaju 

Pan rzekł do Noego: «Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo 

przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego 

pokolenia. Z wszelkich zwierząt czystych weź z sobą siedem samców 

i siedem samic, ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze: samca 

i samicę; również i z ptactwa – po siedem samców i po siedem samic, aby 

w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi. Bo za siedem dni 

spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał czterdzieści dni i czterdzieści 
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nocy, aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi – 

cokolwiek stworzyłem». I wypełnił Noe wszystko tak, jak mu Pan polecił. 

A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na ziemię.  

Oto słowo Pańskie. 

PSALM RESPONSORYJNY 

Ps 139 (Wtorek, 27 tydzień zwykły, Rok II) 

 

Refren: Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną. 

Przenikasz i znasz mnie, Panie, * 

Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. 

Z daleka spostrzegasz moje myśli, † 

przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, * 

i znasz wszystkie moje drogi. 

Refren. 

Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze * 

i utkałeś mnie w łonie mej matki. 

Sławię Cię, że mnie tak cudownie stworzyłeś, * 

godne podziwu są Twoje dzieła. 

Refren. 

I duszę moją znasz do głębi. * 

Nie byłem dla Ciebie tajemnicą, 

kiedy w ukryciu nabierałem kształtów, * 

utkany we wnętrzu ziemi. 

Refren. 
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

J 13, 33-35, (V Niedziela Wielkanocna rok C) 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, 

tak jak Ja was umiłowałem. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

EWANGELIA 

J 13, 31-33a. 34-35 Przykazanie nowe daję wam 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn 

Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą 

otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy 

chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko 

jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie 

miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali 

wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli 

będziecie się wzajemnie miłowali». Oto słowo Pańskie. 

Homilia/kazanie 

 Rozpoczynamy od pytania: 

• Czym jest dla was miłość? Oto kilka przykładowych 

odpowiedzi: 

 "Kiedy moja babcia dostała zapalenia stawów, nie mogła się 

więcej schylać i malować paznokci u nóg. Mój dziadek robił 
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to dla niej przez cały czas, nawet kiedy sam dostał zapalenia 

stawów. To jest miłość". Rebecca - lat 8 

 "Miłość jest wtedy, kiedy wychodzisz coś zjeść i dajesz 

komuś większość swoich frytek, nie oczekując ani jednej 

w zamian". Chrissy - lat 6 

 Miłość to to, co wywołuje twój uśmiech, kiedy jesteś 

zmęczony". Terri - lat 4 

 "Miłość jest wtedy, kiedy moja mama robi kawę dla taty 

i zanim mu ją poda, próbuje, czy dobrze smakuje". Danny - 

lat 7 

 Aktywizacja: 

• Metoda różne znaki i symbole: przedstawienie pojęcia miłość 

w postaci plastycznej – za pomocą kilku prostych symboli 

i znaków graficznych zestawionych w jednej linii. Dzieci 

w grupach lub w inny sposób (np. wybrane dziecko) rysują 

symbole, które kojarzą się im z miłością (chodzi o bardzo 

symboliczne przedstawienie np. serce, strzała miłości…). 

• Podsumowanie pracy w grupach, polega na wyjaśnieniu co, kto, 

dlaczego przedstawił. 

• Celem jest przybliżenie, zobrazowanie tematu naszej 

konferencji. 

• Dalsze wyjaśnieni powinno doprowadzić nas, do tego, że Pan 

Bóg kocha nas i chce dla nas dobra. Można się tu odwołać do 

wstępu (na temat rekolekcji). 

• Tu przypominamy, że obiecaliśmy przewodnika. Wprowadzamy 

więc, że Pan Bóg w Piśmie Świętym dał nam kilka konkretnych 

przykładów, że troszczy się o człowieka i nie daje mu zginąć jak 

ten go słucha. Jedną z takich postaci jest Noe. 
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 Wprowadzenie postaci Noego: 

• Noe i jego historia 

 Na świecie panowało zło i nienawiść. 

 Był jednak na ziemi jeden człowiek sprawiedliwy o imieniu 

Noe. 

 Noe miał trzech synów: Sem, Cham, Jafet. 

 Pewnego dnia Bóg nakazał Noemu by zbudował arkę.  

 Noe wraz ze swoimi synami posłuchał Go i rozpoczęli 

budowę. Na jej budowę mieli tylko siedem dni. Gdy już 

skończyli ''przyszła'' ulewa. Noe wraz ze swoją rodziną 

i zwierzętami schowali się do arki. Deszcz padał 40 dni 

i nocy. 

 Noe wypuścił gołębice aby sprawdzić czy gleba już 

wystarczająco wyschła. 

 Gdy już wszyscy opuścili arkę ''wyszła'' tęcza. 

 Oznaczała ona umowę Boga z człowiekiem. 

 Noe i Bóg zawarli przymierze (umowę). 

• Teraz przez kilka chwil rozmawiamy z dziećmi na temat historii 

Noego. Zadajemy pytania, które maja ukazać, że Pan Bóg 

troszczy się o człowieka. (Unikamy drążenia tematów dni 

następnych: kary za grzechy i przyjaźni z Panem Bogiem). 

Chodzi więc o pytania typu: Dlaczego Noe został uratowany? 

 Gdyby była taka potrzeba, można wytłumaczyć, fakt potopu. 

Trzeba więc powiedzieć, że Bóg jest tym, który nie chce 

potopu (zła). Sam mówi w innym miejscu Pisma Świętego 

(Iz 54, 9-10): „Ponawiają się dla Mnie jakby dni Noego: jak 

przysiągłem, że wody Noego już nigdy więcej nie zaleją 

ziemi, tak też przysięgam nie gniewać się na ciebie i nie 

karcić ciebie. Bo góry mogą przeminąć i wzgórza mogą się 



Dzień 1 - Bóg mnie kocha i jest blisko (klasy 4-6) 

155 

zachwiać, lecz moja łaskawość nie przeminie i moje 

przymierze pokoju się nie zachwieje! – mówi PAN, który 

obdarza cię miłością”. To jednak bardziej nawiązuje do 

tematu dnia drugiego. 

 Urozmaicenie: 

• Filmik o arce Noego – pokazuje arkę w skali 1:1: 

https://www.youtube.com/watch?v=o4_AP0MiwKA  

• Piosenka: Pewnego dnia Noe do lasu szedł: 

https://www.youtube.com/watch?v=QnzaaIFHNe8  

 Mistagogia: 

• Celem tego ostatniego punktu jest podsumowanie powiedzianych 

treści. 

• Nawiązanie do Ewangelii. 

• Ukazanie Jezusa jako naszego zbawiciela, który ratuje nas od 

potopu zła. 

• Wytłumaczenie, że szczególnie dzieje się to na liturgii (może 

nawiązanie do aspersji). 

• Należy pamiętać, aby podkreślić, że Pan Bóg ratując Noego, 

posyłając Jezusa chciał nam powiedzieć, że nas kocha. Również 

rekolekcje są takim czasem, w którym doświadczamy Bożej 

miłości. 

Pieśń: Bóg jest miłością, miejcie odwagę, żyć dla miłości… 
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Modlitwa wiernych 

Do Boga, zawsze miłującego nas Ojca, zanieśmy wspólne 

prośby: 

1. Za papieża, biskupów, kapłanów, aby w posłudze byli posłuszni 

woli Bożej. Ciebie prosimy… 

2. Za rządzących państwami, aby działali dla dobra innych. Ciebie 

prosimy… 

3. Za ludzi samotnych i bezdomnych, aby otrzymali potrzebną 

pomoc. Ciebie prosimy… 

4. Za naszych bliskich zmarłych i za zmarłych w katastrofach 

naturalnych, aby byli przyjęci do Królestwa Niebieskiego. 

Ciebie prosimy… 

5. Za nas samych, abyśmy zawsze kochali Boga i drugiego 

człowieka. Ciebie prosimy… 

Boże, który jesteś wśród nas i obdarzasz nas swoją miłością, 

przyjmij prośby, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa, Pana 

naszego. Amen. 

„Ojcze nasz” 

Błogosławieństwo kapłana 

Pieśń: Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój. 
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Dzień 2 - Bóg przebacza mi grzechy (klasy 4-6) 

 

Cel: Uczestnicy rozumieją, że Bóg przebacza człowiekowi grzechy i chce 

mu pomóc z nich wyjść. 

Pieśń na wejście: Abba Ojcze 

Obrzędy wstępne: Znak krzyża i pozdrowienie 

Wprowadzenie 

 Przypomnienie rozważania z dnia poprzedniego 

 Wprowadzenie do rozważań na temat grzechu 

 Ponowne nawiązanie relacji emocjonalnej z naszym przewodnikiem 

Noem 

 Forma Liturgii Słowa i sakrament pokuty i pojednania 

 

Akt pokuty: Aspersja 

Pieśń: Przepraszam Cię Jezu skrzywdzony w człowieku… 

Liturgia słowa 

PIERWSZE CZYTANIE 

Rdz 6,5-8, (Wtorek, VI tydzień zwykły, rok I) 

 

Czytanie z Księgi Rodzaju 

Pan Bóg, widząc, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że 

usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, 

i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: «Zgładzę ludzi, których stworzyłem, 

z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki podniebne, bo 

żałuję, że ich stworzyłem». Tylko Noego Pan darzył życzliwością.  

Oto słowo Boże. 
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PSALM RESPONSORYJNY 

Ps 51, (Środa Popielcowa) 

 

Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, * 

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy * 

i oczyść mnie z grzechu mojego. 

Refren. 

Uznaję bowiem nieprawość moją, * 

a grzech mój jest zawsze przede mną. 

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem * 

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. 

Refren. 

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * 

i odnów we mnie moc ducha. 

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza * 

i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 

Refren. 

Przywróć mi radość Twojego zbawienia * 

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

Panie, otwórz wargi moje, * 

a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

Refren. 
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 11, 28 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,  

a Ja was pokrzepię. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

EWANGELIA 

Ewangelia: Łk 15,1-10 (Czwartek, 31 tydzień zwykły) 

Łk 15, 1-10 Przypowieści o zagubionej owcy i zagubionej drachmie 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy 

i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, 

mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im 

wtedy następującą przypowieść: 

«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 

dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją 

znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; 

sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem 

owcę, która mi zginęła”. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa 

będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 

z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują 

nawrócenia. 

[Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną 

drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, 

aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: 

„Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, 

powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego 

grzesznika, który się nawraca». Oto słowo Pańskie. 
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Homilia/kazanie 

Historia o małej owieczce 

Zagubiona owca 

Jestem owcą numer siedemdziesiąt dwa. Wiem to na pewno, gdyż 

taki numer namalowano farbą na moich plecach. Aby ułatwić liczenie 

owiec, pasterz wymalował każdej numer. W ten sposób dowiedziałam się, 

że jest nas sto. Setnym numerem jest owca, która wyróżnia się pychą 

z każdego kędziorka wełny. Myślę, że numer setny dostała tylko dlatego, że 

ma największe plecy. 

Ja zaś jestem siedemdziesiątą drugą. Oznacza to, że kiedy stado 

wędruje, nie jestem ani pośród pierwszych, ani też pomiędzy ostatnimi. 

Jestem pośrodku, najzupełniej przeciętna. 

Tak naprawdę jestem nikim. Wykorzystują mnie, jak inne: zabierają 

mi wełnę, mleko, a nawet jagnięta. Jestem zwierzęciem. Służę do produkcji 

i tyle. Nie jestem więcej warta niż kawałek płotu wokół naszej owczarni. 

Tak naprawdę nikt na mnie nie zwraca uwagi. 

Dlatego postanowiłam zniknąć. Odeszłam nocą. Zanim pasterz się 

zorientował, ja byłam już daleko. 

Upajałam się wolnością i szczęściem. Podskakiwałam pośród skał, 

wyjadałam tylko najdelikatniejszą trawę, gdzie chciałam i kiedy chciałam. 

Piłam z potoków, kiedy miałam ochotę. Odpoczywałam w cieniu, kiedy 

chciałam. Wełna, mleko, jagniątka - wszystko będzie moje. Wreszcie czuję, 

że żyję! 

Przez pierwsze noce jedynie gwiazdy czuwały nad moim snem. Po 

cóż potrzebny pasterz? 

Ale któregoś wieczora usłyszałam skowyt wilka. Poczułam jego 

obecność, jego zapach, bezszelestny odgłos jego kroków. On był w pobliżu. 
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Wtuliłam się między skały. Nie zdołam uciec. Nie potrafię biegać. 

Oczy wilka błyszczą wyraźniej niż gwiazdy, już wysuwa długi język między 

białymi kłami. Za chwilę koniec. 

Aż tu nagle... Dwie potężne dłonie wyciągają mnie z mojego 

nędznego schronienia: dwie potężne dłonie dobrze znanego mi człowieka. 

Przyszedł pasterz! Przyszedł właśnie po mnie! 

- Wracamy do domu. Brakowało mi ciebie, siedemdziesiątej drugiej! 

Pogadanka z dziećmi na temat opowiadania. Oto pytania wokół których 

należy się obracać: 

 Kto był głównym bohaterem opowiadania? 

 Jak czuła się owieczka z numerem 72? 

 Czy numer 72 oznaczał wyróżnienie? 

 Która z owieczek była najbardziej dumna ze swojego numeru 

i dlaczego? 

 Co postanowiła zrobić owieczka 72? 

 Jak czuła się na wolności? 

 Czy potrafiła zapewnić sobie bezpieczeństwo? 

 Kto stanowił dla niej zagrożenie? 

 Czy owieczce stało się coś złego? 

 Kto uratował owieczkę? 

 Czy owieczka był szczęśliwa, że pasterz ją uratował? 

W naszym życiu też są takie sytuacje, kiedy czujemy się podobnie jak 

nasza owieczka. Czujemy się samotni, nieszczęśliwi, niezauważeni, 

zdradzeni. Takie momenty powodują, że próbujemy na własną rękę się 

ratować. Uciekamy spod opieki pasterza, którymi w naszym życiu są 

rodzice, przyjaciele, nauczyciele, a nade wszystko Pan Jezus. Zdarzają się 

nam takie ucieczki od naszego dobrego pasterza, ucieczki, które wydają się 

bardzo atrakcyjne. W Kościele na taką ucieczkę mówimy grzech. Grzech 
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jest odwróceniem się do Pana Jezusa plecami i powiedzeniem Mu, że ja 

sobie sam poradzę w moim życiu i że bez Niego ono będzie lepsze 

i ciekawsze. 

Przypomnijmy sobie historię Noego z dzisiejszego czytania. W jego 

życiu też spotkał się z tym, że ludzie odwracali od Pana Boga. Pan Bóg 

postanowił ich za to ukarać. Powiedział Noemu: Chcę ich zniszczyć, 

ponieważ na ziemi pełno jest bezprawia”. Ocalił jednak Noego, ponieważ 

był Mu wierny. Pan Bóg postanowił go ochronić od kary jaką zamierzył dla 

tych, co źle postępowali. Powiedział Noemu, aby zbudował arkę i w niej się 

schronił. 

Powiedzieliśmy sobie, że w naszym życiu też są takie momenty, kiedy 

odwracamy się od Pana Boga. To są bardzo niebezpieczne momenty. 

Jesteśmy wtedy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo śmierci. Pan Bóg 

jednak nigdy się nie poddaje w poszukiwaniu swoich owieczek i ciągle nas 

woła do siebie. Woła nas po imieniu i prosi, abyśmy dali się otoczyć Jego 

opieką. Posłuchajcie historii Ani. 

Ania skarżyła się, że nigdy jej nie kochano. W dzieciństwie zawsze miała 

wrażenie, że urodziła się przez przypadek, nie była dzieckiem 

wyczekiwanym, upragnionym. Rodzice rozmawiali tylko o bracie, czy 

siostrze, nigdy o niej, jak gdyby jej nie było. Miała wrażenie, że zawsze była 

przeszkodą i nigdzie nie była mile widziana. Czuła się zatem, niczym piąte 

koło u wozu. Narzekała:  

- Kiedy chodziłam do szkoły, wszyscy mieli przyjaciół, tylko nie ja. 

Miałam wrażenie, że żaden mężczyzna nigdy mnie nie pokocha. 

Aż kiedyś opowiada Ania: 

- Pewnego dnia wędrując po lesie usiadłam pod drzewem i w jednej 

chwili przyszło olśnienie: Przecież Bóg mnie kocha! 
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W naszej słabości, grzechu, odrzuceniu możemy czuć się tak jak 

Ania. Wtedy możemy sobie przypomnieć to co powiedziała Ania: Bóg mnie 

kocha!!! 

Dotykają nas obojętne spojrzenia ludzi i mamy ochotę wykrzyczeć: 

- Nie potrafię, nie jestem godna, nie jestem dobra. Bóg jednak 

zawsze powtarza: 

- Ja kocham cię taką, jaką jesteś, i to właśnie ciebie dziś wybieram, 

właśnie ciebie z twoimi grzechami, niewiernością, słabością. Jesteś moim 

umiłowanym dzieckiem i nigdy cię nie opuszczę. 

Zobaczcie tak jak uratował Noego od potopu, tak też chce nas 

uratować!!! Chce nas ocalić od naszej słabości, która nas niszczy, gnębi, 

poniża. Wychodzi za nami i tak jak pasterz ocalił owieczkę chce ocalić, do 

nas należy decyzja, czy się na to zgodzimy. Jak dać się ocalić Bogu? Trzeba 

się przyznać, że zrobiliśmy w naszym życiu, źle i poprosić o to, aby nam 

tego nie pamiętał. Zobaczcie, ci ludzie, wśród których żył Noe śmiali się 

z niego, z tego co on robi, nie wierzyli, że nadchodzi niebezpieczna 

powódź. Podobnie śmiali się gdy Pan Bóg ich ostrzegał przed tym, że złe 

postępowanie może ich doprowadzić do śmierci – nie wierzyli Mu i dlatego 

zginęli. 

Nas również Pan Bóg ostrzega, że nasze grzechy mogą nas 

doprowadzić do upadku, że kiedy robimy coś złego to narażamy się na 

śmiertelne niebezpieczeństwo. Aby nas ostrzec Bóg posłał do nas swojego 

Syna – Jezusa i ten powiedział nam, że aby się ocalić trzeba prosić Pana 

Boga o przebaczenie naszych grzechów i ustanowił sakrament pokuty jako 

takie miejsce przeproszenia Pana Boga. Aby dobrze przygotować się do 

tego sakramentu trzeba zrobić dobry rachunek sumienia. Trzeba wiedzieć 

za co przepraszamy Pana Boga. Dlatego teraz proponuje wam, abyśmy 
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wspólnie spojrzeli na nasze życie i zastanowili się, za co mam przeprosić 

Pana Boga! 

Rachunek sumienia 

 Będziesz miłował Pana Boga swego: 

o Czy opuszczałem z lenistwa modlitwy codzienne? 

o Czy podczas modlitwy myślałem umyślnie o innych sprawach? 

o Czy zaniedbywałem naukę religii? 

o Czy wymawiałem imiona święte w żartach lub w złości? 

o Czy przeklinałem? 

o Czy przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie? 

o Czy w dniu świętym opuściłem z lenistwa Mszę świętą? 

o Czy spóźniłem się na Mszę świętą? 

o Czy w kościele zachowywałem się źle? 

o Czy pracowałem w dniu świątecznym? 

o Czy ty kochasz Boga ponad wszystko? 

o Czy pamiętasz, że w Chrzcie świętym stałeś się dzieckiem 

Boga?  

o Czy wierzysz w to, że Bóg tak cię kocha, jak najlepszy Ojciec?  

o Czy dziękujesz Bogu za wszelkie dobro?  

o Czy modlisz się codziennie rano i wieczorem?  

o Czy myślisz o Bogu na modlitwie?  

o Czy w niedziele i święta chętnie idziesz do kościoła na Mszę 

świętą?  

o Jak uczestniczysz we Mszy świętej?  

o Jak często przyjmujesz Pana Jezusa w Komunii świętej?  

o Jak wygląda twoje przygotowanie i dziękczynienie po Komunii 

świętej?  

o Czy imię Boże i Świętych wypowiadasz z szacunkiem?  
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o Czy zawsze chodzisz na religię? Jak w niej uczestniczysz? Jak 

prowadzisz zeszyt?  

o Czy nie wstydzisz się swojej wiary? 

 A bliźniego swego: 

o Czy słuchałem rodziców, nauczycieli i starszych? 

o Czy pomagałem potrzebującym: rodzicom, starszym, kolegom i 

koleżankom? 

o Czy nie doliczam innych, nie naśmiewam się z nich?  

o Czy nie bije słabszych? 

o Czy oddaje rzeczy, które pożyczam? 

o Czy nie oszukuje? 

o Czy nie zazdroszczę? Czy szanuje własność innych i wspólna? 

o Czy nie mówię źle o innych, czy nie plotkuje? 

 Jak siebie samego: 

o Czy zastanawiam się nad celem i sensem mojego życia? 

o Czy akceptuję siebie, swoje życie, swój wygląd? 

o Czy widzę w sobie dobro i talenty, którymi Bóg mnie obdarzył? 

o Czy jestem odpowiedzialny za czyny, słowa, obietnice? 

o Czy mam do siebie szacunek i znam swoją ludzką godność? 

o Czy pogardzałem sobą, próbując odebrać sobie życia lub się 

okaleczać? 

o Czy dostrzegam w sobie sfery, nad którymi powinienem 

pracować, czy jestem cierpliwy w pracy nad sobą? 

o Czy marnuję czas, czy też umiem go zaplanować i dobrze 

wykorzystać? 

o Czy jestem leniwy, łatwo się zniechęcam? 

o Czy odpowiedzialnie podchodzę do moich obowiązków 

szkolnych (akademickich czy zawodowych) i domowych? 
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o Czy dobrze wykorzystuję niedzielny odpoczynek? Nie 

nadużywam w tym dniu telewizora, komputera, smartfona, lub 

tableta zapominając o całym świecie? 

o Czy idę na łatwiznę, marnuję swoje zdolności – odpisuję zadania 

(sam ich nie robię – nie chce mi się), ściągam? 

o Czy utrzymuję kontakty głównie z tymi, którzy się nade mną 

litują, a nie z tymi, którzy wymagają? 

o Czy łatwo wpadam w rozpacz, histerię? 

o Czy mam lęki, które paraliżują moja działanie i życie, co lub kto 

jest ich powodem? 

o Czy przywiązuję zbytnią wagę do rzeczy materialnych? 

o Czy oglądam pornograficzne filmy i czasopisma? 

o Czy nie pobudzam swojej seksualności (pornografia, nieczyste 

myśli, nieczyste wirtualne znajomości przez Internet, 

samogwałt)? 

o Czy szanuje swoje zdrowie (papierosy, alkohol, narkotyki, brak 

sportu)? 

o Czy rozsądnie korzystam z filmów, internetu, gier? 

o Czy jest we mnie egoizm i egocentryzm: patrzenie na świat 

przez pryzmat samego siebie? Czy pytam samego siebie 

o zgodność moich własnych decyzji z wolą Bożą? 

o Czy akceptuję samego siebie, czy też trwam w postawie buntu 

wobec Pana Boga, że jestem taki, a chciałbym być inny? 

o Czy nie jest tak, że dostrzegam jedynie swoje wady, upadki 

i porażki? 

o Czy dotrzymuję danego słowa, dbam o kulturę osobistą? 

o Czy potrafię się cieszyć z tego, co mam? 

o Czy dbam o swoje ciało, zdrowie fizyczne (ciepłe ubranie, 

odpoczynek, sen, walka z nałogiem)? 
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o Czy dbam o życie swoje i innych, zachowując przepisy ruchu 

drogowego oraz poprzez prowadzenie pojazdów bez 

uprzedniego spożywania alkoholu? 

Przypomnijmy sobie jeszcze pokrótce warunki dobrej spowiedzi: 

1. Rachunek Sumienia Przeglądnij stan swojej duszy. Co w życiu 

twoim było dobre, a co złe. Zbadaj siebie, czy po ostatniej spowiedzi 

nastąpiła w twoim życiu poprawa. W tym celu wezwij pomocy Ducha 

Świętego. 

2. Żal za grzechy Teraz ma nastąpić twoje nawrócenie, tzn. zerwanie 

z grzechem i nawiązanie przyjaźni z Bogiem. To wewnętrzne nawrócenie 

nazywa się żalem za grzechy. Z nim związane jest mocne postanowienie 

poprawy. Jest to najważniejszy warunek godnego przyjęcia sakramentu 

pokuty. 

3. Mocne postanowienie poprawy Ucisz się na chwilę… Pomyśl 

o dobrodziejstwach, jakich doznałeś od Boga w swoim codziennym życiu. 

Okazałeś się niewdzięczny przez swoje grzechy. Przeproś Pana Boga za nie 

i przyrzeknij Mu poprawę. 

4. Szczera spowiedź Wylicz swoje grzechy, a przy ciężkich podaj 

liczbę i okoliczności. Na zakończenie mów :Za wszystkie grzechy żałuję. 

Następnie słuchaj uważnie pouczeń kapłana i zapamiętaj nadaną pokutę. 

Przed przyjęciem rozgrzeszenia okaż jeszcze raz skruchę. 

5. Zadośćuczynienie Ten warunek sakramentu pokuty polega na tym, 

abyś odprawił pokutę przyjętą na spowiedzi świętej, naprawił krzywdy 

wyrządzone bliźnim. Wyrównaj zło dobrem: odwołaj oszczerstwo, oddaj 

rzecz przywłaszczoną. 

Zakończenie: Gdy już zrobiliśmy rachunek sumienia to teraz jeszcze trzeba 

nam uświadomić sobie, że te rzeczy są złe i żałować za nie, bo zasmucają 

Pana Boga, który chcąc naszego dobra nie znalazł poprzez te rzeczy 
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pozytywnej w nas odpowiedzi. Trzeba też postanowić sobie w sercu, że nie 

będziemy już tak więcej postępować, że nie chcemy już więcej zasmucać 

Pana Boga. Tak przygotowani możemy iść do spowiedzi, aby tam wyznać 

swoje grzechy, to znaczy powiedzieć je kapłanowi, który w imieniu Pana 

Boga je wysłucha. Po tak odbytej spowiedzi możemy być pewni, że nasze 

życie – to duchowe jest w doskonałej kondycji, że jest bezpieczne, że 

wróciliśmy do owczarni Pana Boga. Nie zapomnijmy jednak, że jeszcze 

jednej warunek dobrej spowiedzi, mianowicie trzeba naprawić to co złego 

się zrobiło poprzez grzech. Jeśli się kogoś okłamało, to go przeprosić. 

Podsumowanie: polega na powtórzeniu materiału do rachunku sumienia. 

Pieśń: Gdy na morzu wielka burza 

Modlitwa wiernych 

Do naszego ukochanego Ojca w niebie skierujmy nasze 

modlitwy: 

1. Módlmy się za Ojca Świętego N., biskupów i kapłanów, aby ich 

życie przyczyniało się do budowania miłości miedzy ludźmi. 

Ciebie prosimy... 

2. Módlmy się o pokój na świecie, aby ludzie zaniechali wojen, 

prześladowań, kłótni i nienawiści. Ciebie prosimy... 

3. Módlmy się za nasze rodziny, by panowały w nich zgoda 

i miłość, szacunek i wzajemna pomoc. Ciebie prosimy... 

4. Módlmy się za wszystkie dzieci przygotowujące się do 

I spowiedzi i Komunii Świętej o dar mądrości i umiłowania 

Jezusa ukrytego w Eucharystii pod postacią chleba i wina. 

Ciebie prosimy... 
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5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby dobry Bóg 

okazał im swoje miłosierdzie i przyjął do swego niebieskiego 

domu. Ciebie prosimy... 

6. Módlmy się za nas tutaj zebranych, abyśmy pamiętali o naszym 

chrześcijańskim obowiązku dążenia do większej miłości 

wzajemnej i mocniejszego kochania Boga. Ciebie prosimy... 

Miłosierny Boże, przyjmij nasze pokorne prośby, i uczyń nas 

odważnymi świadkami Zmartwychwstania oraz wiernymi Apostołami 

Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

„Ojcze nasz” 

Pieśń: Nie boję się gdy ciemno jest 
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Dzień 3 - Bóg jest moim przyjacielem (klasy 4-6) 

 

Cel: Doprowadzenie do zrozumienia, że Bóg jest blisko człowieka (może 

być przyjacielem), szczególnie w Eucharystii. 

Pieśń na wejście: Nie boję się gdy ciemno jest 

Obrzędy wstępne: Znak krzyża i pozdrowienie. 

Wprowadzenie 

 Przypomnienie rozważania z dnia poprzedniego 

 Wprowadzenie do rozważań na temat grzechu 

 Ponowne nawiązanie relacji emocjonalnej z naszym przewodnikiem 

Noem 

 Konferencja i Eucharystia 

Akt pokuty: Aspersja 

Pieśń: 

Konferencja: 

 Kto to jest przyjaciel? 

o Ten komu ufam 

 Co znaczy ufać? 

o Troszczy się 

o Pomaga 

o Mogę z nim porozmawiać o wszystkim. 

 Opowiadanie o przyjaźni „Mały książę”: 

Wtedy pojawił się lis. 

- Dzień dobry - powiedział lis. 

- Dzień dobry - odpowiedział grzecznie Mały Książę i obejrzał się, ale nic 

nie dostrzegł. 
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- Jestem tutaj - posłyszał głos - pod jabłonią! 

- Ktoś ty? - spytał Mały Książę. - Jesteś bardzo ładny... 

- Jestem lisem - odpowiedział lis. 

- Chodź pobawić się ze mną - zaproponował Mały Książę. - Jestem taki 

smutny... 

- Nie mogę bawić się z tobą - odparł lis. - Nie jestem oswojony. 

- Ach, przepraszam - powiedział Mały Książę. Lecz po namyśle dorzucił: - 

Co znaczy "oswojony"? 

- Nie jesteś tutejszy - powiedział lis. - Czego szukasz? 

- Szukam ludzi - odpowiedział Mały Książę. - Co znaczy "oswojony"? 

- Ludzie mają strzelby i polują - powiedział lis. - To bardzo kłopotliwe. 

Hodują także kury, i to jest interesujące. Poszukujesz kur? 

- Nie - odrzekł Mały Książę. - Szukam przyjaciół. Co znaczy "oswoić"? 

- Jest to pojęcie zupełnie zapomniane - powiedział lis. - "Oswoić" znaczy 

"stworzyć więzy". 

- Stworzyć więzy? 

- Oczywiście - powiedział lis. - Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, 

podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. I ty mnie 

nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysięcy 

innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem 

potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie. I ja będę dla ciebie 

jedyny na świecie. Jeślibyś mnie oswoił, moje życie nabrałoby blasku. 

Spójrz! Widzisz tam łany zboża? Nie jem chleba. Dla mnie zboże jest 

nieużyteczne. Łany zboża nic mi nie mówią. To smutne! Lecz ty masz złociste 

włosy. Jeśli mnie oswoisz, to będzie cudownie. Zboże, które jest złociste, 

będzie mi przypominało ciebie. I będę kochać szum wiatru w zbożu... 
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Lis zamilkł i długo przypatrywał się Małemu Księciu. 

- Proszę cię... oswój mnie - powiedział. 

- Bardzo chętnie - odpowiedział Mały Książę - lecz nie mam dużo czasu. 

Muszę znaleźć przyjaciół i nauczyć się wielu rzeczy. 

- Poznaje się tylko to, co się oswoi - powiedział lis. - Ludzie mają zbyt mało 

czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. 

A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają 

przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie! 

- A jak się to robi? - spytał Mały Książę. 

- Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz w pewnej odległości 

ode mnie, ot tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic 

nie powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumień. Lecz każdego dnia będziesz 

mógł siadać trochę bliżej... 

Następnego dnia Mały Książę przyszedł na oznaczone miejsce. 

- Lepiej jest przychodzić o tej samej godzinie. Gdy będziesz miał przyjść na 

przykład o czwartej po południu, już od trzeciej zacznę odczuwać radość. 

Im bardziej czas będzie posuwać się naprzód, tym będę szczęśliwszy. 

O czwartej będę podniecony i zaniepokojony: poznam cenę szczęścia! 

A jeśli przyjdziesz nieoczekiwanie, nie będę mógł się przygotowywać... 

W ten sposób Mały Książę oswoił lisa. A gdy godzina rozstania była bliska, 

lis powiedział: 

- Ach, będę płakać! 

- To twoja wina - odpowiedział Mały Książę - nie życzyłem ci nic złego. Sam 

chciałeś, abym cię oswoił... 

- Oczywiście - odparł lis. 

- Ale będziesz płakać? 
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- Oczywiście. 

- A więc nic nie zyskałeś na oswojeniu? 

- Zyskałem, dlatego na pożegnanie chce dać Ci pewien prezent. 

- Żegnaj - powiedział. 

- Żegnaj - odpowiedział lis. - A oto mój prezent, sekret. Jest bardzo prosty: 

dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. 

- Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu - powtórzył Mały Książę, aby 

zapamiętać. 

- Ludzie zapomnieli o tej prawdzie - rzekł lis. - Lecz tobie nie wolno 

zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. 

 Ale Mały książę jest nierealny (nie istnieje). Daje nam jednak dobrą 

radę. Mówi, że aby zdobyć przyjaciela trzeba popatrzeć na drugiego 

człowieka sercem. Przyjaciel to ktoś oswojony, poznany sercem, 

i sercem zauważony. 

 Poznawanie Pana Boga to stwarzanie sobie okazji do tego, aby stać 

się Jego przyjacielem. Każdy kolejny krok w stronę przyjaźni z Nim 

zależy od Ciebie. Pan Bóg posyłając tu na ziemię Jezusa otwarcie 

powiedział nam – chcę być waszym przyjacielem – zaprosił nas do 

niezwykłej z sobą bliskości. Słowo powiedziane przez Pana Boga 

raz zawsze jest ważne, nigdy nie traci na ważności – dlatego 

możemy powiedzieć, że teraz to jak będzie wyglądała nasza 

przyjaźń z Panem Bogiem zależy od nas, ponieważ to my musimy 

zrobić krok w tę przyjaźń. Pana Bóg już zrobił i czeka na nas. 

Podsumowanie: polega na powtórzeniu i upewnieniu się czy dzieci 

zrozumiały to co chcieliśmy im przekazać. 
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Eucharystia 

Wprowadzenie do Eucharystii: 

Powinno zawierać myśl, że jest tu obecny na 100% Pan Jezus i to właśnie 

jest najlepszy moment do pielęgnowania, budowania z Nim naszej 

przyjaźni. 

Pieśni: 

 Na wejście: Łaską jesteśmy zbawieni 

 Na przygotowanie ołtarza: Ofiaruję Tobie Panie mój 

 Komunia: Być bliżej Ciebie chcę 

 Zakończenie: Abba Ojcze 

Liturgia słowa: 

Rdz 8, 1-9, 13 (Środa, VI tydzień zwykły, rok I) 

PIERWSZE CZYTANIE 

Rdz 8, 6-13. 20-22 Koniec potopu i wyjście z arki 

Czytanie z Księgi Rodzaju 

Po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy okno arki, które przedtem 

uczynił, wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie 

wyschła woda na ziemi. 

Potem wypuścił z arki gołębicę, aby się przekonać, czy ustąpiły 

wody z powierzchni ziemi. Gołębica, nie znalazłszy miejsca, gdzie by 

mogła usiąść, wróciła do arki, bo jeszcze była woda na całej powierzchni 

ziemi; Noe, wyciągnąwszy rękę, schwytał ją i zabrał do arki. 

Przeczekawszy zaś jeszcze siedem dni, znów wypuścił z arki 

gołębicę i ta wróciła do niego pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek 

z drzewa oliwnego. Poznał więc Noe, że woda na ziemi opadła. I czekał 

jeszcze siedem dni, po czym wypuścił znów gołębicę, ale ona już nie 

powróciła do niego. 
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W sześćset pierwszym roku, w miesiącu pierwszym, w pierwszym 

dniu miesiąca wody wyschły na ziemi, i Noe, zdjąwszy dach arki, zobaczył, 

że powierzchnia ziemi jest już prawie sucha. 

Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt 

czystych i z ptaków czystych, złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu. 

Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie: «Nie będę już więcej złorzeczył 

ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od 

młodości. 

Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. 

Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia: siew i żniwo, mróz 

i upał, lato i zima, dzień i noc». Oto słowo Boże. 

Ps 23 (Sobota, IV tydzień zwykły, rok I) 

PSALM RESPONSORYJNY Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b) 

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. 

Pan jest moim pasterzem, † 

niczego mi nie braknie, * 

pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, * 

orzeźwia moją duszę. 

Refren. 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach * 

przez wzgląd na swoją chwałę. 

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, † 

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. * 

Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. 

Refren. 
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Stół dla mnie zastawiasz * 

na oczach mych wrogów. 

Namaszczasz mi głowę olejkiem, * 

kielich mój pełny po brzegi. 

Refren. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną * 

przez wszystkie dni życia 

i zamieszkam w domu Pana * 

po najdłuższe czasy. 

Refren. 

 

Ewangelia: J 15, 12-14 (Piątek V tygodnia wielkanocnego) 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 15, 15b 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Nazwałem was przyjaciółmi, 

albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

EWANGELIA 

J 15, 12-17 

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 

oddaje za przyjaciół swoich. 
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Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale 

nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co 

usłyszałem od Ojca mego. 

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, 

abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam 

wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, 

abyście się wzajemnie miłowali». Oto słowo Pańskie. 

Homilia 

Wygłasza celebrans. Można zaproponować tematykę: Matka Boża 

Nieustającej Pomocy wzorem dla budowania więzi (przyjaźni) z Jezusem. 

Modlitwa wiernych 

Po tym jak wysłuchaliśmy Słowa Bożego, zwróćmy się do Jezusa 

Chrystusa i przez Niego módlmy się do naszego Ojca w niebie: 

1. O łaskę dobrej posługi dla Ojca Świętego N. i wszystkich 

biskupów. Ciebie prosimy. 

2. O mocną wiarę dla wszystkich rodzin oraz ludzi poszukujących 

Boga w swoim życiu. Ciebie prosimy. 

3. O dar ufnej nadziei dla ludzi pogrążonych w smutku 

i zwątpieniu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. 

4. O odwagę i siłę podążania drogą Ewangelii dla dzieci 

i młodzieży, aby z radością odkrywali swoje życiowe 

powołanie. Ciebie prosimy. 

5. O radość wieczną dla tych, którzy już zakończyli czas ziemskiej 

wędrówki. Ciebie prosimy. 
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6. O łaskę wzrastania w postawie miłości dla wszystkich 

uczestników tej Mszy Świętej. Ciebie prosimy. 

Boże Ojcze, Ty wysłuchujesz wołających do Ciebie; Spraw, aby 

Duch Święty napełnił nas potęgą swej miłości i udzielił darów, które 

pozwolą nam mądrze i roztropnie kierować naszym życiem. Prosimy 

Cię o to Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
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Dzień 1 - Modlitwa (klasy 7-8)46  

 

Materiały do rozdania: książeczki, Stojąc przed Bogiem 

1. Wprowadzenie 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Droga młodzieży na samym 

początku naszych rekolekcyjnych chce was pozdrowić i zapewnić o tym, że 

cieszę się, że mogę wraz z wami uczestniczyć w tej wielkopostnej refleksji. 

Pierwszego dnia zapraszam Was do refleksji skupiającej się wkoło 

modlitwy. Jutro mówić będziemy o pojednaniu a w ostatni dzień 

o Eucharystii. 

2. Liturgia słowa 

I Czytanie: Jer 29, 11-14. 

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. 

Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was - 

wyrocznia Pana - zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam 

przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie 

swe modlitwy, a Ja was wysłucham. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie 

Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca. Ja zaś sprawię, że 

Mnie znajdziecie - wyrocznia Pana - i odwrócę wasz los, zgromadzę 

spośród wszystkich narodów i z wszystkich miejsc, po których was 

rozproszyłem - wyrocznia Pana - i przyprowadzę was do miejsca, skąd was 

wygnałem. Oto słowo Boże. 

 

                                                      
46 Wszystkie trzy dni opracowała grupa, w skład której wchodzili bracia: Dariusz Dudek, 

Tomasz Marcinek, Dominik Strychacz, Robert Borzyszkowski, Almar Suchan (CSsR). 
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Psalm: PSALM RESPONSORYJNY (Ps 34,4-5.6-7.16-17.18-19) 

Refren: Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisków. 

Wysławiajcie ze mną Pana, * 

wspólnie wywyższajmy Jego imię.  

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał * 

i wyzwolił od wszelkiej trwogi.  

Ref. 

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, * 

oblicza wasze nie zapłoną wstydem.  

Oto wołał biedak i Pan go usłyszał, * 

i uwolnił od wszelkiego ucisku.  

Ref. 

Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, * 

uszy Jego otwarte na ich wołanie.  

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, * 

By pamięć o nich wymazać z ziemi  

Ref. 

Pan słyszy wołających o pomoc * 

i ratuje ich od wszelkiej udręki.  

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, * 

ocala upadłych na duchu. 

Ref. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 4,4b) 

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże. 

Nie samym chlebem żyje człowiek,  

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.  

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże. 
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Ewangelia: Mt 6, 5-8. 

Gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Ci bowiem lubią się modlić 

w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. 

Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz 

się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do 

swego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi również to, co 

ukryte, odpłaci tobie. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak 

poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie 

bądźcie do nich podobni – wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim Mu je 

przedstawicie. Oto słowo Pańskie. 

2.1. Konferencja – Modlitwa 

Kim jestem? Czy jest ktoś kto mnie zna, czy może jest jedynie trochę 

osób, które mnie rozpoznają? Czy ja znam siebie? 

Człowiek jest niesamowitym stworzeniem. Kiedyś nasi przodkowie 

cieszyli się gdy wynaleźli ogień, później elektryczność. Przyszedł czas na 

to, że potrafimy komunikować się na odległość. Mamy samochody, 

komputery, Internet. Budujemy maszyny, latamy w powietrzu. Jest jednak 

coś, co przy ogromie zmian pozostaje niezmienne. Pewna podstawowa 

kwestia, która ciągle jest aktualna, a mianowicie: człowiek potrzebuje 

drugiego człowieka. Wyobraźcie sobie, że musielibyście żyć bez kontaktu 

ze swoimi kolegami i koleżankami. Wyobraźmy sobie także co by było 

gdyby wszyscy ludzie na przestrzeni czasów ze sobą nie rozmawiali – nie 

znali się. To właśnie osobowe relacje pozwoliły na dostrzeżenie możliwości 

i potrzeb a próby ich rozwiązania sprawiły, że się rozwijamy. Co w nas 

zatem jest takiego czego nie mają inne istoty żyjące, że to ludzie jako jedyni 

poczynili takie postępy? Nasze pochodzenie. Jesteśmy dziećmi Boga. 
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Opis stworzenia świata z księgi rodzaju relacjonuje nam ten proces, 

pracy Boga”. Stworzenie człowieka znacząco różni się jednak od 

wszystkiego co było powołane do życia wcześniej: A wreszcie rzekł Bóg: 

«Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad 

rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad 

wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi! (Rdz 1, 27). Zostaliśmy 

stworzeni, aby być podobnymi do Boga! Nosimy w sobie wieczność 

i nieśmiertelność. Panujemy nad światem. Jesteśmy racjonalni, posiadamy 

wolną wolę, która pozwala nam podejmować decyzje. Bóg patrząc na swoje 

stworzenie mówi: To jest bardzo dobre! My jesteśmy dobrzy! 

Mamy w sobie jeszcze coś więcej z Boga. Rzeczywistość, której 

pragniemy, szukamy, bez której nie potrafimy żyć – Miłość. Pociągnąłem 

ich ludzkimi więzami, a były to więzy Miłości. (Oz 11,4) Czy ktoś z nas tu 

obecnych nie pragnie miłości? Nie chce kochać i być kochanym? Aby, być 

pewnym, że ktoś nas kocha szukamy dowodów tej miłości, czyli pewnych 

sytuacji, słów i zachowań, które będą dla nas potwierdzeniem. Patrzymy na 

poświęcenie rodziców w procesie wychowania. Na zaangażowania 

i wyrzeczenia podejmowane przez narzeczonych po to, aby być 

z ukochanym/ą i dla niej, dla niego. Dostrzegamy heroiczność w przyjaźni 

i w małżeństwie. Mamy także Boży dowód na Jego Miłość do nas – Jezusa 

Chrystusa, który właśnie ze względu na miłość przyszedł na świat i oddał 

za Ciebie życie. Kocha Cię. Święty Alfons Maria de Liguori, założyciel 

Redemptorystów odważył się powiedzieć: Bóg oszalał z Miłości do 

człowieka. Jesteś kochany i powołany do tego aby kochać. 

Zbierzmy wszystko co zostało powiedziane do tej pory. Zostaliśmy 

stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Jesteśmy , panami tej ziemi”. Tym 

co przenika nasze życie jest Miłość. Jesteśmy Wolni – posiadamy Wolną 

wolę.  



Dzień 1 - Modlitwa (klasy 7-8) 

183 

Skoro wszystko przedstawia się tak pięknie, idealnie, narzuca się 

pytanie: czemu moje życie nie jest doskonałe? Myślę tutaj o tym cierpieniu, 

bezradności, zazdrości, braku własnej wartości, bezcelowości życia. Myślę 

o tej sferze Twojego życia, której się wstydzisz, boisz, która Cię irytuje. 

Czy to wszystko nie zaczyna się gdy tracimy z oczy zamysł Pana Boga 

względem naszego życia? Czy problemy nie wynikają z tego, że staramy 

się sami zapanować nad wszystkim uznając siebie za stwórców? 

Jeden z polskich psychologów zajmujący się kwestią relacji analizując 

ludzi, którym pomaga podczas terapii wyciąga takie wnioski: , ludzie 

naszego pokolenia starają się bronić pewnego wizerunku siebie, który sami 

sobie wykreowali. Bardzo często nawet sami zaczynają wierzyć w to, że 

obraz ten jest prawdziwy”. 

Musimy wrócić do pierwotnego zamysłu Boga na nasze życie, na nasze 

funkcjonowanie na ziemi, którą nam przygotował. Całe stworzenie jest nam 

poddane a my z ogromną szybkością czynimy siebie poddanymi temu co 

stworzyliśmy. Masz na pewno takie doświadczenie że piszesz z kimś 

całymi dniami, a gdy spotkasz tę osobę w realu ciężko w ogóle się do niej 

odezwać, nie mówiąc już o tym żeby rozmowa się kleiła. Po udostepnieniu 

zdjęcia śledzisz, „lajki” cały czas sprawdzając czy masz więcej niż 

dziewczyna której czegoś zazdrościsz. Gdy się okaże, że nie, kończy się 

depresją. Przenosimy się na pole świata wirtualnego ponieważ możemy tam 

z łatwością kreować swój obraz taki, jaki chcielibyśmy by był on 

w rzeczywistości, zacierając własną tożsamość, gubiąc się miedzy 

jaźniami. Można by kontynuować tę historię grozy okraszoną depresją, 

samookaleczeniem, bądź innymi próbami odreagowania, ale ja chce Was 

zaprosić na drogę powrotu do bycia sobą. 

Z biegiem lat nic się nie zmieniło. Nadal potrzebujemy drugiego 

człowieka. Mamy w sobie potrzebę i pragnienia aby dzielić radości i troski. 
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Aby rozmawiać, budować relacje. Problem jednak w tym, że z różnych 

powodów nasze zaufanie drugiej osobie staje się mocno ograniczone. 

Przyznam się Wam teraz, że nie powiedziałem wam o wszystkim co jest 

związane z tym, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Tak, 

jest jeszcze jeden przywilej, który z tego wynika, zdradzę go wam, bo to dla 

nas wszystkich dobra nowina! Mamy dostęp do naszego Stwórcy i możemy 

komunikować się, rozmawiać i przebywać z Nim. Zdajesz sobie sprawę 

z tego, co to oznacza?! Jest Ktoś kto zna Twoje serce i pragnie relacji 

z Tobą. Kocha Cię więc nie będzie Cię osądzał, lecz wysłucha i wspomoże 

by wyjść z problemu. Bóg, który Cię powołał do życia, który Cię ukochał 

tak mocno, że przyszedł na świat i oddał życie za Ciebie, który pozostał 

w Eucharystii, który jest obecny w Słowie Bożym pragnie się z Tobą 

zaprzyjaźnić! Kochani to jest nasza nadzieja kiedy gasną światła, nasza 

broń i siła.  

Pytanie zatem jest takie: co to jest modlitwa i jak się modlić? 

Modlitwa zaczyna się kiedy pomyślę o Panu Bogu i zacznę z Nim 

rozmawiać, dlatego modlitwa to spotkanie i rozmowa z Panem Bogiem. 

Możemy modlić się wspólnie, co zazwyczaj czynimy w kościele, lub 

w domach z rodziną, a możemy też sami np. wchodząc na chwilę do 

kościoła lub w naszych pokojach. Podczas modlitwy możemy być 

całkowicie sobą, ponieważ rozmawiamy z Bogiem, który jest dobrym 

Ojcem i zna nasze serca. Mamy pewność, że nas przyjmie takimi jacy 

jesteśmy i bez względu na to czy zrobiliśmy coś złego czy nie. Często 

wydaje się nam także, że aby się modlić trzeba być jakimś duchowym 

i religijnym mocarzem. Nic podobnego. Skoro modlitwa to spotkanie 

i rozmowa z przyjacielem to pomyśl teraz jak rozmawiasz ze swoimi 

przyjaciółmi, lub pomyśl jakbyś chciał rozmawiać z najlepszym 

przyjacielem. Tak właśnie zacznij rozmawiać z Bogiem.  
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Komunikujemy się z Bogiem, czyli modlimy się na różne sposoby. Od 

zawsze jesteśmy uczeni różnych formuł modlitewnych takich jak np.: Ojcze 

Nasz, czy Zdrowaś Maryjo i jest to bardzo ważne, zwłaszcza, że dzięki temu 

możemy modlić się wspólnie, ale nie należy ograniczać modlitwy jedynie 

do tego! Kiedy się modlisz mów do Twojego Boga własnymi słowami. 

Opowiadaj mu o tym co przeżywasz, mów co Ci się udało zrobić, ale też 

o tym co nie było zbyt dobre, co Cię zasmuciło, zdenerwowało. Powiedz 

Mu czego żałujesz, czego się wstydzisz, co byś chciał/ chciała zmienić. 

Skoro mówimy o rozmowie to nie zapominaj że nie jesteś sam! Przestrzeń 

ciszy – słuchania Boga. Trudne? Tak. Ale skoro to rozmowa i szukasz 

odpowiedzi to trzeba słuchać. Bóg mówi przez swoje Słowo zawarte 

w Piśmie Świętym. Czytaj. Rozważaj. Nie zrażaj się! Kiedy Słowo Boże 

jest odczytywane w kościele postaraj się wyłapać przynajmniej jedno 

zdanie, które jest dla Ciebie i miej to w myślach, aby mogło Cię 

przemieniać. W taki sposób mówi Bóg, który chce być słuchany bo chce Ci 

towarzyszyć i Cię wspierać. 

Aby została nam po tych rekolekcjach jakaś forma modlitwy, chce was 

zaprosić do podjęcia takiej składającej się z trzech części: dziękczynienia, 

prośby oraz uwielbienia. 

Dziękczynienie jest niesamowitą modlitwą, o której często 

zapominamy i jestem przekonany, że z tego powodu nie potrafimy cieszyć 

się tym co mamy. Postawa trwania w dziękczynieniu uczy pokory. Pomaga 

dostrzec jak wiele z tego co posiadam jest darem, łaską. Nie chodzi o to co 

na pierwszy rzut oka wydaje się mega wielkie. Chodzi o drobne sprawy 

które z biegiem czasu przemieniają nasze serce. Boże dziękuję Ci, że rano 

wstałem i za to, że mam co zjeść na śniadanie itd. Skoro dziękujemy to jak 

nam się od razu narzuca na myśl trzeba nam stanąć w pokorze przed Bogiem 

by powiedzieć przepraszam. Zauważyć wszystkie te momenty kiedy nie 
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odpowiedziałem pozytywnie na rozpowszechnianie się Bożej Miłości na 

świecie a nawet się jej sprzeciwiłem. 

Skoro jesteśmy dziećmi Boga to mamy prawo prosić o wszystko i bez 

skrępowania. Mamy wiele świadectw owoców wytrwałej modlitwy 

(przetoczyć). Nie zawsze otrzymamy? Tak, bo Ojciec nasz wie co jest nam 

potrzebne a co było by zagrożeniem. Czy jeśli małe dziecko chciałoby 

wejść do ogniska to rodzic by mu na to pozwolił czy nie, ze względu na 

jego zdrowie i bezpieczeństwo? Modlitwa Prośby jest też przestrzenią aby 

stawać się wystawiennikiem – prosić w intencjach innych ludzi. Modlić się 

za bliskich, wychowawców, za potrzebujących i cierpiących. 

Trzecia część to modlitwa uwielbienia. Jest to włączenie się w zastępy 

anielskie, które w niebie nieustannie wychwalają Boga. Polega ona na 

Uwielbieniu Boga ze względu na to, że jest i jaki jest. Jest to również 

odpowiedź na nasze powołanie życiowe, którym jest odkrywanie chwały 

Bożej, poznawanie i przyjmowanie Go.  

Zakończenie tematu to praktyka modlitwy. Spontaniczna w tych trzech 

etapach, aby dać rekolektantom przykład który będą mogli zabrać do 

domów. 

3. Droga Krzyżowa 

3.1. Pieśń na rozpoczęcie: Krzyżu Święty nade wszystko 

3.2. Znak Krzyża 

3.3. Wprowadzenie: 

Panie Jezu Chryste pragniemy iść wraz z Tobą tą drogą krzyżową. 

Chcemy, jako twoi uczniowie wziąć swoje własne krzyże naszego życia 

codziennego i Cię naśladować. 
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Stacja I: Pan Jezus na śmierć skazany: 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Ciebie… 

Z Ewangelii według św. Jana: Był to dzień Przygotowania Paschy, 

około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: «Oto król wasz!» A oni krzyczeli: 

«Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!» Piłat rzekł do nich: «Czyż króla waszego 

mam ukrzyżować?» Odpowiedzieli arcykapłani: «Poza Cezarem nie mamy 

króla». Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. 

Czy i my przez nasze grzechy nie krzyczymy „Precz! Precz!”? Często 

nie przyznajemy się do Jezusa, wstydzimy się Go, a mimo to On w spokoju 

słucha wyroku Piłata, by na Golgocie przyznać się do nas. Któryś za nas 

cierpiał rany... 

Stacja II: Pan Jezus bierze Krzyż na Swoje ramiona: 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Ciebie… 

Z Ewangelii według św. Jana: Zabrali zatem Jezusa. A On sam 

dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po 

hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch 

innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. 

Jezus Chrystus bierze Krzyż na Swoje ramiona, i idzie z nim na górę, 

by złożyć za nas ofiarę. Prawdziwy Bóg chce umrzeć za mnie i za Ciebie. 

Jaka to jest wielka Miłość do nas, że Bóg chce tyle cierpieć byśmy mogli 

być szczęśliwi, byśmy mogli być zbawieni. Któryś za nas cierpiał rany... 

Stacja III: Pan Jezus upada po raz pierwszy pod ciężarem Krzyża: 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Ciebie… 

Z Listu do Hebrajczyków: Mając więc arcykapłana wielkiego, który 

przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno 

w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie 

mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na 
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nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością 

do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla 

[uzyskania] pomocy w stosownej chwili. 

Pod wpływem zmęczenia, trudu niesienia ciężkiego krzyża, utraty krwi 

przez biczowanie Chrystus upada już na samym początku swej drogi. Ale 

po chwili powstaje. Jezus stał się do nas podobnym we wszystkim 

z wyjątkiem grzechu. Nawet pomimo braku grzechu Jezus przez swój 

upadek uczy nas, że ważne jest byśmy powstali z naszych grzechów i szli 

za Nim drogą Łaski uświęcającej. Któryś za nas cierpiał rany... 

Stacja IV: Jezus spotyka swoją Matkę: 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Ciebie… 

Z Ewangelii według św. Łukasza: A Jego ojciec i Matka dziwili się 

temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, 

Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu 

w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz 

przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». 

Jak wyglądało spotkanie Jezusa ze Swoją Matką? Rozmawiali czy 

milczeli Z kart Pisma Świętego nie dowiadujemy się jak to wyglądało 

spotkanie podczas Drogi krzyżowej. Wiemy, że Matka Boża wiernie 

kroczyła za Swoim Synem do samego końca. A czy naszych mam nie 

przenika miecz boleści, gdy patrzą na nasze życie? Albo może wręcz my 

sami wbijamy w serca naszych mam ten miecz boleści naszym 

zachowaniem? Któryś za nas cierpiał rany... 
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Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga nieść Krzyż Jezusowi: 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Ciebie… 

Z Ewangelii według św. Marka: Następnie wyprowadzili Go, aby 

Go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra 

i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego. 

Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki. 

Czy ja potrafię pomagać innym? Tak bezinteresownie. W domu, 

w szkole, mamie tacie, koledze, koleżance, starszej pani w sąsiedztwie? 

Czy tak jak Szymon muszę zostać zmuszony, by zrobić coś więcej niż tylko 

wypełnić swój obowiązek? Któryś za nas cierpiał rany... 

Stacja VI: Św. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi: 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Ciebie… 

Z Ewangelii według św. Mateusza: Wtedy żołnierze namiestnika zabrali 

Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. 

Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy 

wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. 

Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, Królu 

Żydowski!» Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy 

Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty 

i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.  

O św. Weronice dowiadujemy się z Tradycji. Za swoją odwagę 

i litościwą pomoc Jezus na chuście, którą Weronika otarła Jemu twarz 

pozostawia swoje Oblicze. W tej stacji Jezus uczy nas, że gdy wyciągniemy 

rękę z pomocą tym najmniejszym dostrzeżemy Jego samego. Bo jak mówił 

w Ewangelii, co czynimy tym najmniejszym to Jemu samemu czynimy. 

Któryś za nas cierpiał rany… 
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Stacja VII: Pan Jezus upada po raz drugi pod ciężarem Krzyża: 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Ciebie… 

Z Ewangelii według św. Łukasza: Gdy duch nieczysty opuści 

człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy 

go nie znajduje, mówi: "Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem". 

Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie 

i bierze siedem innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą 

i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż 

poprzedni». 

Bardzo często wydaje nam się, że jakiś grzech udało nam się pokonać, 

jesteśmy wtedy bardzo szczęśliwi i dumni z siebie. A gdy znowu 

upadniemy dopada nas smutek, depresja. To jest działanie szatana, który 

chce nam udowodnić, że jesteśmy słabi i nic nam nie wychodzi. Jezusowi 

też było coraz ciężej wstać, był coraz bardziej osłabiony. Ale się nie poddał, 

wstał i szedł dalej. Dlatego bierzmy przykład z Chrystusa i wstawajmy. 

W innym miejscu Ewangelii mówi nam, że jeśli żałujemy to nasza wina 

zostanie nam odpuszczona. Dla Niego ważne jest to, byśmy żałowali za 

swoje grzechy i prosili o miłosierdzie. Dlatego zostawia nam Sakrament 

pokuty i pojednania. Któryś za nas cierpiał rany... 

Stacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty: 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Ciebie… 

Z Ewangelii według św. Łukasza: A szło za Nim mnóstwo ludu, 

także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do 

nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej 

nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić 

będą: "Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie 

karmiły". Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: 
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Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie 

z suchym?». 

Chyba każdemu zdarzyło się tak, że został upomniany za coś, co 

wydawało mu się, że robi dobrze, tak jak ma być. Kobiety, które płakały 

nad losem Jezusa też zostały upomniane, by płakały nad swoim losem 

i losem swoich dzieci. Uczmy się przyjmować rady od innych osób, 

ponieważ one wypływają z miłości i troski o nas. Któryś za nas cierpiał 

rany... 

Stacja IX: Pan Jezus upada po raz trzeci pod ciężarem Krzyża: 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Ciebie… 

Z Ewangelii według św. Jana: A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, 

podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy 

rzuci na nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to 

usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od 

starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. 

Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt 

cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja 

ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz!».  

Doświadczamy, że jesteśmy grzeszni, ile to razy obiecywaliśmy szczerą 

poprawę? I kolejny raz upadaliśmy. Jezus w Swojej wielkiej miłości do nas 

za każdym razem wyciąga rękę i mówi „Ja ciebie nie potępiam” By jednak 

mógł nas podnieść musimy wyciągnąć swoją rękę do Niego. Któryś za nas 

cierpiał rany... 
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Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony: 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Ciebie… 

Z Ewangelii według św. Mateusza: Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili 

między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam Go pilnowali. 

A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: «To jest Jezus, 

Król Żydowski». Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego 

po prawej, drugiego po lewej stronie.  

Na koniec odebrano Mu wszystko, nawet szaty. Jakże często nam 

odbiera się szaty – symbol naszej godności. We współczesnym świecie 

jakże, pełno jest nagości, na każdym kroku, w reklamach, filmach, 

zdjęciach. Czy i my sami nie odbieramy sobie własnej godności? Któryś 

za nas cierpiał rany... 

Stacja XI: Pan Jezus do Krzyża przybity: 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Ciebie… 

Z księgi Proroka Izajasza: Czyż może niewiasta zapomnieć o swym 

niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona 

zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe 

mury są ustawicznie przede Mną. 

Już w Starym Testamencie Pan Bóg dał nam obietnicę, że o nas nigdy 

nie zapomni. Od pierwszych rozdziałów Pisma Świętego obiecał nam 

Zbawiciela, który będzie miał nas wyrytych na swych dłoniach. Tym 

Zbawicielem jest Jezus Chrystus, który przybił do Krzyża swoje dłonie, 

byśmy mogli zostać zbawieni. Któryś za nas cierpiał rany... 
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Stacja XII: Pan Jezus umiera na Krzyżu: 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Ciebie… 

Z Ewangelii według św. Jana: A obok krzyża Jezusowego stały: 

Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria 

Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, 

którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie 

rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do 

siebie. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się 

wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono 

więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował 

octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha. 

„Wykonało się!” Jezus przez Swoją Mękę i Śmierć Odkupił nas 

z grzechów i darował nam życie wieczne. Pod Krzyżem otrzymaliśmy 

również inny ogromny dar. Ostatnią wolą Jezusa było, by Matka Jego była 

także naszą Matką. Byśmy byli blisko Niej i przez Jej matczyną opiekę 

prosili Boga o potrzebne łaski dla nas. Któryś za nas cierpiał rany… 

 

Stacja XIII: Pan Jezus zdjęty z Krzyża: 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Ciebie… 

Z Ewangelii według św. Łukasza: Był tam człowiek dobry 

i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przystał on na 

ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei, 

i oczekiwał królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało 

Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym 

w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. 

Gdy zdjęto ciało Jezusa oddano je w ręce Matki. Jaki to musiał być 

przejmujący widok. Maryja płakała nad Swoim zmarłym Synem. A czy nad 
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nami - swoimi synami i córkami również nie płacze, gdy odwracamy się od 

Jej Syna a naszego brata Jezusa? Któryś za nas cierpiał rany... 

 

Stacja XIV: Pan Jezus złożony w grobie: 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Ciebie… 

Z Ewangelii według św. Jana: Potem Józef z Arymatei, który był 

uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby 

mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. 

Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa 

w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc 

ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do 

żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był 

ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam 

to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo 

grób znajdował się w pobliżu. 

Wydaje się, że wszystko się skończyło, uczniowie uciekają 

w pośpiechu z Jerozolimy. Przy Jezusie pozostała garstka najwierniejszych 

uczniów. Jakie zdziwienie musiał przeżyły kobiety, które w poranek 

Zmartwychwstania poszły dokończyć obrzędu pogrzebowego. To one 

pierwsze ujrzały Zmartwychwstałego. A czy Ty tak naprawdę wierzysz 

w to, że Jezus zmartwychwstał i my razem z Nim zmartwychwstaniemy? 

Któryś za nas cierpiał rany... 

Zakończenie: 

Panie Jezu Chryste dziękujemy Ci, że mogliśmy dzisiaj razem 

z Tobą przejść tą Drogą Krzyżową. Prosimy Cię abyśmy nie 

zatrzymywali się na samej Twojej Męce, ale byśmy zawsze patrzyli 

przez pryzmat Twojego Zmartwychpowstania. 

Przypomnienie o możliwości uzyskania odpustu. 

Pieśń na zakończenie: Matko Najświętsza 
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Dzień 2 - Sakrament pokuty i pojednania (klasy 7-8) 

 

Materiały do rozdania – Obrazki ze świętym Gerardem. 

1. Obrzędy wstępne 

Wejście: Przez Kościół, bądź salę gimnastyczną zdąża w kierunku ołtarza, 

bądź zaaranżowanego miejsca procesja: na początku krzyż procesjonalny 

i dwie zapalone świece. Za nim idzie kapłan, bądź kleryk, wszyscy śpiewają 

Któryś za nas cierpiał rany, bądź Mój mistrzu (lub inna pasyjna pieśń) 

1.1 Znak krzyża 

1.2 Wprowadzenie: Drodzy moi przyjaciele! Witam was bardzo 

serdecznie w kolejnym dniu naszych rekolekcji. Wczoraj 

odpowiedzieliśmy sobie na dwa bardzo ważne pytania: Po co się 

modlić? I jak się modlić? Modlitwa prowadzi nas do spotkania 

z Bogiem i niewątpliwie tak jest, ale niestety, często w naszym 

życiu zrywamy kontakt z Jezusem, poprzez nasze grzechy. 

Przynieśliśmy w procesji krzyż, na który teraz patrzymy. 

Zawsze krzyż przypomina nam, to co się stało na Kalwarii 

w Wielki Piątek. Przychodzimy na rekolekcje, aby lepiej Jezusa 

poznać i ukochać. Aby Go przeprosić za to, co dotąd było złe 

w naszym postepowaniu. Przychodzimy, bo On jest dobry i chce 

nam przebaczyć. Będziemy myśleć o swoim życiu 

i postanawiać, aby ono po rekolekcjach było inne: lepsze 

i piękniejsze… Aby to uczynić musimy w naszej rekolekcyjnej 

drodze pójść trochę dalej. Dziś odpowiemy sobie na kolejne 

trudne pytania po co się spowiadać? I jak się spowiadać? 

1.3 Chwila ciszy… 

1.4 Modlitwa: Boże, Ty nas powołujesz z ciemności do Twojego 

światła, z zakłamania do prawdy, ze śmierci do życia, udziel 
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nam Ducha Świętego, niech On nas oświeci, abyśmy 

zrozumieli swoje powołanie i ochoczo weszli na drogę 

prowadzącą do życia prawdziwie chrześcijańskiego. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

2. Liturgia słowa 

I czytanie: Rz 8, 31b-39 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet 

własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże 

miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może 

wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który 

usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, 

który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy 

Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości 

Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, 

niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: «Z powodu Ciebie 

zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone». 

Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas 

umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani 

Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co jest 

wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas 

odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

Oto słowo Boże. 
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PSALM RESPONSORYJNY Ps 109 (108), 21-22. 26-27. 30-31 (R.: 

por. 26b) 

Refren: Ocal mnie, Panie, w swojej łaskawości. 

Panie, mój Panie, † 

ujmij się za mną przez wzgląd na Twoje imię, * 

wybaw mnie, bo łaskawa jest Twoja dobroć. 

Bo jestem nędzny i nieszczęśliwy, * 

a serce jest we mnie zranione. 

Ref. 

Dopomóż mi, Panie, mój Boże, * 

ocal mnie w swej łaskawości, 

aby poznali, że to Twoja ręka, * 

że Ty, o Panie, tego dokonałeś. 

Ref. 

Chcę dziękować Panu głośno swoimi ustami * 

i chwalić Go w pośrodku tłumów. 

Bo stanął po prawicy biednego, * 

aby go wybawić od sądzących jego życie. 

Ref. 

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże. 

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, 

lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie. 

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże. 

Ewangelia: (J 8, 1-11) 

Słowa Ewangelii według św. Jana 

Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów 

w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. 

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, 
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którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, 

4 powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono 

na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty 

co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go 

oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy 

w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez 

grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy 

się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, 

poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta 

stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, 

gdzież [oni] są? Nikt cię nie potępił?» 11A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» 

Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz». 

Oto słowo Pańskie. 

Homilia/kazanie 

Niedziela jak co tydzień. Ludzie idą na mszę. Te same twarze, Ci sami 

ludzie. Ale jest ktoś nowy. Do kościoła wchodzi w łachmanach, pijany 

zataczający się starszy człowiek, chce uklęknąć ale przewraca się. Wszyscy 

odsuwają się z obrzydzeniem. Wreszcie udało mu się jakoś uklęknąć. Raz 

klęcząc raz przewracając się i mamrocząc coś pod nosem, tak przetrwał całą 

mszę. Wszyscy wyszli a on jeszcze został. Pod kościołem została grupka 

osób która głośno dyskutowała na temat pijaka, że smród że po co on tu 

przyszedł. Obok stał zakonnik odziany kapturem którego nigdy tu nie 

widzieli. W pewnym momencie zakonnik odezwał się: - Dlaczego 

krytykujecie tego pijanego, dlaczego nie spojrzycie na siebie. On pragnął 

tu przyjść. Pragnął choć chwilę spędzić z Bogiem Jego pragnienie było tak 

silne że pierwszy raz w swoim życiu odstawił butelkę od ust i poszedł do 

kościoła na mszę żeby porozmawiać z Bogiem. A czy pragnienie któregoś 

z Was było tak silne? Czy zostawilibyście coś bardzo ważnego tak jak dla 
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niego była ważna ta butelka i przyszlibyście tu? Czy Wasze pragnienie 

byłoby równie silne? Jego ofiara została przyjęta. A Wasza którzy tylko 

krytykować umiecie? Kogo zobaczyliście w nim - pijaka, łachmaniarza? 

A Bóg dojrzał w nim człowieka, dojrzał istotę którą umiłował. 

A wy kogo w nim zobaczyliście? Pijaka, brudasa, łachmaniarza, a może 

swojego ojca, matkę, a może samego siebie? Przed Bogiem nie ma to 

znaczenia, On zawsze w nas widzi swoje dzieci. 

Dzisiejszego dnia naszych rekolekcji zatrzymujemy się przy ważnym 

sakramencie jakim jest Spowiedź Święta, chodź może lepiej było by go 

nazwać Sakramentem powrotu do Boga. Każdy z nas, go potrzebuje i bez 

niego nasze życie staje się trudne. Może rodzić się w Was bunt i nie 

zrozumienie. Co nam ksiądz tu opowiada? Tak wiele ludzi, się nie spowiada 

i jakoś nie widać by z tego powodu cierpieli. Oczywiście tak jest, ale 

zobaczmy na nasze życie. Chyba nie ma na świecie człowieka, który by nie 

doświadczał zła, a co więcej nie ma na świecie człowieka, który by tego zła 

nie czynił. Tak, po prostu jesteśmy skonstruowani, od czasu do czasu 

popełniamy grzechy i przy tym ranimy siebie i innych. Ale, czy myślicie, 

że to jest normalne? Nie to jest nienormalne, Jezus nie chce byśmy 

grzeszyli, chodź wie, że jesteśmy słabi i po ludzku upadamy. I właśnie ten 

sam Jezus daje nam spowiedź, byśmy mogli wrócić do normalności, byśmy 

mogli odstawić nasze grzechy i byśmy rzucili się w ramiona kochającego 

Ojca. W pierwszym czytaniu, słyszymy, że nie ma na świecie takiej rzeczy, 

takiej osoby, takiej sytuacji, takiego grzechu, która mógłby nas odłączyć od 

Chrystusa. Jeżeli meczy cię jakiś grzech, który może ciągle się powtarza, 

który sprawia, że czujesz się jak śmieć, który podpowiada ci, że jesteś wart 

mniej niż zero, to mówi Ci głośno, że to nieprawda. Pan Jezus przychodzi 

do Ciebie z zaproszeniem, byś poszedł do spowiedzi. Co to znaczy? To 
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znaczy byś przyszedł do Jezusa i powiedział mu, że nie dajesz już rady, że 

potrzebujesz Jego pomocy.  

Po co się spowiadać? A no właśnie po to, że przez sakrament 

Spowiedzi, wracasz do Boga, który nigdy cię nie potępia. Popatrzcie na 

cudzołożną kobietę z Ewangelii. Wszyscy ją potępili i z góry przeznaczyli 

na straty, tak samo tego starszego pana, który zerwał z alkoholem 

i przyszedł do Boga. A co robi Bóg? On Ci nie wypomina jaki to skończony 

łajdak i gnój jesteś, ale On mówi do Ciebie: Nikt Cię nie potępił? Idź i nie 

grzesz więcej. Bóg w spowiedzi, chcę z Tobą rozmawiać. Robi to dzięki 

kapłanowi w konfesjonale. Spowiadanie to nie powiedzenie w 10 sekund 

wszystkich swoich grzechów i po sprawie. Spowiadanie to przede 

wszystkim powiedzenie Bogu, że potrzebujesz pomocy, bo znowu 

nawaliłeś i wszystko popsułeś.  

Wiecie jak się dobrze spowiadać? Jeśli chcesz dobrze przeżyć 

moment powrotu do Boga, musisz się do niego przygotować. Za chwilę 

będzie rachunek sumienia, który jest czasem przypomnienia sobie tego co 

dostałem od Boga, czego od Niego potrzebuje i tego w czym obraziłem 

Boga popełniając grzech. Jezus czeka na Ciebie w konfesjonale, by cię 

wysłuchać, dlatego proszę, byś nie czuł strachu przed tym co pomyśli sobie 

o tobie ksiądz, po prostu idź i powiedz prosto z mostu to w czym nie dałeś 

sobie rady. Nie owijaj w bawełnę. Jeśli spotykasz się ze swoim najlepszym 

przyjacielem to nie macie przed sobą tajemnic. Jezus nie jest sędzią, ale 

twoim przyjacielem. A jeśli boisz się tego co powiedzą o tobie inni, to 

pomyśl sobie, że tak jak ty są grzesznikami i popełniają grzechy. Jezusowi 

zależy na Tobie. Może nie byłeś u spowiedzi od bardzo dawna, może 

wstydzisz się o czymś powiedzieć. Jezus Cię nie potępia. On tylko chcę byś 

na nowo wrócił do niego. Pamiętaj o jednym nie jest ważne co myślą 

o Tobie inni, ważne jest to co myśli o Tobie Bóg. Życie w grzechu jest 
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nienormalne. Chcesz tak dalej żyć? Chyba nie. Bóg czeka na Ciebie i mówi 

Idź i nie grzesz więcej. Amen. 

3. Obrzędy pokutne 

3.1  Wprowadzenie do rachunku sumienia – modlitwa do św. 

Gerarda 

Drodzy młodzi przyjaciele: 

Dobrze jest mieć kogoś kto pomoże nam zbliżyć się do Kogoś, na 

kim nam bardzo zależy. Kogoś, kto się za nami wstawi i powie o nas dobre 

słowo, będzie chciał naszego dobra. Takimi osobami są nasi patronowie. 

Może to być Anioł Stróż, patron z Chrztu Świętego, którego imię nosimy, 

ale może też to być każdy patron, którego podarowuje nam Kościół Święty 

w różnych naszych potrzebach. Takim patronem dobrej Spowiedzi Świętej 

- jest św. Gerard Majella - pomódlmy się więc do niego!: 

Święty Gerardzie, zanim przystąpię do tego sakramentu Bożego 

miłosierdzia, zwracam się do Ciebie, patronie dobrej spowiedzi, o pomoc 

i wstawiennictwo. Ty dodawałeś odwagi przeżywającym lęk i wstyd przed 

tym sakramentem; wlewałeś w serca skruchę i wolę postanowienia 

poprawy. Wspomóż mnie dzisiaj, abym mógł poznać wszystkie moje grzechy 

i wyznać je szczerze w tym sakramencie. Uproś mi łaskę skruchy i mocnego 

postanowienia, abym do nich więcej nie wracał. Bądź dla mnie aniołem 

zesłanym od Boga, bym nie tylko wyznał wszystkie moje grzechy i szczerze 

za nie żałował, ale również szedł dalej nową drogą życia prawdziwie 

chrześcijańskiego. Amen. 

Teraz gdy wiemy, że wielki święty poleca nas Duchowi Świętemu 

przypomnijmy sobie ostatnią spowiedź. 
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3.2 Rachunek sumienia 

Podziękujmy dobremu Bogu za łaski, którymi nas od tego czasu 

obdarzył. Za to że znowu możemy się z Nim spotkać w tym świętym 

sakramencie i zbliżyć się do Niego jako dobrego Ojca, Lekarza i Sędziego. 

Wiemy, że tylko On nas widzi w prawdzie. On chce abyśmy ją wyznali, 

abyśmy według niej żyli. 

Dlatego zastanówmy się przez chwilę w głębokiej ciszy nad naszym 

życiem. Starajmy usłyszeć się głos sumienia, które pozwoli nam wyznać 

prawdę o nas samych.  

Jak wyglądała moja miłość względem Pana Boga: 

- Moja modlitwa osobista, niedzielna Msza święta, jak wypełniałem 

przykazania Boże, na ile poważnie je traktowałem, co czyniłem dla Imienia 

Bożego? 

Jak realizuję miłość wobec innych: 

- Czy szanowałem i posłuszny byłem rodzicom, czy szanowałem starszych; 

jak zachowywałem się w szkole, wobec kolegów i koleżanek, czy byłem 

pomocny, wdzięczny, czy przebaczałem? 

Jak wypełniam moje obowiązku w domu i szkole: 

- Czy czyniłem, to co mówiłem, czy brałem odpowiedzialność za 

powierzone mi zadania, czy przykładam się do nauki, czy nie 

marnotrawiłem danych mi pieniędzy, czy starałem się robić wszystko 

uczciwie? 
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Zastanowię się teraz, jaką rolę w moim życiu odgrywa Chrystus 

i Jego Ewangelia: 

- Czy naprawdę się liczą, czy potrafię być świadkiem tego największego 

przykazania Chrystusa – będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim 

sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak 

siebie samego? 

Chwila ciszy 

4. Akt pokutny 

Świadomi jesteśmy naszych grzechów, które popełniliśmy i zerwaliśmy 

więzi przyjaźni z Bogiem i braćmi. Chcemy to naprawić i dlatego zanim 

wyznamy grzechy w sakramencie pokuty, już teraz wyrażamy nasz żal 

i prosimy o Boże miłosierdzie dla nas wszystkich. 

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu… 

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący… 

5. Odmówmy wspólnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus: 

„Ojcze Nasz” 

6. Rozpoczęcie Spowiedzi Świętej (w tym czasie adoracja Krzyża) 

Po rachunku sumienia w trakcie spowiedzi odbywać się będzie 

jednocześnie adoracja krzyża, który został wniesiony na początku. Przy 

akompaniamencie scholii lub przy modlitwie Koronką do Bożego 

Miłosierdzia, zachęćmy młodych do wspólnej modlitwy za siebie 

i spowiedników, a symboliczne ucałowanie krzyża, niech będzie wyrazem 

naszego żalu za grzechy. 

7. Obrzędy zakończenia 

C. Pan z wami. 



VII. REKOLEKCJE WSD TUCHÓW 

 204  

W. I z duchem twoim. 

C. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch 

Święty. 

C. Idźcie w pokoju Chrystusa. 

W. Bogu niech będą dzięki. 
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Dzień 3 - Eucharystia (klasy 7-8) 

 

 1. Pieśń na wejście 

 2. Obrzędy wstępne z wprowadzeniem 

Droga młodzieży! Ostatni dzień rekolekcji i najważniejsze 

wydarzenie w ich trakcie: Msza święta, Eucharystia. To słowo oznacza 

dziękczynienie i dziś chcemy podziękować za te kilka dni modlitwy 

i słuchania słowa, a także za wczorajszy sakrament pojednania i pokuty. 

Wciąż jednak pozostajemy grzesznikami, więc na początku naszej 

modlitwy przeprośmy Boga za wszelkie nasze grzechy. 

 3. Liturgia słowa 

 

I czytanie 1 Kor 11, 23-26 

 

Czytanie z Pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. 

Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję, że Pan Jezus 

tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał 

i rzekł: « To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę 

». Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: « Ten kielich 

jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić 

będziecie, na moją pamiątkę ». 

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć 

Pańską głosicie, aż przyjdzie. Oto słowo Boże. 
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PSALM RESPONSORYJNY Ps 116B (115), 12-13. 15-16bc. 17-18 (R.: 

por. 1 Kor 10, 16) 

Refren: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela. 

Czym się Panu odpłacę * 

za wszystko, co mi wyświadczył? 

Podniosę kielich zbawienia * 

i wezwę imienia Pana. 

Ref. 

Cenna jest w oczach Pana * 

śmierć Jego świętych. 

Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy, * 

Ty rozerwałeś moje kajdany. 

Ref. 

Tobie złożę ofiarę pochwalną * 

i wezwę imienia Pana. 

Wypełnię me śluby dla Pana, * 

przed całym Jego ludem. 

Ref. 

Śpiew przed Ewangelią Ps 118 (117), 24 

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże 

Oto dzień, który Pan uczynił, 

radujmy się w nim i weselmy. 

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże  
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Ewangelia Łk 24, 13-35 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do 

wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. 

Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak 

rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. 

Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. 

On zaś ich zapytał: « Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą 

w drodze? » Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, 

odpowiedział Mu: « Ty jesteś chyba jedynym z przebywających 

w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało ». 

Zapytał ich: « Cóż takiego? » 

Odpowiedzieli Mu: « To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który 

był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak 

arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy 

się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym 

wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre 

z naszych kobiet przeraziły nas: Były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego 

ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy 

zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali 

wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli ». 

Na to On rzekł do nich: « O nierozumni, jak nieskore są wasze serca 

do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał 

tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? » I zaczynając od Mojżesza 

poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach 

odnosiło się do Niego. 

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby 

miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: « Zostań z nami, gdyż ma się 

ku wieczorowi i dzień się już nachylił ». Wszedł więc, aby zostać z nimi. 
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Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, 

połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On 

zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: « Czy serce nie pałało 

w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? » 

W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali 

zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: « Pan 

rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi ». Oni również 

opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba. 

Oto słowo Pańskie. 

 

Homilia 

 

Przesłanie: Jezus Chrystus spotyka się z człowiekiem 

w wydarzeniach jego życia 

Opór: Potrzebne są cudowne sprawy i wydarzenia 

Apel: Zaproś Jezusa do swojego życia! 

Cel: Ułatwić uczniom przeżywanie Eucharystii, jako spotkania 

z Jezusem 

 

Wstęp 

Dla Łukasza były to najdziwniejsze i najstraszniejsze święta 

w życiu. Cały się trząsł, gdy przypomniał sobie, co wydarzyło się przez 

weekend. Nie mógł spać, przewracał się tylko z boku na bok. Przed oczy 

stawały mu obrazy: krzyż, a na nim jego Nauczyciel, cały we krwi, wokół 

niego tłum ludzi sycących się widokiem skazańca. W uszach ciągle słyszał 

ich krzyk, gdy szydzili z Jezusa. Co będzie dalej? Czy wystarczy im, że 

zabili mistrza? Czy będą ścigać Jego uczniów? Głośne pukanie do drzwi 

poderwało go z łóżka. Serce waliło mu jak szalone. To Kleofas, jego 
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przyjaciel. Razem chodzili za Jezusem. On też wyglądał jakby nie spał od 

kilku dni. 

– Zwiewamy stąd – powiedział nie tracąc czasu na powitania – tu 

nie jest teraz bezpiecznie. Idziemy 

– Dokąd? – spytał Łukasz. 

– Do Emaus – tam będzie spokojniej. Przeczekamy to. 

Nie wiedzieli, że ta krótka podróż, odmieni ich życie. 

Analiza tekstu świętego 

Moi drodzy. Historia tych ludzi, choć działa się 2000 lat temu, nie 

jest wcale tak odległa od naszego życia. Ewangelia mówi nam, że w drodze 

rozmawiali o tym, co się stało w tych dniach – czyli w czasie męki i śmierci 

Jezusa. To było to, czym żyli, co ich dotyczyło. To było ich życie. Wasze 

życie, wasza codzienność może nie jest tak dramatyczna, jak to, czego oni 

byli świadkami, ale jest tym, czym żyjecie: szkoła, przyjaciele, rodzina, 

wasze pasje i zainteresowania. Pewnie myślicie o zbliżających się 

egzaminach, wyborze szkoły. Może snujecie już jakieś wakacyjne plany. 

Może martwicie się jakimiś problemami w domu. Z pewnością wiele się 

dzieje. 

Nagle, do uczniów – Kleofasa i Łukasza (tak nazywa go tradycja), 

ktoś się przyłącza. Ktoś nieznajomy. I wtrąca się w ich rozmowę, przerywa 

ją. Wchodzi w ich życie, ich codzienność. Wasza codzienność została 

zachwiana przez nasz przyjazd – standardowy plan dnia zmieniony, lekcje 

skrócone, nowe twarze – rekolekcje. 

Kleofas i Łukasz, gdy Nieznajomy do nich zagaduje, robią coś, co 

dla tej Ewangelii, tego fragmentu jest niezwykle istotne. Zatrzymują się. 

Zatrzymali się nie tylko w sensie – stanęli w miejscu. Zatrzymali się w tej 

swojej codzienności i myśleniu o niej i podzielili się tym wszystkim 

z Nieznajomym. Te rekolekcje dla was, tak ufam, również są zatrzymaniem 
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się i możliwością do przemyślenie pewnych spraw. Mieliście do tego 

świetną okazję zwłaszcza wczoraj, w trakcie spowiedzi. 

Jezus, bo Nieznajomy to On, choć w ukryciu, zaczyna wyjaśniać im 

Pismo i uczyć ich, czego i wy doświadczyliście przez te dni. A kiedy 

dochodzą już do Emaus, wchodzi z nimi na posiłek, bo Kleofas i Łukasz 

zapraszają go, wręcz zmuszają! I w trakcie tego posiłku w końcu Go 

poznają. I już z całkiem nowym spojrzeniem na świat, na to, co się 

wydarzyło, na swoją codzienność – problemy, troski, radości – wracają do 

Jerozolimy. 

Eucharystia – jak ją przeżyć 

Ten posiłek, w którym biorą udział nasi bohaterowie, to tak 

naprawdę Eucharystia, w której my sami bierzemy teraz udział! To to samo 

„łamanie chleba”, gdyż tak nawet nazywano Msze święte w starożytności, 

które dokonało się w Emaus! Ten sam Jezus – zakryty, niewidoczny, 

wyjaśnia nam Pismo, tak jak uczniom w drodze, łamie dla nas chleb i karmi 

nas sobą! 

Mam świadomość, że często trudno jest to zobaczyć i doświadczyć 

tego we Mszy świętej. Ale historia uczniów idących do Emaus pomaga nam 

nie tylko inaczej spojrzeć na całe te rekolekcje, ale przede wszystkim na 

nasz udział we Mszy. 

Po pierwsze, na Mszę trzeba się wybrać! Tak jak oni zdecydowali 

się wyjść z Jerozolimy, zmienić otoczenie, ruszyć się – tak i my 

potrzebujemy zdecydować się ruszyć na Eucharystię i dać szansę Jezusowi, 

by nas spotkał. 

Drugim krokiem jest zatrzymanie się. Kiedy przychodzisz na Mszę 

– warto przyjść kilka minut przed jej rozpoczęciem – pomyśl z czym 

przychodzisz. Co się dzieje w twoim życiu, z czym się zmagasz, co ci idzie 

świetnie, jakie dobre momenty wspominasz. Zastanów się, za kogo chcesz 

się modlić. Msza ma OGROMNA siłę. (Przykład) 



Dzień 3 - Eucharystia (klasy 7-8) 

211 

Dalej, następuje słuchanie słowa Bożego. Tak jak uczniowie słuchali 

Jezusa, który wyjaśniał im Pisma, tak i my, na każdej Eucharystii słuchamy 

czytań, psalmu i Ewangelii. To słowo, ma również niezwykłą moc. Dlatego 

zachęcam was – słuchajcie go! Nawet jeśli nie rozumiesz, nawet jeśli 

pomyślisz – znam to, słyszałem to. Słuchaj! Pamiętam jak ładnych parę lat 

temu poszedłem na Mszę niedzielną. I usłyszałem tam słowa, które wprost 

wbiły mnie w ławkę. Był to czas, kiedy zastanawiałem się, co robić w życiu. 

I na Mszy usłyszałem: „uwiodłeś mnie Panie, a ja dałem się uwieść”, 

„Bracia, oddajcie swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, jako wyraz waszej 

rozumnej służby”, „Boże mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja 

dusza” oraz „Kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 

weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje”. To dzięki tym słowom 

wstąpiłem do Zgromadzenia – Bóg przemówił! 

Do słowie Bożym bierzemy udział w modlitwie wiernych: 

odczytywane są wtedy prośby za Kościół, za państwo, potrzebujących… 

Dobrze jest w tym momencie, w ciszy, w myślach przedstawić swoje 

prośby, intencje i to z czym przyszedłeś, przyszłaś na Eucharystię i dołączyć 

je do tej wspólnej modlitwy. 

Po słuchaniu słowa następuje najważniejszy moment. Kapłan 

wypowiada słowa: „to jest Ciało Moje, to jest Krew Moja.” I mocą Ducha 

Świętego chleb i wino RZECZYWIŚCIE przemieniają się w Jezusa 

Chrystusa i jest On fizycznie obecny pośród nas. Jezus, który nas zna, zna 

nasze troski i radości, staje pośród nas i daje się nam do ZJEDZENIA. On, 

który stał się człowiekiem – dalej – stał się chlebem, chce byśmy Go 

spożywali, by mógł wejść tak na 100% w nasze życie i je przemienić! To 

kolejny dowód, Jego szalonej miłości do nas! 

Uczniowie z Emaus po przyjęciu Jezusa w Eucharystii się odmienili. 

Choć przedtem uciekali z Jerozolimy, przerażeni tym, że sami zostaną 

zabici, teraz wracają tam z radością! Słowa rozesłania: „Idźcie w pokoju 
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Chrystusa” to wezwanie także dla nas. Wracajcie do miejsc, z których 

przyszliście. Wracajcie do waszych szkół, domów, mieszkań, przyjaciół, ale 

wracajcie z Jezusem i mówcie o tym, czego doświadczyliście i co 

usłyszeliście. 

Zakończenie 

Gdyby Łukasz i Kleofas nie zatrzymali się w drodze i zaczęli 

rozmawiać, a potem nie zaprosili Jezusa na posiłek ich podróż nie miałaby 

sensu. Kończymy nasze rekolekcje. Wierzę, że miały one dla was sens. 

Zaproście do waszego życia Jezusa. Módlcie się przed dzisiejszą Komunią 

świętą: „Panie, przyjdź do mojego życia. Panie daj mi radość. Panie odmień 

moje serce”. Amen. 

 

Schemat homilii na dzień 3 rekolekcji – Eucharystia (klasy 7-8) 

 1. Wstęp – historia dwóch ludzi 

 a) Łukasz wpada do mieszkania Kleofasa i przekonuje do 

opuszczenia Jerozolimy, 

 b) Nie spodziewają się, że krótka podróż odmieni ich życie. 

 2. Analiza tekstu świętego z aktualizacją do życia słuchaczy 

 a) Uczniowie rozmawiają o tym, co się dzieje – żyją swoim życiem 

– słuchacze są w trakcie kolejnego roku szkolnego w swoim 

życiu – żyją swoim życiem, 

 b) W czasie ich drogi przyłącza się do nich obcy człowiek – 

zwyczajny bieg życia szkolnego przerywa przyjazd 

rekolekcjonistów, 

 c) Uczniowie zatrzymują się, by podzielić się z Jezusem swoim 

problemem – słuchacze mają trzy dni, by posłuchać Ewangelii 

i zastanowić się nad sobą (szczególna rola dnia spowiedzi), 

 d) Jezus wyjaśnia im słowo Boże – rekolekcjoniści głoszą nauki, 
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 e) Uczniowie zapraszają Jezusa, by został z nimi i zjadł posiłek, 

w jego trakcie poznają Go – słuchacze w ostatni dzień spotykają 

się na Mszy świętej, wokół stołu słowa i Eucharystii, 

 f) Uczniowie wracają do Jerozolimy i dzielą się tym, co przeżyli – 

na koniec Mszy słuchacze zostaną rozesłani, winni się dzielić 

tym, czego doświadczyli, 

 g) Ewangeliczna historia uczniów idących do Emaus to figura. 

 3. Eucharystia – jak dobrze przeżywać Mszę świętą 

 a) Decyzja przyjścia, 

 b) Zatrzymać się i pomyśleć z czym przychodzę, co przeżywam za 

kogo chcę się modlić (przykład siły modlitewnej Mszy), 

 c) Słuchanie słowa Bożego – uwaga nawet, gdy się nie rozumie, 

 d) Eucharystia – sam Chrystus, który daje się na pokarm, 

 e) Rozesłanie, 

 4. Zakończenie – zaproś Jezusa do swego życia i świadcz o Nim! 

 

4. Modlitwa wiernych 

Jezus Chrystus towarzyszy nam na drodze naszego życia, jest 

obecny także teraz w Najświętszej Eucharystii, dlatego z ufnym 

i gorącym sercem zanieśmy do Niego nasze prośby: 

1. Jezu, Ty w osobach biskupów docierasz do mnóstwa ludzi na całym 

świecie, spraw aby dzięki ich gorliwości Dobra Nowina docierała 

na cały świat. Ciebie prosimy.. 

2. Jezu, Ty strzeżesz cały swój Kościół Święty, aby nigdy nie zagubił 

drogi do Ciebie, spraw aby wierzący mężnie i wytrwale podążali za 

Tobą. Ciebie prosimy.. 

3. Jezu, Ty heroicznie szukasz każdej oddalonej od Ciebie osoby, 

spraw aby niewierzący i uwikłani w różne grzechy, mogli Cię jak 

najszybciej odnaleźć. Ciebie prosimy.. 
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4. Jezu, Ty hojnie obdarzasz tych, którzy z Tobą przebywają, spraw 

aby owoce tych rekolekcji udzielały się naszym bliskim oraz tym, 

których poznamy. Ciebie prosimy.. 

5. Jezu, Ty jesteś Zbawicielem wszystkich ludzi, spraw aby ci którzy 

zakończyli ziemskie życie, mogli się cieszyć Tobą w Niebie. Ciebie 

prosimy.. 

6. Jezu, Tobie szczególnie zależy na ludziach młodych, spraw abyśmy 

zebrani na tej Eucharystii mogli Cię bardziej dostrzegać w życiu 

codziennym. Ciebie prosimy.. 

Jezu, Ty wiesz że bez Ciebie nic nie możemy uczynić, wejrzyj więc 

na nas łaskawie, abyśmy wytrwale idąc za Tobą, mogli Cię co raz 

goręcej miłować, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

5. Liturgia eucharystyczna 

6. Obrzędy zakończenia ze słowem przed rozesłaniem 

Łukasz i Kleofas po spotkaniu z Jezusem, po rozpoznaniu Go wrócili 

do siebie: do swojego życia, swoich rodzin, swoich obowiązków i dzielili 

się tam tym, czego doświadczyli. Niech Bóg da wam odwagę, byście 

świadczyli o Nim, mówili o tym, czego doświadczyliście w trakcie 

rekolekcji i dostrzegali działanie Jezusa w waszym życiu. 
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Dzień 1 - Wiara jako wezwanie (szkoła średnia)47 

 

Pieśń na rozpoczęcie: Mów do mnie Panie 

1. Obrzędy wstępne:  

K. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  

W. Amen. 

K. Pan z wami.  

W. I z Duchem Twoim. 

1.1. Wprowadzenie:  

Przed chwilą wyśpiewaliśmy słowa „Mów do mnie Panie”. Czy chcemy 

Go słuchać? Czy w ogóle oczekujemy, że coś do nas powie? Czy czasem 

nie zamykamy naszych serc? Stańmy przed nim w pokorze i uznajmy nasze 

grzechy. 

1.2. Akt pokuty:  

K. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad 

nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad 

nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

  

                                                      
47 Wszystkie trzy dni opracowała grupa, w skład której wchodzili bracia: Aleksander Ćwik, 

Piotr Mazur, Hubert Starzycki, Michał Zieliński (CSsR). 

 



VII. REKOLEKCJE WSD TUCHÓW 

 216  

Kolekta: 

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi 

dziećmi, † wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa, * i obdarz ich 

prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana 

Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności 

Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 

2. Liturgia słowa 

2.1 I czytanie: (Jr 1, 4-5. 17-19) 

Powołanie proroka 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 

Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: 

«Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na 

świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. Ty zaś 

przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, 

bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj 

twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi, 

przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej 

ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja 

jestem z tobą – mówi Pan – by cię ochraniać». Oto słowo Boże. 

2.2 Psalm responsoryjny: (Ps 139(138), 1-3. 4-5 (R.: por. 1)) 

Refren: Panie, przenikasz i znasz mnie całego. 

Przenikasz i znasz mnie, Panie, †  

Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. *  

Z daleka spostrzegasz moje myśli,  

przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, *  

i znasz wszystkie moje drogi. 

Refren: Panie, przenikasz i znasz mnie całego. 
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Zanim słowo znajdzie się na moim języku, *  

Ty, Panie, już znasz je w całości.  

Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz * 

i kładziesz na mnie swą rękę. 

Refren: Panie, przenikasz i znasz mnie całego. 

2.3 Ewangelia: (Mk 10, 17-22) 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek 

i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co 

mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu 

nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz 

przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, 

nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu odpowiedział: 

«Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». 

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. 

Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb 

w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa 

i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Oto słowo Pańskie. 

2.4 Homilia/kazanie 

Czy usłyszeliście słowa pierwszego czytania? Czy zrozumieliście co 

Bóg chce Wam dziś powiedzieć? On przez proroka mówi Ci, jak bardzo 

Cię kocha, mówi, że zna Cię od zawsze, byłeś w jego planach jeszcze przed 

stworzeniem świata. Wybrał Cię, wezwał, powołał, ochrania Cię. Czy 

rozumiecie co to dla nas znaczy? Sam Bóg wyznaje nam swoją miłość 

i zaprasza nas, żeby na to wyznanie odpowiedzieć.  
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Dzisiaj tak wielu z nas czuje się niechcianymi, odtrąconymi, 

zagubionymi. Rodzi się w nas strach, zniechęcenie. Często przerasta nas 

sytuacja w szkole czy w rodzinie, kłótnie z chłopakiem lub dziewczyną, 

brak pewności siebie, zaniżone poczucie własnej wartości. To wszystko 

czasem zdaje się nam ciężarem nie do uniesienia. Co zrobić z tymi 

problemami? 

Świat wmawia Wam, by bez opamiętania korzystać z życia, nie 

zważając na konsekwencje, nawet te bolesne dla Was i dla Waszych 

bliskich. Jest Ci źle? Napij się z nami! Czujesz się samotny? Pójdź ze mną 

do łóżka! Nie radzisz sobie z problemami? Wciągnij kreskę! - Takie 

rozwiązania proponuje nam świat. Oczywiście, na chwilę mogą nas 

"znieczulić", pozwolić zapomnieć o bólu, który odczuwamy i dać złudzenie 

szczęścia i miłości. Ale po "kresce" przychodzi jeszcze większy głód, po 

alkoholu zostanie Ci tylko kac. A relacje budowane tylko na seksie poranią 

Was oboje, bo z czasem będziecie widzieć w sobie tylko przedmiot 

pożądania. Nawet nie zorientujecie się, kiedy staniecie się, zabawką, która 

ma zaspokoić żądzę tego, kogo kochaliście.  

Nie mówię wam tego, bo chcę wam czegoś zabronić. Bo Pan Bóg 

się na Was obrazi, jak będziecie niegrzeczni. Ja wam niczego nie mogę 

zabronić. "Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść" 

powiedział święty Paweł. Stosując te rozwiązania tylko samych siebie 

uczynicie nieszczęśliwymi. Co zatem zrobić z tym wszystkim co nas 

przerasta? 

Oczywiście, mógłbym Wam powiedzieć. Nie róbcie „tego”, nie 

róbcie „tamtego”. Wypełniajcie przykazania i chodźcie do kościoła. Tak, to 

jest ważne dla chrześcijanina i dobre, ale samo w sobie nie rozwiąże 

waszych problemów. 
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W Ewangelii, którą usłyszeliśmy, widzimy bogatego młodzieńca, 

który, zdaje się, że ma wszystko. Nic mu nie brakowało – miał posiadłości, 

pieniądze… Zauważcie, że wypełniał wszystkie przykazania już od swojej 

młodości. Ale od Jezusa odszedł smutny. Dlaczego? Jezus dał mu trudną 

propozycję. Zaproponował mu, żeby sprzedał wszystko co ma i poszedł za 

nim. Wam też może się wydawać, że aby żyć po chrześcijańsku 

musielibyście zostawić prawie wszystko, ale zastanówcie się, czy 

rezygnując z nadużywania alkoholu, nie otrzymacie wolności, która 

pozwoli Wam stawić czoła swoim problemom? Przecież Wasza 

seksualność jest wspaniałym darem! Czy nie chcecie zachować jej dla tej 

osoby, z którą zwiążecie się na całe życie? Jezus nie prosi Was, byście 

porzucili to wszystko, bo chce z Was uczynić mnichów, zawodowych 

ascetów, którzy będą się stale biczować. On pragnie wskazać Wam, co jest 

dla Was dobre, co prowadzi do pełni wolności i do szczęścia.  

Tym właśnie jest Boże powołanie. Jest zaproszeniem Jezusa do 

pójścia za Nim drogą, którą dla nas wybrał. Jest to droga niełatwa, często 

wymagająca zaparcia się siebie. Czasem wymaga „kroku w nieznane”, 

zaufania Mu, chociaż nie rozumiemy Jego planu. Jednak tylko w ten sposób 

da się osiągnąć prawdziwe szczęście. Nie jego złudzenie, jak mówiliśmy 

wcześniej, ale szczęście trwałe. Szczęście wypływające z relacji miłości 

i zaufania Bogu.  

Jesteście w wieku, w którym dokonuje się kluczowych dla całego 

życia wyborów. Przed Wami stoi wybór kierunku studiów, zawodu. Nieraz 

będziecie stawać przed wyborami moralnymi. Dziś mówi się, że 

najważniejszy w życiu jest sukces, kariera, pieniądze. Jednocześnie, daje 

się nam do zrozumienia, że wartościowym człowiekiem jest tylko ten kto 

ten sukces osiągnął. Jednak to nie pozycja i pieniądze określają wartość 

człowieka. Człowiek ma wartość sam w sobie jako osoba, jako umiłowane 
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dziecko Boga! Jezus spojrzał na młodzieńca z miłością, nie z uwagi na jego 

bogactwa. Ale powiecie: „Na młodzieńca Jezus spojrzał bezpośrednio, 

mógł on zobaczyć Jego spojrzenie, usłyszeć Jego głos. Jak my możemy go 

usłyszeć?” 

Bóg niejednokrotnie mówi do nas przez nasze pragnienia, marzenia. 

Słuchając ich możecie szukać, jakie jest Wasze powołanie, rozumiane nie 

tylko, jako droga małżeństwa, kapłaństwa czy życia zakonnego, lecz także 

jako to, co uczyni Was szczęśliwymi. Właśnie Bóg zaprasza Was nie do 

porzucenia wszystkiego, co Was cieszy, lecz właśnie do wsłuchania się 

w pragnienia Waszych serc. Do rozważnych wyborów, do odpowiedzi na 

Jego plan, do podjęcia odpowiedzialności za przyszłość Waszą i świata.  

Zapytacie też: „Co to za wolność, jeśli szczęśliwy będę tylko, kiedy 

wypełnię wolę Bożą?” Zauważcie, że Jezus spojrzał na młodzieńca 

z miłością, nawet jeśli ten odmówił pójścia za Nim. Bóg nie przestanie nas 

kochać, kiedy się od Niego odwrócimy, kiedy odejdziemy od niego jak 

młodzieniec. On nadal będzie patrzył z miłością, zaprosi nas ponownie do 

wspólnego kształtowania naszej przyszłości. Po prostu za każdym razem, 

kiedy odwracamy się od Jezusa, odwracamy się od jedynego prawdziwego 

źródła naszego szczęścia. Musi się to wiązać z cierpieniem, z jakimś 

smutkiem, ale Bóg zawsze pozostawia, przygotowuje dla nas drogę 

powrotu do Niego.  

Wśród Waszych problemów i trosk, nie bójcie się zaufać Jezusowi. 

On Was zna, on zna Wasze problemy oraz lęki i da Wam dość siły, aby 

sprostać wszystkim przeciwnościom. Odważnie, razem z Chrystusem, 

weźcie odpowiedzialność za Wasze życie! Amen! 

Pieśń: Maryjo Matko mojego wezwania 
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2.5 Modlitwa Wiernych: 

Do Jezusa, który zna nasze serca i wzywa nas do nawrócenia, 

zanieśmy nasze modlitwy: 

1. Za cały Kościół, aby ukazywał światu radość pójścia za 

Chrystusem. 

2. Za osoby bliskie naszemu sercu, aby obfitowały w Boże 

błogosławieństwo i wzrastały w świętości. 

3. Za nauczycieli i wychowawców, aby przekazywali swoim 

podopiecznym chrześcijańskie wartości. 

4. Za naszych bliskich zmarłych, aby miłosierny Bóg przyjął ich do 

swojej chwały. 

5. Za nas zgromadzonych na tej liturgii, abyśmy potrafili słuchać 

i otwarli się na nawrócenie.  

Panie, który każdego z nas miłujesz i wiesz czego potrzebujemy, 

udziel nam darów potrzebnych na drodze do świętości. Który żyjesz 

i królujesz na wieki wieków. Amen. 

2.6  „Ojcze nasz” 

Ojcze 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; 

i odpuść nam nasze winy, 

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; 

i nie wódź nas na pokuszenie; 

ale nas zbaw od złego. 
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3. Zakończenie:  

K. Panie, daj nam poznać, co jest dobre i sprawiedliwe, † abyśmy szli drogą 

przykazań Bożych * i stali się dziedzicami Królestwa niebieskiego.  

W. Amen. 

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch 

Święty.  

W. Amen. 
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Dzień 2 - Miłosierdzie Boga (szkoła średnia) 

 

1. Obrzędy wstępne 

Pieśń na rozpoczęcie: Okaż mi Boże miłosierdzie swoje - zespołu Lumen. 

K. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

W. Amen. 

K. Pan z wami. 

W. I z Duchem Twoim. 

 

1.1. Wprowadzenie: 

Moi drodzy! Na kartach Pisma świętego wyraźnie widzimy pojawiający 

się temat ludzkiej słabości i niewierności oraz Bożego miłosierdzia. Dialog 

zbawczy Boga z ludzkością to pasmo Bożej wierności i ludzkiego 

odstępstwa. A jednak, to Bóg w tych historiach ma pierwsze i ostanie słowo; 

a On pragnie zbawić wszystkich. Jak wiele otuchy budzi się w naszym 

sercu, gdy czytamy, słuchamy i rozważamy o owych spotkaniach ludzi 

słabych, ułomnych, grzesznych z Boskim Zbawicielem. Niech to 

nabożeństwo wzbudzi w nas skruchę i ufność w nieskończoną miłość 

naszego Stwórcy. 

1.2. Modlitwa 

Panie Jezu, gdy Piotr apostoł trzykrotnie zaparł się Ciebie, Ty 

obróciwszy się wejrzałeś na niego, by opłakiwał swój grzech i by całym 

sercem nawrócił się do Ciebie; Wejrzyj na nas i porusz serca nasze, byśmy 

do Ciebie wrócili i już przez całe nasze życie wiernie szli za Tobą. Udziel 

nam tego, Ty który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen. 
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2. LITURGIA SŁOWA 

2.1. I Czytanie (Jon 1, 1-4.7. 11-12. 15; 2,1.11) 

Pan skierował do Jonasza, syna Amittaja, te słowa: «Wstań, idź do 

Niniwy - wielkiego miasta - i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła 

przed moje oblicze». A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem. 

Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarszisz, uiścił należną opłatę 

i wsiadł na niego, by udać się nim do Tarszisz, daleko od Pana. Ale Pan 

zesłał na morze gwałtowny wiatr, i powstała wielka burza na morzu, tak że 

okrętowi groziło rozbicie. Mówili też [żeglarze] jeden do drugiego: 

«Chodźcie, rzućmy losy, a dowiemy się, z powodu kogo to właśnie 

nieszczęście [spadło] na nas». I rzucili losy, a los padł na Jonasza. I zapytali 

go: «Co powinniśmy ci uczynić, aby morze przestało się burzyć dokoła 

nas?» Fale bowiem w dalszym ciągu się podnosiły. Odpowiedział im: 

«Weźcie mnie i rzućcie w morze, a przestaną się burzyć wody przeciw 

wam, ponieważ wiem, że z mojego powodu tak wielka burza powstała 

przeciw wam». I wzięli Jonasza, i wrzucili go w morze, a ono przestało się 

srożyć. Pan zesłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we 

wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. Pan nakazał rybie i wyrzuciła 

Jonasza na ląd. Oto słowo Boże. 

2.2.Psalm Responsoryjny (Jon 2,3-4. 6-8) 

Refren: Pana wzywałem i On mnie wysłuchał. 

«W utrapieniu moim wołałem do Pana, * 

a On mi odpowiedział. 

Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy, * 

a Ty usłyszałeś mój głos. 

Ref. 
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Rzuciłeś mnie na głębie, we wnętrze morza, * 

i nurt mnie ogarnął. 

Wszystkie Twe morskie bałwany i fale Twoje * 

przeszły nade mną. 

Ref. 

Wody objęły mnie zewsząd, aż po gardło, + 

ocean mnie otoczył, * 

sitowie okoliło mi głowę. 

Do posad gór zstąpiłem, * 

zawory ziemi zostały poza mną na zawsze. 

Ref. 

Gdy gasło we mnie życie * 

wspomniałem na Pana, 

a modlitwa moja dotarła do Ciebie, * 

do Twego świętego przybytku. 

Ref. 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja  

Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył i zlitował się nad 

ludźmi. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja  

2.3.Ewangelia (J 21, 15-19) 

Piotr otrzymuje władzę pasterską 

Słowa Ewangelii według świętego Jana: 

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: 

«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział 

Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki 
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moje». I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, 

czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». 

Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, 

synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci 

powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko 

wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam 

i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce 

swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, 

aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł 

do niego: «Pójdź za Mną!» Oto słowo Pańskie. 

2.4. Homilia/kazanie 

Moi drodzy liturgia słowa, ukazuje nam dwa bardzo mocne przykłady. 

Ukazane są dwie postaci, które mają ze sobą wspólne fakty z życia. 

W pierwszym czytaniu widzimy postać Jonasza. Proroka, który ucieka 

przed Panem. Odwraca się od niego i to bardzo dosadnie, jak pokazuje nam 

jego historia. Jonasz ma płynąć do Niniwy a udaje się do Tarszisz. To nie 

było miasto obok Niniwy, przed nią lub kilka kilometrów za Niniwą. Aby 

udać się do Tarszisz, trzeba było iść zupełnie w odwrotną stronę. Jonasz 

tutaj pokazuje, że nie chce mieć nic wspólnego z tym, do czego powołuje 

go Pan. W Ewangelii, natomiast widzimy postać Piotra. Jest już po 

zmartwychwstaniu, ale na pewno w jego uszach jeszcze brzmią słowa 

Jezusa, który mówił do Piotra, że ten zaprze się Go trzy razu, a w pamięci 

mocno siedzi i zapewne nie chce ustąpić miejsca, to jakże wstydliwe, 

dramatyczne dla Piotra wspomnienie. Wspomnienie tej sceny, kiedy to po 

trzykroć wykrzyczał, że nie zna Jezusa. Ale nie tylko to łączy te dwie 

postaci. Obaj także, potrafili wołali do Boga o przebaczenie, o miłosierdzie. 

Psalm, który usłyszeliśmy, jest właśnie modlitwą Jonasza, którą ten 
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kierował do Boga, będąc we wnętrzu ryby. Widzimy reakcję Pana. 

Natychmiast każe rybie wyrzucić Jonasza na ląd. A co z Piotrem? Pan mu 

wybacza, pyta go, czy ten kocha. Każe mu paść Jego owce. Jakże wielkim 

zaufaniem go darzy. To jest przecież „Skała”, jak sam Jezus o nim 

powiedział. I tego Pan nie odwołał, mimo, że Piotr zdradził. Ale umiał 

zapłakać i żałować. Bóg pragnie zbawienia każdego z nas. On na nas czeka, 

pomimo, że my tak często się buntujemy i odrzucamy Jego miłość. On jest 

wierny!  

Fragmenty te dają nam doskonałą okazję do zastanowienia się nad 

bardzo delikatną i intymną rzeczywistością w naszym życiu. Nad 

sakramentem pokuty i pojednania. Czy potrafię stanąć w prawdzie o sobie? 

Czy potrafię, zdając sobie sprawę z tragicznej sytuacji grzechu, jak Jonasz 

wołać do Pana lub jak Piotr gorzko zapłakać nad swoim grzechem i brakiem 

wierności? A może mamy takie sytuacje, gdy po prostu wstydzimy się 

uklęknąć przed kratkami konfesjonału, bo wstydzimy się naszej słabości, 

naszego grzechu, braku naszej miłości do Chrystusa?  

Wychowywany był w otoczeniu religijnie obojętnym. Przez 

większą część życia nie miał nic wspólnego z Kościołem. Do spowiedzi 

ostatni raz był kilkanaście lat temu. Sytuacja zmieniła się, gdy miał już 

ponad 50 lat. Wtedy, jak sam pisał, odnalazł największy skarb i radość 

swojego życia. Odkrycie to zapoczątkowało proste wydarzenie, którym 

było przeczytanie niewielkiej książki pt. Droga. Napisał ją Josemaria 

Escriva. Wówczas Arnold Mondadori, bo o nim mowa; milioner, który był 

założycielem i właścicielem jednego z największych koncernów 

medialnych, zdecydował się na pierwszą spowiedź od czasu swego 

dzieciństwa. Spotkanie z Chrystusem w sakramencie pokuty całkowicie go 

duchowo przemieniło i odrodziło. Na temat spowiedzi pisał tak: „Dobrze 

odbyta, szczera spowiedź jest jednym z największych źródeł radości. 
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Otrzymujesz wtedy pewność ponownego przyjęcia w domu Ojca: zostajesz 

pojednany z Bogiem, z sobą samym i z innymi. Również, a może przede 

wszystkim, przez ten sakrament czuję się głęboko katolikiem: nie wystarcza 

mi rozliczanie się sam na sam z Bogiem. Mam potrzebę obecności księdza, 

który mocą Chrystusowego kapłaństwa przebacza grzechy i świadczy 

o nieskończonym miłosierdziu Boga. Czy to nie sam Jezus powierzył 

apostołom i ich następcom władzę odpuszczenia grzechów? Wielka radość 

po dobrze odbytej spowiedzi rodzi się zawsze z cierpienia spowodowanego 

stanięciem w nagiej prawdzie o sobie, o swojej duchowej nędzy”. 

Uwierz, że Bóg Cię kocha. Nie zagłuszaj tego głosu, który do ciebie 

mówi. Daj Mu tylko szansę, aby On uczynił cię radosnym, prawdziwą 

radością. Arnold Mondadori zmarł w 2002 roku. Przyczyną śmierci był 

nowotwór wątroby i trzustki. Co wyróżniało tego mężczyznę? To, że do 

końca swoich dni był pełen radości, której jak pisał nawet śmierć mu nie 

jest w stanie odebrać. Jaka to była radość i skąd płynęła? Myślę, że na to 

pytanie musimy sobie odpowiedzieć sami. Niech też każdy z nas odpowie 

sobie na jeszcze jedno pytanie. Czy ja nie chcę żyć w pełni takiej radości?  

 

3. Obrzędy pokutne 

3.1. Rachunek sumienia 

Miłość do Boga i grzechy przeciwko Bogu 

* Czy wierzę, że Bóg mnie kocha i jest pełen miłosierdzia dla mnie? 

* Czy wierzę, że może On przebaczać mi każdy grzech, który przed Nim 

wyznam? 

|* Czy żyję tak, jakbym Boga nie potrzebował, polegam wyłącznie na 

własnych siłach, liczę tylko na siebie? 

* Modlitwa jest pierwszym aktem wiary. Jaki czas w moim życiu zajmuje 
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modlitwa, jaka jest jej forma, jakie rodzi owoce? 

* Czy modlitwa mnie nudzi, dlaczego? 

* Czy uczęszczam na niedzielną i świąteczną Eucharystię, jakie są tego 

motywy? 

* Czy potrafię odpoczywać, świętować w niedzielę? 

* Czy pogłębiam wiedzę o Bogu poprzez lekturę Biblii? 

* Kochać Chrystusa to kochać Jego Kościół. Czy deklaruję wiarę w Boga, 

ale nie akceptuję jego Kościoła? 

* Czy czuję się odpowiedzialny za Kościół, jak angażuję się w życie mojej 

wspólnoty parafialnej lub duszpasterstwo akademickie? 

* Czy wytrwale szukam odpowiedzi na pytania, które niesie wiara lub jej 

brak? 

* Czy jestem zabobonny? Czy daję wiarę horoskopom, wróżkom, magii, 

okultyzmowi itd.? 

* Czy mam swoich bożków, którzy zajmują miejsce wyższe od Boga 

mojej wiary? 

Miłość bliźniego i grzechy przeciwko bliźnim 

* Czy traktuję drugiego człowieka jedynie jako środek do osiągania 

swoich celów? 

* Czy potrafię zareagować na krzywdę innych? 

* Czy ktoś cierpi z mojego powodu? Czy mogę i chcę zmienić ten stan 

rzeczy? 

* Czy jestem prawdziwy przed ludźmi; kiedy wkładam "maski"; dlaczego 

chcę ukrywać prawdę o sobie? 

* Czy szufladkuję ludzi, oceniam ich jedynie z pozoru, z wyglądu, nie 

próbuję bliżej poznać? 

* Czy lubię i akceptuję jedynie te osoby, które "wyceniam" po ich 

wyglądzie, bogactwie, sposobie noszenia się? 
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* Czy zdradzam w sercu i myślach swoją dziewczynę /swojego chłopaka 

poprzez korzystanie z pornografii? 

* Czy nie narzucam (swojej dziewczynie / swojemu chłopakowi) 

niechrześcijańskiej wizji wolności lub zasad życia moralnego przez 

współżycie przedmałżeńskie, antykoncepcję?  

* Czy nienawidzę i zazdroszczę tym, którzy wydają się ode mnie lepsi? 

* Czy wykorzystuję ludzkie słabości, namawiając do stosowania tego, co 

niszczy człowieka (narkotyki, alkohol, pornografia, agresja)? 

* Czy obarczam innych odpowiedzialnością za swoje zaniedbania, 

lenistwo, niedbałość? 

* Czy buduję pozytywne relacje w swojej rodzinie? 

* Czy kradnę innym lub oszukuje? 

* Czy dojrzale i odpowiedzialnie korzystam ze swojej seksualności 

zachowując czystość właściwą dla mojego stanu? 

* Czy potrafię być gościnny, wdzięczny, przebaczający, współczujący? 

* Czy wypowiadam wulgarne, agresywne słowa pod adresem innych?  

* Czy składam obietnice, przysięgi, których nie dotrzymuję? 

Miłość i grzechy przeciwko sobie 

* Czy akceptuję siebie, swoje życie, swój wygląd? 

* Czy widzę w sobie dobro i talenty, którymi Bóg mnie obdarzył? 

* Czy mam do siebie szacunek i znam swoją ludzką godność? 

* Czy pogardzałem sobą, próbując odebrać sobie życia lub się okaleczać? 

* Czy dostrzegam w sobie sfery, nad którymi powinienem pracować, czy 

jestem cierpliwy w pracy nad sobą? 

* Czy odpowiedzialnie podchodzę do moich obowiązków akademickich 

(zawodowych) i domowych? 

* Czy jestem leniwy, czy łatwo się zniechęcam? 

* Czy łatwo wpadam w rozpacz, histerię? 
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* Czy mam lęki, które paraliżują moja działanie i życie, co lub kto jest ich 

powodem? 

* Czy szanuję moje zdrowie i życie, unikając używek: alkoholu, 

narkotyków, papierosów, hazardu? 

* Czy rozsądnie korzystam z filmów, Internetu, gier? 

* Czy wychowuję się do dojrzałej i odpowiedzialnej seksualności przez 

unikanie pornografii, samogwałtu? 

* Czy dotrzymuję danego słowa, dbam o kulturę osobistą? 

* Czy przywiązuję zbytnią wagę do rzeczy materialnych? 

* Czy dbam o życie swoje i innych, zachowując przepisy ruchu 

drogowego oraz poprzez prowadzenie pojazdów bez uprzedniego 

spożywania alkoholu? 

3.2. Błagania litanijne 

- Panie, my wszyscy jak Piotr apostoł w sobie raczej pokładaliśmy ufność 

niż w Twojej łasce; ale Ty, Panie, zwróć się ku nam i zmiłuj się nad nami. 

W. Panie, Ty wszystko wiesz. 

- Postępowaliśmy bez należytej pokory i roztropności, dlatego popadaliśmy 

w różnorakie pokusy; ale Ty, Panie zwróć się ku nam i zmiłuj się nad nami. 

W. Panie, Ty wszystko wiesz. 

- Byliśmy pyszni i uważaliśmy się za lepszych niż inni; ale Ty, Panie, zwróć 

się ku nam i zmiłuj się nad nami. 

W. Panie, Ty wszystko wiesz. 

- Być może cieszyliśmy się niekiedy z upadku naszych braci, zamiast się 

smucić; ale Ty, Panie zwróć się ku nam i zmiłuj się nad nami. 

W. Panie, Ty wszystko wiesz. 

- Uginając się pod ciężarem trudności i doświadczeń często okazywaliśmy 

raczej pogardę niż pomoc; ale Ty, Panie zwróć się ku nam i zmiłuj się nad 

nami. 
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W. Panie, Ty wszystko wiesz. 

- My również czasami powodowani strachem uchylaliśmy się od dawania 

świadectwa prawdzie i sprawiedliwości; ale Ty, Panie zwróć się ku nam 

i zmiłuj się nad nami. 

W. Panie, Ty wszystko wiesz. 

- My także często byliśmy niewierni naszym przyrzeczeniom chrzcielnym, 

przez które staliśmy się Twoimi uczniami; ale Ty, Panie zwróć się ku nam 

i zmiłuj się nad nami. 

W. Panie, Ty wszystko wiesz. 

A teraz skierujmy naszą modlitwę do Ojca i w słowach przekazanych nam 

przez Chrystusa błagajmy Go, aby nam przebaczył nasze grzechy: 

„Ojcze nasz” 

Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu! Ty powołałeś Piotra na swego 

apostoła, a po jego upadku i pokucie znów umocniłeś go jako swego 

przyjaciela i Księcia Apostołów; zwróć się ku nam i wejrzyj na nas, byśmy 

naśladując przykład Piotra powracali do Ciebie po naszych upadkach 

i odtąd z jeszcze większą miłością zdążali za Tobą, który żyjesz i królujesz 

na wieki wieków. 

W. Amen. 

4. OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA 

4.1. Pieśń: Kiedy w jasną 

4.2. Rozesłanie 

Uświadomiliśmy sobie wspólnie naszą ułomność i nieskończone 

miłosierdzie Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Niech udział w tym 

nabożeństwie utwierdzi nas w pokorze i ufności; niech nam dopomoże 

w natychmiastowym zwracaniu się ku Chrystusowi, gdy tylko oddalimy się 
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od niego przez grzech. Przebaczajmy też naszym bliźnim, jak i nam 

przebacza Pan. Niech błogosławieństwo miłosiernego Boga utwierdzi nas 

w prawdzie i ufności. 

4.3. Błogosławieństwo 

K. Pan z wami. 

W. I z duchem twoim. 

Panie, wejrzyj łaskawie na swój lud błagający o Twoje miłosierdzie, aby ci, 

którzy ufają łaskawości Twojej, mogli wszędzie roznosić dary Twej 

miłości. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

W. Amen. 
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Dzień 3 - Wiara jako posłanie (szkoła średnia)  

 

1. Wprowadzenie do liturgii 

Człowiek potrzebuje mieć w życiu cel, do czegoś dążyć. Są one różne: 

niektóre bardzo banalne i łatwe w realizacji, inne złożone i wymagające 

dużo wysiłku. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z roku na rok –

zmieniają się lub sami zauważamy, że już nie jest to nasze marzenie 

i pragnienie. 

W miarę stawania się dojrzałym, odpowiedzialnym za swoje życie 

człowiekiem, odkrywamy, że trzeba wybierać takie cele, które przyniosą 

nam dobro i będą służyć naszemu rozwojowi. Podobnie jest w życiu 

duchowym: ostatecznym celem człowieka jest spotkanie z Jezusem 

Chrystusem, który umiłował nas i za nas oddał swoje życie.  

1.1. Komentarz do liturgii słowa 

Powołaniem każdego chrześcijanina jest bycie misjonarzem Jezusa 

Chrystusa. On sam posyła swoich apostołów, a także nas, żebyśmy innym 

zwiastowali Jego nadejście oraz czas uzdrowienia i wolności. 

2. Liturgia słowa – Święto nawrócenia św. Pawła – 25 stycznia 

2.1. I czytanie: (Dz 22,3-16) 

Święty Paweł opowiada o swoim nawróceniu  

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Paweł powiedział do ludu: 

„Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się 

jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie 

w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj 

służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc 
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i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć 

zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do 

braci i udałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam 

byli, i przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary. 

W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle 'około południa 

otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem 

głos, który mówił do mnie: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie 

prześladujesz?» Odpowiedziałem: «Kto jesteś, Panie». Rzekł do mnie: «Ja 

jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz». Towarzysze zaś moi 

widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Powiedziałem 

więc: «Co mam czynić, Panie?» A Pan powiedział do mnie: «Wstań, idź do 

Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić». Ponieważ 

zaniewidziałem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku 

prowadzony za rękę przez moich towarzyszy. Niejaki Ananiasz, człowiek 

przestrzegający wiernie Prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali 

dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: «Szawle, 

bracie, przejrzyj!» W tejże chwili spojrzałem na niego. On zaś powiedział: 

«Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał 

Sprawiedliwego, i Jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi 

będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz 

zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego 

imienia!»” Oto słowo Boże. 
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2.2 Psalm Responsoryjny (Ps 117,1-2) 

Refren: Idźcie i głoście światu Ewangelię. 

Chwalcie Pana, wszystkie narody,  

wysławiajcie Go, wszystkie ludy, 

bo potężna nad nami Jego łaska, 

a wierność Pana trwa na wieki. 

Refren: Idźcie i głoście światu Ewangelię. 

Śpiew przed Ewangelią (Łk 4,18-19) 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, 

abyście szli i owoc przynosili. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

2.3. Ewangelia (Mk 6, 7-13) – 15. Niedziela Zwykła „B” 

Rozesłanie Dwunastu 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. 

Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą 

nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. 

«Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!» 

I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, 

aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą 

was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na 

świadectwo dla nich!» 
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Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele 

złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.  

Oto słowo Pańskie. 

2.4. Homilia 

Zakurzoną drogą szedł pieszo mężczyzna, miał około 45-ciu lat. 

Niedaleko od drogi płynęła rzeka, choć trudno było nazwać to rzeką. Był to 

raczej wyschnięty potok, kilka razy w roku niosący wody pochodzące 

z rzadkich w tej okolicy opadów. Mężczyźnie towarzyszyło dwóch innych, 

widać dobrze się znali, ponieważ żywo rozmawiali i dało się wyczuć 

między nimi przyjacielską atmosferę. Przez prawe ramię mężczyzna miał 

przewieszoną sakwę, w której znajdowały się najpotrzebniejsze rzeczy. Nie 

miał przy sobie zbyt wiele pieniędzy, nie niósł też żadnych kosztownych 

przedmiotów – w razie napadu zostałby i tak obrabowany ze wszystkiego. 

Najważniejsze dla niego było to, co miał i niósł w sobie – było to 

przekonanie o tym, że Jezus Chrystus jest jedynym i prawdziwym 

Zbawicielem. 

Możemy sobie wyobrazić, że w ten sposób podróżowano 

w starożytności, a opis, który usłyszeliśmy, dotyczy św. Pawła, 

nazywanego Apostołem Narodów. Przemierzył dzisiejszą Turcję, Grecję, 

dotarł do Rzymu po to, by głosić Ewangelię. Jest wzorem misjonarza – po 

nawróceniu całkowicie poświęcił się głoszeniu Dobrej Nowiny, aż do ofiary 

ze swojego życia. Podobnie jak my był zwyczajnym człowiekiem, który ma 

swoje ograniczenia, wady, problemy. Posłuszny głosowi Boga idzie, aby 

głosić Jego orędzie. Skąd u św. Pawła taka gotowość do działania, by swoje 

życie ofiarować temu zadaniu? Dlaczego tak gorąco poświęcił się temu 

celowi? Wzięło się to z posłuszeństwa temu, co Bóg do niego mówił, 

słuchał słów, które do niego kierował. Doświadczył spotkania Chrystusa, 
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które całkowicie zmieniło jego życie; wszedł w relację z Nim. Gruntem, 

podstawą tej relacji była głęboka wiara. 

Jezus posyła Pawła, aby głosił Jego imię i prawdę o Jego miłości. 

Podobnie Apostołowie: w Ewangelii usłyszeliśmy, że zostali rozesłani, aby 

świadczyć o Jezusie wszędzie, gdziekolwiek pójdą. Mieli wzywać do 

nawrócenia, uzdrawiać i wyzwalać z niewoli zła. Skąd u nich moc, żeby to 

czynić? Ta sama odpowiedź, co w przypadku Pawła – wiara. Wierzyć to 

znaczy zaufać, że jest ktoś, kto mnie kocha i pragnie mojego dobra, że nie 

jestem sam, że ktoś troszczy się o mnie. Tym kimś jest Jezus Chrystus: On 

z miłości do każdego z nas ofiarował swoje życie na krzyżu, 

zmartwychwstał i żyje. Z wielkiej miłości, którą ma ku nam On chce, 

żebyśmy i my byli Jego misjonarzami, podobnie jak Apostołowie, abyśmy 

jak oni nieśli wyzwolenie, uzdrowienie, przebaczenie, abyśmy nieśli Jego 

imię na cały świat. Pragnie tego, żebyśmy uwierzyli słowu, że On daje nam 

moc do bycia świadkami w Jego imię. Kiedy słyszy się słowo misjonarz, 

często na myśl przychodzą nam obrazy misji z Afryki lub Ameryki 

Południowej. Jak to robić? Jak być w takim razie misjonarzem dzisiaj? Czy 

muszę rzucić wszystko, iść w drogę jak św. Paweł i Dwunastu, wzywać do 

nawrócenia? W wielu z nas pewnie rodzi się opór, bo przecież mamy 

rodziny, przyjaciół, znajomych, szkołę itd.  

Być misjonarzem to mieć żywą wiarę, mieć przekonanie 

o słuszności tego, w co wierzę. Naprawdę nie trzeba od razu wyjeżdżać do 

krajów misyjnych, ale tu – na miejscu – wśród rodziny, przyjaciół, 

znajomych, na ulicy, w tramwaju, pociągu (itd.) pokazywać swoim życiem, 

że się jest chrześcijaninem, że wyznaje się wartości zawarte w Ewangelii. 

Chrystus naprawdę oczekuje tego od nas, że będziemy tak postępować, 

żeby ludzie widzieli, że należymy do Niego. Każda decyzja, jaką 

podejmujmy, może o tym świadczyć, że tak jest. Być misjonarzem to być 
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świadkiem, zewnętrznym znakiem, który innym będzie mówić, że się jest 

chrześcijaninem. Skąd czerpać siłę do bycia misjonarzem? Gdzie szukać 

moc do tego, by w codziennym życiu umieć decydować zgodnie 

z sumieniem i wartościami chrześcijańskimi? Źródłem tej siły jest udział 

w życiu Kościoła. Kiedy przyjmujemy regularnie sakramenty: 

przystępujemy do spowiedzi i Komunii świętej, otrzymujemy od samego 

Chrystusa zapewnienie, że to On nas prowadzi i daje nam siłę do życia 

wiarą i bycia Jego misjonarzem. Niech Maryja, posłuszna głosowi Ducha 

Świętego będzie naszą pomocą i oparciem w stawaniu się misjonarzami Jej 

Syna. Amen. 

2.5. Modlitwa wiernych 

Miłosiernemu Bogu zanieśmy nasze prośby: 

1. Za Kościół święty, aby zawsze z mocą świadczył o Bogu który 

pragnie dobra człowieka. Ciebie prosimy… 

2. Za sprawujących rządy, aby swoimi decyzjami przyczyniali się do 

budowania pokoju na ziemi i jedności między narodami.  

Ciebie prosimy… 

3. Za ludzi poszukujących sensu życia, aby doświadczyli 

przemieniającej miłości i obecności Boga. Ciebie prosimy… 

4. Za ludzi młodych, którzy rozpoznają swoje życiowe powołanie, aby 

pamiętali, że to Chrystus jest prawdziwym celem ich życia.  

Ciebie prosimy… 

5. Za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy stale wzrastali 

w powołaniu do bycia misjonarzami naszego Zbawiciela.  

Ciebie prosimy… 

Miłosierny Boże, Ty napełniasz swój Kościół wszelkim 

błogosławieństwem. Udziel nam potrzebnych darów i pomóż wiernie 

wypełniać Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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