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WprowadzenieWprowadzenie
Raúl Izquierdo, koordynator międzynarodowy

N azajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami 
i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj 
uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy 

się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli 
do Niego: „Rabbi!  – to znaczy: Nauczycielu  – gdzie mieszkasz?” Odpowiedział 
im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia 
pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej (J 1, 35–39)

Drogowskazy na lata 2021–2022 zostały przygotowane przez dwanaście zespo-
łów młodych ludzi (każdy zespół odpowiadał za jeden miesiąc), wicekoordynatora 
międzynarodowego, naszego kapelana międzynarodowego ks. Marco, redaktora 
naczelnego w osobie sekretarza generalnego Corinne, sekretariat międzynaro-
dowy, naszą ilustratorkę i tłumaczy. Dziękuję im za całą tę pracę i entuzjazm 
z jakim realizowali to przedsięwzięcie. Dlatego proszę wszystkie wspólnoty 
naszej międzynarodowej rodziny Wiary i Światła, aby czytały i wykorzystywały 
tę książeczkę na swoich spotkaniach z sercem pełnym wdzięczności, otwierając 
ją za każdym razem tak, jak otwiera się drogocenny i delikatny prezent. 

Tytuł Drogowskazów  – „Chodźcie, a zobaczycie”  – był tematem międzynaro-
dowego spotkania młodych w Guardamar (Hiszpania) w 2017 r. Pomyśleliśmy, 
że bardzo nadaje się do świętowania pięćdziesiątej rocznicy powstania naszego 
ruchu i że warto, aby został opracowany przez młodych z całego świata, z których 
wielu właśnie zaczyna podejmować odpowiedzialność w naszym ruchu. 

Możemy na nowo przeżyć tę sytuację: Jezus pyta dwojga młodych, którzy idą 
za nim: „Czego szukacie?” A oni, chcąc poznać Jezusa, dowiedzieć się, co czyni, 
co mówi… pytają go: „Gdzie mieszkasz?” Jezus nie wygłasza w odpowiedzi nauki, 
nie udziela pouczeń i wyjaśnień, nie używa wielkich słów, ale kieruje do nich 
jasne i bezpośrednie zaproszenie: „Chodźcie, a zobaczycie” Oni przyjmują to 
zaproszenie i zostają przy Jezusie. 

Jedno pytanie i jedno zaproszenie Jezusa. Stawiając pytanie: „Czego szukacie?” 
chce wiedzieć, czego pragnie każdy z nas, czego każdy z nas potrzebuje, do czego 
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dąży. Czymkolwiek by to nie było, Jezus odpowiadając, zaprasza nas: „Chodźcie, 
a zobaczycie”. To wymaga naszej reakcji. Uczniowie poszli za nim, zobaczyli 
i pozostali. A my?

Często, kiedy chcemy opowiedzieć komuś o Wierze i Świetle, mówimy na ogół: 
trudno opowiedzieć słowami, kim jesteśmy i co robimy, najlepiej jest przyjść 
i zobaczyć samemu. Wiemy, że to najlepszy sposób na poznanie Wiary i Światła. 

W tych Drogowskazach będzie wam towarzyszyć dwanaście osób, których 
historie są wam zapewne znane. To ludzie, którzy poznali Jezusa i dzielili z Nim 
część swojego życia  – pozwolili Jezusowi przyciągnąć się do siebie i poszli za 
Nim. Modlili się z Nim, dzielili się z Nim słowem i posiłkiem. Słuchali Jezusa, 
widzieli jak błogosławił chleb, przytulał dzieci, uzdrawiał chorych… Na pewno 
śmiali się z Nim i płakali. 

Tych 12 osób wcale nie różni się tak bardzo od nas, żyjących w 2021 roku. My 
też jesteśmy powołani przez Jezusa i chcemy iść za Nim, być z Nim. Oddajemy 
Jezusowi nasze marzenia, wierzymy, że On jest obecny w naszej małej wspól-
nocie Wiary i Światła i w naszym codziennym życiu. Dziś Jezus nadal powołuje 
ludzi z krwi i kości, z ich kruchością, ze wszystkich stron i horyzontów. Czytamy 
w Ewangeliach, jak to było wtedy, i przeżywamy to we własnym życiu. My także, 
jak tamte osoby, jesteśmy powołani, by świadczyć i głosić Miłość Boga do każdej 
osoby, z wszystkimi jej niepełnosprawnościami i z całą jej kruchością. 

Ale dość już słów, chodźcie, zobaczcie sami!
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1. Maria Magdalena: Filipiny

2. Jan: Węgry 3. Piotr: Kanada

4. Zacheusz: Meksyk, Brazylia, Peru

5. Bartymeusz: Włochy

6. Nikodem: Dania

7. Miłosierny 
Samarytanin: 
Bliski Wschód

Zespoły 2021 –2022Zespoły 2021 –2022
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8. Setnik: Polska

9. Dobry łotr: Belgia

10. Marta i Maria: Francja

11. Mateusz: Seszele

12. Judasz: 
Portugalia

Ilustracje: 
Silvija 
Knezekytè
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Maria MagdalenaMaria Magdalena
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

P ierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, Maria Magdalena, Maria  – 
matka Jakuba, i Salome poszły do grobu, żeby namaścić ciało Jezusa. 

Kiedy przyszły na miejsce, zobaczyły otwarty grób, w którym nie było ciała 
Jezusa. Maria Magdalena nigdy by nie pomyślała, że będzie świadkiem tego, 
o czym mówi Pismo  – iż Jezus miał powstać z martwych. Pomyślała, że ktoś 
po prostu zabrał ciało Jezusa. 

Jezus podszedł do niej i powiedział: „Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo 
szukasz?” Maria Magdalena wzięła go za ogrodnika i odpowiedziała: „Pa-
nie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę”. 
Jezus rzekł do niej: „Mario!” A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po 
hebrajsku: „Rabbuni!”, co znaczy „Mistrzu, Nauczycielu”. Rzekł do niej Jezus: 
„Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj 
się do moich braci i powiedz im: «Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego 
oraz do Boga mego i Boga waszego»”. 

Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: „Widziałam Pana i to mi 
powiedział”. (J 20, 15–18).

Wyobraźcie sobie radość w jej głosie, kiedy wypowiadała te słowa: Jezus 
nie zniknął, On zmartwychwstał. Wyobraźcie sobie jej zaskoczony i jedno-
cześnie szczęśliwy wyraz twarzy, kiedy rozpoznała Jezusa; szczęście jakiego 
odczuwała i radość dzielenia się z innymi tym, czego była świadkiem. Kiedy 
uczniowie dowiadują się, że Jezus żyje i że Maria Magdalena go widziała, 
nie chcą jej uwierzyć (Mk 16, 11). Każdy, komu by powiedziano, że zmarły 
zmartwychwstał, mocno by się zastanawiał, czy w to uwierzyć, albo w ogóle 
by nie uwierzył, chyba że sam byłby świadkiem tego zdarzenia. 

We wspólnocie dostrzegamy Jezusa w każdym z nas, tak jak Maria 
Magdalena. On żyje wśród nas. Mówi do nas przez Ewangelię. W każdym 
świętowaniu Wiary i Światła czujemy Jego obecność. 
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Teksty źródłowe
 • J 20, 11–18
 • Mk 16, 1–11

Przywitanie i spotkanie
Jeden z przyjaciół z niepełnosprawnością jest przebrany za Jezusa, a jedna z mam 
za Marię Magdalenę. Zajmują miejsce przy wejściu do pomieszczenia. Każdy 
z przychodzących chwyta dłoń Jezusa i w geście powitania wykonuje delikatny 
gest dotknięcia czoła zewnętrzną stroną jego dłoni. Podobnie wita się z Marią 
Magdaleną. Ten gest, zwany „Mano po” lub „Pagmamano”, jest wykorzystywany 
w kulturze filipińskiej jako znak szacunku dla starszych, w ten sposób uzyskuje 
się też ich błogosławieństwo. 

Dzielenie

 – Wszyscy razem
Wspólnie przeżywamy Ewangelię wg św. Jana.

 – W	małych	grupach
 • Czy byliście świadkami wydarzenia, które mogłoby wskazywać na działanie 

Pana Boga? Czy i jak dzieliliście się nim z waszymi przyjaciółmi i rodziną? 
Czy od razu wam uwierzyli?

 • Wyobraźcie sobie smutek Marii Magdaleny, kiedy zobaczyła, że jej nauczy-
ciela zabrano z grobu. Czy odczuwaliście, gdy zmarła osoba, którą kochali-
ście? Jak przeżyliście tę stratę? Co czuliście, kiedy kochana przez was osoba 
ciężko zachorowała?

 • Czy doświadczyliście wątpliwości w wierze podobnych do wątpliwości 
apostołów, którzy nie chcieli uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa? W jaki 
sposób udało wam się przezwyciężyć zwątpienie?

Warsztat artystyczny
 • Puzzle przedstawiające Marię Magdalenę i Jezusa (s. 59)
 • Bukiet kwiatów na czas modlitwy (patrz s. 59)
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Świętowanie

 – Gra:	Co	widzę	w	Tobie
Ustawiamy się w kręgu. Każdy otrzymuje kartkę papieru i coś do pisania. 
Stajemy za naszym sąsiadem i przykładamy kartkę do jego pleców. Piszemy 
jedną jego zaletę, po czym wracamy na miejsce. Odczytujemy to, co sąsiad 
napisał na nasz temat. 

Modlitwa
Jezus dodaje nam odwagi, byśmy świadczyli o prawdzie Ewangelii wobec osób 
zagubionych, pozbawionych nadziei, samotnych. Pomóż nam dzielić się miłością 
wokół nas, jak czynią to nasi przyjaciele z niepełnosprawnością. Dziękujemy 
Panie Boże, że troszczysz się o nas. Pomóż nam dzielić się Twoją miłością. 

Następnie koordynator wspólnoty mówi: Ja, ……....…… (imię), jestem Twoim 
świadkiem i uczniem. Potem wszyscy po kolei wypowiadają to zdanie. 

 – Modlitwa ubogiego
Jezu, nigdy nie przestanę dzielić się z innymi Twoimi codziennymi cudami. 

Do następnego spotkania
Kiedy wrócę do siebie, będę pamiętał o modlitwie i chwaleniu Boga za wszystkie 
jego błogosławieństwa. 



22

JanJan
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

K ażdy z nas pewnie kiedyś zadał sobie pytanie: jak powinienem żyć, by 
móc czuć się szczęśliwym, patrząc wstecz pod koniec swojego życia? 
Zdam sobie wtedy na pewno sprawę, że podejmowałem zarówno 

dobre jak i złe decyzje. Dobre pomogły mi iść naprzód drogą życia, a złe 
wzbogaciły mnie przez to, że czegoś ważnego mnie nauczyły. Pewien mistrz 
duchowy z Indii powiedział: „Skały na mojej drodze nie są przeszkodami, 
ale są schodami”. Pokonywanie schodów to część naszego życia. Każdy krok 
stawiamy w miłości Bożej, nie możemy też zapominać o naszych braciach 
i siostrach, którzy razem z nami idą po skalistej drodze. W naszym życiu 
spotykamy wielu ludzi. 

Życie Jana, ukochanego ucznia, jest dobrym przykładem zarówno dla 
tych bardziej, jak i dla tych mniej młodych. Młody Jan uczy nas, że praca 
wzbogaca nie tylko materialnie, ale także duchowo. Praca daje poczucie 
godności. Jan był ciężko pracującym rybakiem. Był też pełnym entuzja-
zmu uczniem Jezusa. Został jednym z siedemdziesięciu dwóch uczniów 
posłanych, by głosić Ewangelię. Jezus na krzyżu powierzył Janowi wielką 
odpowiedzialność: wzięcie pod opiekę Jego Matki, Maryi. Jan jest lojalny 
i pełny zaangażowania. 

Patrząc przez pryzmat listów Jana pisanych w starszym wieku, widzimy, 
że najważniejsze dla niego było zachęcanie do wzajemnej miłości. Często 
pisał: „Moje dzieci” lub „Ja, stary człowiek”. 

Powinniśmy kochać się wzajemnie nie tylko wtedy, gdy wszystko się do-
brze układa, ale także w chwilach trudnych. Powinniśmy przyjąć drugiego 
z jego problemami, chorobami, trudnościami i pomóc mu dźwigać jego 
krzyż. Jeśli uczynimy to dla innych, inni uczynią to także dla nas. 

Zastanowimy się wspólnie nad miejscem mniej i bardziej młodych w na-
szej wspólnocie. 
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Teksty źródłowe
 • J 19, 25–27
 • Łk 10, 1–16

Przywitanie i spotkanie
Jedna osoba stoi przy wejściu do pomieszczenia. Bierze w ramiona każdego 
przychodzącego, daje mu też serce z papieru, które można przypiąć do piersi. 

Witający mówi do każdego przychodzącego: Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wej-
dzie przeze Mnie, będzie zbawiony  – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę (J 10, 9). 

Dzielenie

 – Wszyscy razem
Na tablicy umieszczamy dwa arkusze papieru podpisane: „Osoba starsza” 
i „Młody przyjaciel”. Stojący przy arkuszach animator zadaje poniższe pytania. 
Wybieramy tę z odpowiedzi, która jest bliższa naszemu sercu.

Osoba starsza Młody przyjaciel

Mam ochotę na dobre ciasto, kto może mi 
je upiec?

Moja babcia Moja sąsiadka

Z kim zagram w piłkę? Z moim dziadkiem Z moim bratem

Chcę ofiarować prezent mojemu przyjacie-
lowi, kogo mogę się poradzić?

Swoich rodziców Ich dzieci

Jestem bardzo zaniepokojony, do kogo 
zadzwonię?

Moich sąsiadów Dzieci

Buduję nowy dom, kto może mi pomóc? Moi dziadkowie Moi młodzi i silni 
sąsiedzi

Szukam spokojnego miejsca, gdzie pójdę? Do starszych 
sąsiadów

Do rodziny z dużą 
ilością dzieci
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 – 	Dzielenie	się	między	rodzicami
 • Jaka jest w naszej wspólnocie rola młodych (osób z niepełnosprawnością, 

rodziców lub przyjaciół)?
 • Co cennego otrzymaliśmy od osoby starszej?
 • Co chciałbym wnieść do wspólnoty?

 – Dzielenie	z	naszymi	przyjaciółmi	z	niepełnosprawnością
 • Co lubię robić razem z moimi braćmi i siostrami, kolegami z klasy lub 

przyjaciółmi w moim wieku?
 • Czego nauczyli mnie moi dziadkowie (lub inne osoby starsze)? Jakie wspo-

mnienie sprawia, że czuję się szczęśliwy, kiedy o nich myślę?
 • Z kim czuję się najbardziej wolny?

Warsztat artystyczny
 • Świeczniki (patrz s. 60).

Świętowanie

 – Gra:	Jeśli	ta	osoba	byłaby….
Jeden z uczestników gry opuszcza pomieszczenie, a pozostałe osoby wybierają 
postać do odgadnięcia. Uczestnik, który uprzednio wyszedł, wraca i zadaje 
po jednym pytaniu różnym osobom, aż do czasu kiedy zgadnie, kim jest wy-
brana postać. 
Przykład: Jakim zwierzęciem byłaby ta postać? Czy to będzie pies? Jakim psem 
byłaby? Jakim owocem byłaby? Jabłkiem? Jakim jabłkiem? A jeśli byłaby postacią 
z Biblii, kim by była? Miłosiernym Samarytaninem? A jeśli byłaby napojem? 
Czy herbatą? Jaką herbatą? …? 

Modlitwa

Błogosławieni ci, którzy… 
patrzą na mnie z życzliwością,
dają mi pracę i pomagają dobrze ją wykonywać,
powierzają mi odpowiedzialność i dają poczucie bezpieczeństwa,
pytają mnie, dlaczego obawiam się zabrać głos,
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pomagają mi, kiedy jestem w potrzebie,
są cierpliwi, kiedy jestem zbyt powolny,
sprawiają że czuję się potrzebny, chociaż nie potrafię znaleźć sobie miejsca.

Błogosławieni, ci którzy…
mówią do mnie z zaufaniem,
trzymają moje drżące dłonie, aby mi towarzyszyć,
interesują się moją młodością,
słuchają moich opowieści,
pomagają rozwijać się moim talentom,
pozwalają mi dzielić się moimi darami,
są przy mnie i nie zostawiają mnie samego,
sprawiają, że czuję się ważny, choć wydaje mi się, że jestem bezużyteczny.

Modlę się za nich i im błogosławię. 

 – Modlitwa ubogiego
Dziękuję Ci Jezu, że jestem Twoim ukochanym dzieckiem. 

Do następnego spotkania
Pod koniec spotkania tworzymy pary „partnerów w modlitwie”. Uzgadniamy jakiś 
dzień tygodnia oraz godzinę (np. piątek o 18.00), kiedy zadzwonimy do siebie, 
by krótko porozmawiać, po czym usiądziemy razem do modlitwy. Jedna osoba 
pomodli się za młode osoby, druga za osoby starsze. 
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Piotr Piotr 
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

P ismo święte nie opisuje Piotra jako kogoś doskonałego. Widzimy, jak 
zmaga się on z chwilami słabości i strachu. Jednak pomimo niedo-
skonałości Piotra, Jezus wzywa go, by szedł za nim i zrozumiał, co 

znaczy być skałą w Kościele. 
Pismo św. posługuje się obrazem ciała, aby pomóc nam zrozumieć 

czym jest Kościół. Ciało składa się z wielu członków. Każda jego część jest 
niezbędna. Wszyscy jesteśmy niedoskonali i zależni od innych. Ale kiedy 
każda część ciała jest karmiona łaską sakramentów i miłością, wzrasta 
dzięki nim, wtedy we wspólnocie może wydarzyć się wiele niesamowitych 
rzeczy! Popatrzcie na członki waszego ciała, które tworzą jedną całość. Jakie 
są wasze zalety i jakie wady? W jaki sposób wspólnota może wam pomóc 
rozwinąć się jeszcze bardziej? 

Kiedy Piotr był w łodzi z innymi uczniami, fale zaczęły nią mocno kołysać 
i Piotr o mały włos nie wypadł za burtę. Przerażony wołał Jezusa, aby go 
ocalił. Jezus mówi do Piotra, by ten przyszedł do niego po wodzie. Pomimo 
wielkiego strachu Piotr jest przekonany, że Jezus mu pomoże. Ufa mu, że 
razem bezpiecznie dobiją do brzegu. 

Czy byliście kiedykolwiek w sytuacji Piotra? Jak wtedy odpowiedzieliście 
na wezwanie Boga: „Chodźcie, a zobaczycie”? Dlaczego pozostaliście we 
wspólnocie Wiary i Światła?

Święty Piotr jest skałą, na której Jezus zbudował swój Kościół. Wiemy, 
że każdy z nas bezwzględnie potrzebuje innych ludzi. Jezus pomaga nam 
odkrywać piękno tego daru. 
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Teksty źródłowe
 • Mk 14, 54 i 66–72
 • Mt 14, 22–34

Przywitanie i spotkanie
Kiedy osoby przychodzą na spotkanie, ekipa koordynacyjna wita ich gorąco, 
mówiąc do każdego: Dzień dobry ............. (imię), przyjdź i zobacz! Potem, każda 
osoba i cała wspólnota śpiewa: Alle Alle Alle… lu… ja (3×) Alleluja, Alleluja!

Dzielenie

 – Wszyscy razem
Możemy obejrzeć film o zaparciu się Piotra i przebaczeniu Jezusa.
https://www.facebook.com/watch/?v=291201352058302

 – W	małych	grupach
 • W czym jesteś podobny do Piotra, a w czym się od niego różnisz?
 • Jakie cechy podziwiasz u Piotra?
 • Czego Jezus uczy Piotra?
 • Kiedy Piotr daje świadectwo swojego oddania Jezusowi, a kiedy boi się 

świadczyć? Czy są chwile, kiedy boisz się dawać świadectwo?

Warsztat artystyczny
Origami: łódź Piotra (patrz s. 60). Na jej kadłubie możemy narysować małe rybki, 
żeby pokazać, że Jezus zawsze będzie pamiętał o naszych potrzebach. 

Świętowanie 
Nawet kiedy być może będziemy mogli spotkać się tylko przy pomocy ekranów 
naszych komputerów lub smartfonów, możemy uczestniczyć we wspólnej grze. 
Jedna osoba nazywa przedmiot, który wszyscy mogą znaleźć u siebie w domu. 
Na przykład: „pluszowy zwierzak”, „zdjęcie”… Na sygnał wszyscy idą szukać tego 
przedmiotu. Kiedy wszyscy znów wrócą przed ekrany, ci którzy chcą, mogą 
opowiedzieć historię swojego przedmiotu. Możemy powtórzyć tę zabawę trzy, 
albo cztery razy. 

https://www.facebook.com/watch/?v=291201352058302
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Modlitwa
Dziękujemy Ci Boże, że podzieliłeś się z nami historią Szymona  – Piotra, która 
uczy nas wierzyć tak jak on. Pokochałeś go, pomimo jego niedoskonałości i dzię-
kujemy Ci, że nas kochasz pomimo naszych niedoskonałości. 

Nauczyłeś nas, by szukać oparcia we wspólnocie, kiedy przeżywamy trudności. 
Połączyłeś nasze życia i serca z wieloma różnymi osobami. Dziękujemy Ci za to. 

Animator mówi do każdej osoby: „............... (imię), przyszedłeś/przyszłaś 
i ujrzałeś/ujrzałaś”.

 – Modlitwa ubogiego
Jezu, dziękuję Ci, że wskazałeś mi drogę. 

Do następnego spotkania
Postaram się nie osądzać żadnej osoby. Postaram się przebaczać, tak jak Jezus 
przebaczył Piotrowi.
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ZacheuszZacheusz
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

W  tym miesiącu spotykamy Zacheusza, bogatego człowieka, poborcę 
podatkowego, który w swoim mieście Jerycho nie cieszył się sza-

cunkiem ani dobrą opinią. Uważano, że jego ręce są splamione brudnymi 
pieniędzmi. Jednak nie wszystko w nim było złe  – nie zagubił wrażliwości 
na dobro i podziwiał Jezusa w skrytości serca. 

Kiedy dowiedział się, że Jezus przechodzi przez Jerycho w drodze do Je-
rozolimy, wyruszył mu na spotkanie i wmieszał się w tłum, aby go zobaczyć 
i dowiedzieć się jaki jest. Ze względu na swój niski wzrost, nie udało mu się 
nic zobaczyć. Ostatecznie znalazł sposób na pokonanie przeciwności. Wspiął 
się odważnie na sykomorę, by zobaczyć przechodzącego obok Jezusa. 

Gdy Jezus przechodził, podniósł oczy ku niemu i powiedział: „Zacheuszu, 
zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu” (Łk 19, 6). 

To spojrzenie obudziło wzajemną miłość. Zacheusz był zaskoczony, że 
Jezus traktuje go z życzliwością i uczuciem. Nikt dotąd nie patrzył na niego 
z miłością i miłosierdziem. To spojrzenie odmieniło jego serce. Uwolniło 
je, uzdrowiło, dało Zacheuszowi nadzieję i nowe życie. 

Jezus wzywa nas i patrzy na nas tak jak na Zacheusza. Wsłuchajmy się 
uważnie w Jego głos i Jego zaproszenie. Niech świadomość, że Jezus nas 
patrzy, napełnia nas nadzieją radosnego przeżywania naszego Jubileuszu. 

Podobnie jak Zacheusz, wobec wielkiej miłości Boga i Jezusa wszyscy 
jesteśmy w pewien sposób „małego wzrostu”. Bądźmy jak Zacheusz, który 
chciał poznać i spotkać Jezusa. To prawda, że są rzeczy, które nam w tym 
przeszkadzają i nas rozpraszają, szukajmy jednak drogi, by wyjść Mu na 
spotkanie, by przyjąć Go w naszym domu, by wspólnie świętować i cele-
brować, i zachować to świętowanie w naszych sercach. 

Niech przykład Zacheusza pomoże nam żyć we wspólnocie z	odwagą, 
by głosić Wiarę i Światło na świecie; z radością	z tego że zostaliśmy przy-
jęci i z przemiany naszych serc, które odkryły poczucie przynależności do 
wielkiej rodziny; z przekonaniem jakie żywimy w sercach, że Pan jest 
miłosierny; z nadzieją, że będziemy znakiem nadziei na lepszy i bardziej 
przyjazny świat. 

Panie, popatrz na nas tak, jak spojrzałeś na Zacheusza. 
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Teksty źródłowe
 • Łk 19, 1–10.

Przywitanie i spotkanie
Ekipa koordynacyjna wita każdego mówiąc: „Dzień dobry ........... (imię), witamy 
Cię z radością. Dziś Jezus wybiera Cię, byś był jego przyjacielem”. Ekipa wręcza mu 
liść sykomory, na którym napisane jest jego imię. Liść będzie potrzebny podczas 
czasu dzielenia (patrz s. 60).

Wspólnie intonujemy pieśń na temat przyjaźni, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=rrLh7VB1jr0

Dzielenie

 – Wszyscy razem
Wspólnie przeżywamy Ewangelię wg św. Łukasza. 

 – W	małych	grupach
 • Co sprawia, że trzymam się z dala od Jezusa?
 • Co mogę zrobić, by się do Niego zbliżyć?
Wymieniamy się w parach otrzymanymi na początku spotkania liśćmi syko-
mory. Na otrzymanym od drugiej osoby liściu, obok jej imienia, piszemy dar, 
jaki odkryliśmy w tej osobie. 

Warsztat artystyczny
Dekorujemy butelki, zmienimy je w małe doniczki na kwiaty (patrz s. 60). Po-
siejemy w nich nasiona, które otrzymamy podczas czasu modlitwy.

Świętowanie 

 – Gra: Czytanie z warg
Każda osoba otrzyma karteczkę z zapisanym jednym słowem, na przykład: 
spotkanie, wiara, światło, przyjaciele, radość, towarzyszenie, itd. 
Osoba rozpoczynająca wypowiada swoje słowo bezgłośnie, tylko poruszając 
wargami. Kto pierwszy odczyta słowo z jej ust, wypowiada z kolei w ten sposób 
swoje słowo, i tak dalej…

https://www.youtube.com/watch?v=rrLh7VB1jr0
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Modlitwa
Jezu, chcę lepiej Cię poznać, podobnie jak Zacheusz, ale bardzo dużo rzeczy mi 
w tym przeszkadza i mnie rozprasza. Dziś przychodzę z tą modlitwą, gotowy Cię 
spotkać. Popatrz Panie na mnie z taką miłością, z jaką spojrzałeś na Zacheusza. 
Przyjdź do mnie. Obiecuję, że nie oddalę się już więcej od Ciebie. 

Słuchamy pieśni „Zacheuszu zejdź z drzewa”:
www.youtube.com/watch?v=W6SRQeIaKj4
Podczas gdy wspólnota w atmosferze modlitwy słucha pieśni, każdy przykleja 

liść sykomory ze swoim imieniem i nazwą daru do wielkiego drzewa sykomory, 
które narysujemy na dużym arkuszu (patrz s. 60). 

Następnie każdy bierze torebkę z nasionkami, zobowiązując się, że je posieje, 
będzie je pielęgnować i pomoże im wzrastać. Sykomora symbolizuje naszą doj-
rzałą do przynoszenia owoców przyjaźń z Jezusem. 

 – Modlitwa ubogiego
Dziękuję Jezu. Niech dary, którymi mnie obdarzyłeś, pomogą mi przybliżać 
się do Ciebie. 

Do następnego spotkania
Pozostajemy w kontakcie ze wspólnotą, w szczególności z tą osobą, której dopi-
saliśmy nazwę daru na jej liściu sykomory. W tym miesiącu będziemy się za nią 
szczególnie modlić. 

http://www.youtube.com/watch?v=W6SRQeIaKj4
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BartymeuszBartymeusz
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

K iedyś byliśmy niewidomi jak Bartymeusz. Doświadczaliśmy samotności, 
czuliśmy się odmienni, nie mieliśmy nikogo, kto by nas trzymał za rękę. 

Wtedy ktoś nas zawołał: „Chodź, przejrzyj!”. To rodzina Wiary i Światła ujęła 
nas za rękę i towarzyszyła nam ku nowemu życiu. Dzięki temu zniknęły 
samotność, smutek i ciemność – zmieniły się w nową nadzieję, w przyjaźń, 
w wiarę. 

Jezus przywołał do siebie Bartymeusza i przywrócił mu wzrok. Po tym 
spotkaniu Bartymeusz stał się uczniem Jezusa. Podobnie nasze życie zostało 
wywrócone do góry nogami dzięki spotkaniu z przyjaciółmi Wiary i Światła. 
Weszliśmy do łodzi i razem wypłynęliśmy na głębię. 

Teksty źródłowe
 • Mk 10 46–52, 
 • Powołanie Wiary i Światła, Karta, I 

Przywitanie i spotkanie
W miarę jak wszyscy przychodzą, siadamy w kręgu. Kiedy krąg jest już wypeł-
niony, gasimy wszystkie światła. Przez chwilę wspólnie przeżywamy stan utraty 
widzenia, rozważając, jak ciężko jest żyć w ciemności oraz jak pięknie i radośnie 
jest odzyskać wzrok. 

Możemy zaśpiewać „Dziś wzeszło Światło”: https://www.youtube.com/watch? 
v=_Sma5Rd9Nwo&list=PLJW-oL8poUhnhFe6GfLrGODfyv1INHZtg

Dzielenie się

 – Wszyscy razem
Wspólnie przeżywamy Ewangelię wg św. Marka. 

 – W	małych	grupach
Jezus pyta Bartymeusza: „Co chcesz, abym ci uczynił?” A Bartymeusz odpo-
wiada: „Rabbuni, żebym przejrzał”.
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 • Czy powinienem prosić Jezusa o to, czego bym chciał?
 • Kiedy i jak to robić?
 • Czy trudno mi jest zwierzyć się i przyznać, czego naprawdę chcę?
 • Czy doświadczyłem/doświadczyłam już momentów ciemności?
 • Czy doświadczyłem/doświadczyłam światła, które przywróciło mi nadzieję? 

Warsztat artystyczny
Zakładka do książek w kształcie latarni morskiej  – niesie nam światło i sprawia 
radość. Kiedy jesteśmy w ciemności, Jezus jest naszym światłem, naszą latarnią 
morską. Jego słowo nas oświeca (patrz s. 61).

Świętowanie 

 – Gra:	Czy	mamy	do	siebie	nawzajem	zaufanie?
Przygotowujemy dwa duże zdjęcia naszej wspólnoty i tniemy je na różne ka-
wałki. Dzielimy się na dwie grupy. W każdej z grup jedna osoba będzie miała 
zawiązane oczy, a druga osoba będzie jej towarzyszyła w parze. Osoba z za-
wiązanymi oczami bierze jeden kawałek i z pomocą towarzyszącej jej osoby 
próbuje go dopasować do innego. Następnie kolejna osoba przewiązuje sobie 
oczy i tak dalej… Jeśli ufamy sobie nawzajem, uda nam się złożyć z kawałków 
pocięte zdjęcie naszej wspólnoty! Która grupka zrobi to szybciej?

Modlitwa

Panie zmiłuj się nade mną, przyjmij mnie, jak przyjąłeś niewidomego Barty-
meusza, nie zostawiaj mnie samego. Miej miłosierdzie dla mojego ubóstwa. 

W kąciku modlitewnym ustawiona jest świeca. Każdy otrzymuje kartkę, na 
której może napisać modlitwę lub intencję. Ponownie śpiewamy pieśń „Dziś wze-
szło światło” a podczas śpiewu każda osoba kładzie swoją kartkę obok świeczki. 

 – Modlitwa ubogiego
Otwórz moje oczy, abym przejrzał i mógł powiedzieć, że jestem Twój. Otwórz 
moje uszy, bym usłyszał Twoje słowo, otwórz moje serce, abym Cię kochał. 

Do następnego spotkania
Spróbuję rozpoznać moje potrzeby i pragnienia, aby mogły zostać zrealizowane 
i abym potrafił poprosić o pomoc, kiedy będę jej potrzebował. 
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NikodemNikodem
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

J ezus spotyka się i rozmawia z wieloma osobami pochodzącymi z różnych 
środowisk. Tak jak tej nocy, kiedy do Jezusa przychodzi Nikodem ze 

swoimi pytaniami. Niektórzy przychodzą do Jezusa, ponieważ ich nakarmił, 
inni dlatego, że zostali uzdrowieni, a jeszcze inni wracają, bo widzieli Go 
zmartwychwstałego. Na wezwanie Jezusa może być wiele różnych odpo-
wiedzi. 

Nikodem przychodzi sam w nocy i rozpoczyna rozmowę z Jezusem, który 
odpowiada na jego pytania. To spotkanie zmieni życie Nikodema. 

Jezus mówi Nikodemowi, że aby wejść do Królestwa Bożego, trzeba na-
rodzić się z wody i ognia. Nikodem pyta, jak można narodzić się na nowo. 
Jezus odpowiada na pytanie, odnosząc się nie do tego, co można zrobić, ale 
do tego, co uczynił Bóg. Tak jak przy naszych narodzinach  – nie zrobiliśmy 
niczego, by się urodzić, tylko przyjęliśmy dar życia od Boga. Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16).

Miłość Boga towarzyszy nam wszystkim, bez względu na to gdzie miesz-
kamy i kim jesteśmy. Bóg zaprasza nas nie tylko do narodzin, ale także do 
życia wypełnionego Duchem Świętym. 

Nikodem bronił Jezusa i pomógł przygotować ciało Jezusa do pogrzebu. 
Stał się jego uczniem.

Jezus chce spotkać się z każdym z nas, dzielić z nami miłość Boga, na-
uczyć nas, jak otworzyć się na kierownictwo i kształtowanie przez Ducha 
Świętego. Jezus rodzi się w nas przez Ducha Świętego. Jezus stał się Synem 
Człowieczym, my staliśmy się dziećmi Bożymi  – to wszystko stało się przez 
działanie Ducha Świętego.

Przyjście do Jezusa z wszystkimi naszymi pytaniami jest najlepszą roz-
mową jaką możemy przeprowadzić. Bóg może nam wtedy dać „nowe życie” 
w Duchu. 
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Teksty źródłowe
 • J 3, 1–21; J 7, 45–51 i J 19, 38–42

Przywitanie i spotkanie
Przy wejściu do pomieszczenia stawiamy małe naczynie z wodą święconą. Kape-
lan kreśli wodą święconą na czole każdego przychodzącego mały znak krzyża, 
mówiąc: „Przyjmij Ducha Świętego, aby wejść do Królestwa Bożego”. 

Dzielenie

 – Wszyscy razem
Możemy wspólnie na nowo przeczytać Słowo miesiąca, przeżywając fragmenty 
Ewangelii w trzech obrazach:
 • Nikodem przychodzi do Jezusa nocą, aby zadać Mu pytania. 
 • Nikodem broni Jezusa.
 • Nikodem dołącza do Józefa z Arymatei, by pochować Jezusa. 

 – W	małych	grupach
 • Otrzymałem nowe życie w dniu mojego chrztu. Czy znam datę mojego chrztu?
 • Co porusza moje serce i sprawia, że mam ochotę kochać jeszcze bardziej?
 • Czy kiedykolwiek zaskoczyła mnie czyjaś reakcja, która wskazywała, że 

dotknąłem czyjegoś serca? Czy mogę o tym opowiedzieć?

Warsztat artystyczny
Bóg tak umiłował świat (patrz s. 61).

Świętowanie 

 – Gra: Nosiwody
Uczestnicy gry tworzą zespoły liczące od 3 do 5 osób. W punkcie startu ustawia 
się duże naczynie wypełnione wodą, a na linii końcowej tyle pustych butelek 
lub bidonów, ile jest zespołów. Każdy zespół ma do dyspozycji tacę z 2 lub 
3 kubkami, jeśli to możliwe, różniącymi się między sobą. 
Na umówiony znak pierwszy uczestnik z każdego zespołu napełnia swoje 
kubki, stawia je na tacy, udaje się jak najszybciej w stronę linii końcowej, 
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a następnie wlewa wodę (lub to, co z niej zostało w kubkach) do butelki swo-
jego zespołu. Wraca do punktu startu, aby przekazać tacę i kubki następnemu 
uczestnikowi ze swojego zespołu, który powtarza czynności. I tak dalej.  

Modlitwa
Panie Boże, Stworzycielu wszystkich rzeczy, chcemy budować nasz dom na 
skale Twojego Słowa. Naśladując Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który jest 
kamieniem węgielnym każdej budowli, chcemy świadczyć o pięknie Twoich 
dzieł. Wspierani i chronieni mocą Ducha Świętego prosimy  – naucz nas służyć 
naszym braciom przez dzielenie z nimi wspólnego działania i prawdziwej przy-
jaźni. Panie, który tak bardzo umiłowałeś świat, że zesłałeś na niego własnego 
Syna, spraw, by nasz dom był otwarty dla wszystkich. Niech będzie źródłem, 
miejscem odpoczynku, w którym każdy będzie mógł narodzić się na nowo. 
Niech wszyscy  – jak Nikodem  – doświadczą przejścia z nocy do dnia, od stra-
chu do świadectwa, od wiedzy do dalszego poszukiwania, od osądu do miłości.

Śpiew: „Możesz narodzić się na nowo”:
https://www.youtube.com/watch?v=82lECwNaj3s

 – Modlitwa ubogiego
Dziękuję Jezu, że zawsze jesteś tam, gdzie Cię potrzebuję. 

Do następnego spotkania
Każdego dnia spróbuję oddać przysługę przyjacielowi i modlić się za niego.
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Miłosierny SamarytaninMiłosierny Samarytanin
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

K iedy troszczymy się o chorych lub ubogich, dotykamy cierpiącego ciała 
Chrystusa. Aby móc dotykać ciała zniszczonego bólem i cierpieniem 

potrzebujemy ręki Chrystusa. Prawdziwa miłość nie ma miary, zadowala 
się dawaniem (Matka Teresa). 

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie wzywa nas, byśmy rozszerzyli 
solidarność poza naszą warstwę społeczną, plemię, kraj i religię. Pewien 
uczony w prawie stawia pytanie Jezusowi: „Kto jest moim bliźnim?” Dla 
narodu żydowskiego bliźnim jest jedynie syn tego narodu, pozostali są 
cudzoziemcami, a może nawet wrogami. Jezus odpowiada przypowieścią, 
w której występują trzy osoby: kapłan, Lewita i cudzoziemiec  – Sama-
rytanin. Tylko on troszczy się o rannego, wylewa na jego rany oliwę, by 
uśmierzyć ból, oraz wino, by uniknąć zakażenia ran, jak czynili to lekarze. 
Ojcowie Kościoła widzieli w tym Samarytaninie Jezusa, Lekarza chorych 
(to znaczy grzeszników), który opatruje ich rany, prowadzi do gospody 
(Kościoła), i ofiarowuje ich całych i zdrowych Bogu. 

Kto jest bliźnim człowieka, który wpadł w ręce złoczyńców? Jezus po-
twierdza odpowiedź uczonego w prawie: „Ten, który mu okazał miłosier-
dzie”. Bliźnim jest ten, który podchodzi do innych z miłością.

Jezus pokazuje nam, w jaki sposób podchodzić do zranionych i pogrążo-
nych w smutku, aby pomóc im zobaczyć, jak każdy z nich jest wyjątkowy, 
cenny, ważny. Przyjąć ich, i kochać w ten sposób, oznacza pomóc odzyskać 
im życie. Jesteśmy tego świadkami we wspólnotach Wiary i Światła. Przyjmu-
jemy w nich wszystkich, którzy poszukują potwierdzenia własnej wartości. 

Jezus objawia nam, że najważniejsza jest osoba, bez względu na swoje 
pochodzenie lub kulturę. Więzi i relacje międzyludzkie mają specjalne 
miejsce w samym centrum naszego życia. 

Jezus przyszedł, by przez osobistą więź i relację z każdym z nas obdaro-
wać nas życiem samego Boga  – życiem wiecznym. 

W Wierze i Świetle jesteśmy wezwani, aby być przyjaciółmi. Serca osób 
najsłabszych są źródłem tajemniczej siły, która pociąga nas do więzi, re-
lacji i przemiany serca. To szkoła prawdziwej wierności i wzrastania we 
wspólnocie. 
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Teksty źródłowe
 • Łk 10, 25–37

Przywitanie i spotkanie
Wspólnoty Wiary i Światła na poziomie międzynarodowym mają jednolitą 
tożsamość. Każda wspólnota ma jednak także własną tożsamość, której korze-
nie sięgają jej narodzin. W momencie przyjścia na spotkanie każdy uczestnik 
otrzymuje kartonową dłoń, na której napisze imię osoby, która mu towarzyszy 
i niesie go wiernie w modlitwie. Następnie przypinamy wszystkie te dłonie do 
drzewa, którego korzenie sięgają samych początków historii naszej wspólnoty 
(popatrz s. 61). 

Dzielenie

 – Wszyscy razem
Przeżywamy Ewangelię o miłosiernym Samarytaninie, do której dopisaliśmy 
dialog, aby bliżej zrozumieć czas przyjaźni i wierności. 
„Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. 
Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół 
umarłego, odeszli.”
Napadnięty człowiek pytał samego siebie: „Jaki grzech popełniłem, że doświad-
czam takiego nieszczęścia?”. 
Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Widząc napadniętego 
człowieka, mówił do siebie: „Idę złożyć moje ofiary w Świątyni, czekałem na 
moją kolej od dawna. Nie mogę stracić ani chwili przez tego obcokrajowca. 
Jeśli mu pomogę lub go dotknę, będę nieczysty. Moje ofiary są ważniejsze, niż 
pomoc jaką mógłbym mu wyświadczyć. Na pewno ktoś inny mu pomoże...” 
I poszedł dalej. 
Potem obok tego miejsca przechodził lewita. Powiedział do pobitego czło-
wieka: „Jestem lewitą, pochodzę z najwspanialszego ze wszystkich rodów 
izraelskich. Jeśli ktoś zobaczy, że ci pomagam, może mi zaszkodzić. Całe życie 
są przy mnie ludzie, którzy mnie szanują i wolą mnie od innych Żydów… Nie, 
nie chcę tego stracić”. I przeszedł obok niego. 
Zraniony człowiek mówił do siebie: „Dlaczego ludzie odwracają wzrok i nie 
chcą mi pomóc? Czy jestem chory na zakaźną chorobę, czy sam jestem 
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odpowiedzialny za to co mi się stało? Panie, gdzie jest Twoje miłosierdzie? Gdzie 
podziało się człowieczeństwo? Czy nie zasługuję na to, by ktoś mi pomógł?”
Przechodził również obok niego pewien Samarytanin, będąc w podróży. Gdy 
go zobaczył, wzruszył się głęboko i pełen współczucia powiedział: „Panie 
zmiłuj się nad nim. Ty widzisz, jak bardzo jest poraniony. Spieszę się, ale to 
nic, on potrzebuje mojej pomocy. W takiej sytuacji powinno się okazać potrze-
bującemu przynajmniej trochę współczucia.” Zbliżył się do rannego, a kiedy 
zobaczył jak on na niego patrzy, cała obawa i bariery między nimi zniknęły. 
Opatrzył jego rany wylewając na nie oliwę i wino, po czy wsadził go na własne 
bydlę. Wtedy nawiązała się między nimi następująca rozmowa. Samarytanin 
mówił z troską: „Widzę jak bardzo cierpisz, a ja nie potrafię uśmierzyć twojego 
bólu… Gdybym tylko mógł coś dla ciebie zrobić...” Ranny odpowiedział: „Przez 
to, że podszedłeś do mnie, że nie obawiałeś się dotknąć bez wstrętu moich ran, 
że pocieszasz mnie podczas drogi  – przez to wszystko złagodziłeś już mój ból 
i wlałeś w moje życie nadzieję”.
Samarytanin odrzekł: „Naprawdę uważasz, że sprawiłem ci ulgę? A ty przez 
swoją cierpliwość i przyjęcie pomocy, jakiej ci udzieliłem, nauczyłeś mnie cierp
liwości wobec moich własnych ograniczeń, nauczyłeś mnie, bym się nie wahał 
podchodzić do innych”.
Kiedy przybyli do gospody, zatroszczył się o niego. Następnego dnia dał ober-
żyście dwie srebrne monety, mówiąc: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej 
wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał.” Oberżysta odpowiedział mu: „Dla-
czego to robisz? Przecież to nie jest twój krewny”. Samarytanin odrzekł mu: 
„Wiesz, na początku to była tylko pomoc charytatywna. Kiedy jednak później 
razem byliśmy w drodze, poprzez nasze wzajemne towarzyszenie odkryłem, że 
stałem się dzięki niemu bogatszy wewnętrznie i sprawił, że inaczej spojrzałem 
na życie i rzeczywistość”.
A zraniony człowiek, który leżał w łóżku w gospodzie, mówił do siebie: „Panie, 
dziękuję Ci, że przez tego Samarytanina okazałeś mi miłość i czułość. Tak, 
Panie! Wzmocnij i uczyń głębszą moją wiarę w miłosierdzie między ludźmi, 
w miłość, która jest zdolna czynić cuda, która zmienia serca, uzdalniając je do 
pełniejszego człowieczeństwa”

 – W	małych	grupach
 • Czy w Wierze i Świetle przyjaźń jest zadaniem do wykonania czy źródłem 

radości i wzrostu?
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 • W jaki sposób okazujemy wierność innym osobom we wspólnocie?
 • Co najbardziej lubię, kiedy przeżywamy czas przyjaźni i wierności?

Warsztat artystyczny
Krąg przyjaźni (patrz s. 61).

Świętowanie 

 – Gra:	Zalety	dobrego	przyjaciela
Tworzymy małe grupy, przydzielając każdej z nich jedną cechę dobrego przy-
jaciela. Dajemy grupom czas, by mogły przedyskutować i zastanowić się nad 
sposobem, w jaki chciałyby wyrazić tę cechę (przez piosenkę, grę z rolami, 
modlitwę, pantomimę, rysunek….). Następnie każda grupa przedstawia całej 
wspólnocie to, co przygotowała. 

Zalety dobrego przyjaciela:
Akceptuje drugiego, jakim jest.
Jest zabawny i wesoły.
Jest wierny.
Jest dobry.
Interesuje się swoim przyjacielem.
Jest dyskretny.
Wspiera i dodaje odwagi.
Jest pełen mądrości. 

Modlitwa
Panie….
Ty chcesz użyć moich rąk  – zabierz je, abym mógł poprzez nie pomagać cho-
rym i ubogim.
Ty chcesz użyć moich stóp  – zabierz je, abym odwiedzał tych, którzy potrzebują 
przyjaciela. 
Ty chcesz użyć mojego głosu  – ofiaruję Ci go, bym rozmawiał z osobami sa-
motnymi, które potrzebują słów pocieszenia i zachęty.
Ty chcesz użyć mojego serca  – ofiaruję Ci je, abym rozsiewał miłość w sercach 
tych, którzy są jej pozbawieni.
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Panie…
Otwórz moje oczy, aby mógł zobaczyć Cię w braciach i siostrach, którym od-
daję przysługę. 
Otwórz moje uszy, bym mógł usłyszeć skargi człowieka głodnego, prześlado-
wanego i porzuconego.
Otwórz moje oczy, bym kochał innych jak Ty, uczyń mnie wraz z innymi jednym 
sercem i jednym duchem w Twoim imieniu. 

Panie…
Ofiaruję Ci oliwę, którą są moje czyny i słowa, łagodzące zranienia najsłabszych 
braci i sióstr.
Ofiaruję Ci wino, prostujące skrzywione wyobrażenia, które inni mają o oso-
bach z niepełnosprawnościami. 

 – Modlitwa ubogiego
Jezu, mój Przyjacielu, dziękuję, że jesteś zawsze ze mną  – zarówno wtedy, 
kiedy jestem smutny, jak i wtedy kiedy jestem wesoły i szczęśliwy.

Do następnego spotkania
Będę uważny wobec wszystkich, którzy są samotni lub chorzy i odwiedzę ich.
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SetnikSetnik
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

Po przybyciu do Kafarnaum, Jezus spotyka setnika, który prosi go o ule-
czenie swojego sługi. Jego prośba jest pełna ufności, jest pewien, że 

wystarczy przedstawić Jezusowi swoje strapienie, aby zostać wysłuchanym. 
Spotkanie Chrystusa z setnikiem ukazuje piękny obraz wiary prostej 

i oczywistej, a równocześnie niezwykle dojrzałej. W obecnym kryzysie wia-
ry niewielu ludzi szuka realnej pomocy ze strony Chrystusa w modlitwie. 
Problemy rodzinne, zdrowotne lub zawodowe rodzą uczucia buntu, a nawet 
pretensji do Boga. Nieszczęścia, które nas spotykają tu i teraz nie przybliżają 
nas do Boga, ale oddalają od Niego. Jest to oznaka utraty wiary w sercach 
ludzi, nawet tych ochrzczonych. Łatwo jest odpowiedzieć na pytanie czy 
jesteśmy wierzący, ale o wiele trudniej jest wprowadzać wiarę w czyn. 

Odcinamy wiarę od codziennego życia grubą kreską, zapominając, że 
wiara to przecież samo życie! Jezus Chrystus wkracza w nasze życie każde-
go dnia na wiele sposobów  – wystarczy przyjąć jego dłoń, niosącą pomoc 
i bezpieczeństwo. Wszystkie nasze decyzje podjęte z wiarą, pełnym ufności 
sercem, będą dziełem Bożym. 

Kościół przypomina nam o niezwykłej wierze setnika podczas każdej 
Mszy Świętej. Zanim przyjmiemy Jezusa do swego serca powtarzamy za 
setnikiem: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz 
tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. Słowa te są przykładem 
olbrzymiej, pokornej wiary w moc Chrystusa. Jakie owoce przynoszą te 
słowa w naszym życiu? Czy za przykładem setnika powierzamy Jezusowi 
nasze strapienia?
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Teksty źródłowe
 • Łk 7, 1 –10
 • Mt 8, 5 –13

Przywitanie i spotkanie
Przy powitaniu każdy otrzymuje medalion z tektury, na którym wypisane są 
słowa: „Powiedz tylko słowo, a będę uzdrowiony/uzdrowiona” 

Dzielenie

 – Wszyscy razem
Przeżyjmy jeszcze raz Ewangelię o setniku. Na zakończenie kapelan udzieli 
nam kilku wyjaśnień. 

 – W	małych	grupach
 • Czy chcę, podobnie jak setnik, ufnie prosić Pana Boga o pomoc w zmar-

twieniach i problemach?
 • Jakie troski chcę powierzyć Panu Jezusowi?
 • Co czuję, kiedy podczas Mszy Świętej wymawiam słowa setnika z Kafar-

naum?

Warsztat artystyczny
Papierowe kwiaty dla udekorowania kącika modlitwy (patrz s. 62).

Świętowanie 

 – Gra:	Zabawa	w	wyścig
Każdy z uczestników wyścigu bierze kapsel, nakrętkę lub kamyczek (co-
kolwiek lekkiego, co będzie się łatwo przesuwało)  – to będą nasze „pionki”. 
Trzeba je podpisać lub oznaczyć, tak aby były łatwo rozpoznawalne. Następnie 
wszyscy razem budują tor wyścigu  – może być narysowany w piasku na ziemi, 
kredą na chodniku, może być zbudowany z książek lub kredek na stole – wedle 
fantazji i możliwości. Kiedy pionki i tor są gotowe  – zaczynamy wyścig! Każdy 
po kolei popycha swój pionek pstrykając w niego, a kto pierwszy osiągnie linię 
mety  – wygrywa i otrzymuje owacje od całej wspólnoty! 
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Modlitwa
Dekorujemy nasz kącik modlitwy kwiatami z papieru, umieszczamy tam również 
duży rysunek przedstawiający kontur domu. 

Posłał swe słowo, aby ich uleczyć i wyrwać z zagłady ich życie. (Ps 107, 20)
Jezus poszedł do domu setnika, aby uzdrowić jego sługę i przyjaciela. Jezus 

przychodzi także do nas, do naszej wspólnoty, aby dać nam to, o co go pokornie 
i z wiarą prosimy. Czyni to, bo nas kocha i troszczy się o nas tak, jak zatroszczył 
się o sługę setnika. 

Setnik nie prosił o dar dla siebie, ale dla swego przyjaciela. Być może w naszej 
wspólnocie jest ktoś, kto sam  – z różnych przyczyn  – nie może poprosić Jezusa: 
nie czuje się na siłach, boi się, zwątpił, stracił wiarę… Powierzmy tę osobę Jezu-
sowi! Napiszmy na kartce to, czego potrzebuje nasz przyjaciel i przyklejmy ją do 
rysunku – konturu domu.

 – Modlitwa ubogiego
Dziękuję Ci Panie, że troszczysz się o mnie, dziękuję, że troszczysz się o moich 
przyjaciół. 

Do następnego spotkania
Będę codziennie prosił Jezusa, by moja wiara była równie mocna i pełna ufności, 
jak wiara setnika. 
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Dobry łotrDobry łotr
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

T en, kogo nazywamy „Dobrym łotrem” spotkał Jezusa na samym końcu 
swego życia, ale niewątpliwie spotkanie to wywróciło jego życie do góry 

nogami. Może dzieje się tak dlatego, że obok niego ukrzyżowanego Jezusa, 
który nic złego nie uczynił? Być może dlatego słucha słów Jezusa? Być może 
odczuwa coś niewytłumaczalnego… W każdym razie to spotkanie rodzi 
w nim głęboką refleksję. Spotkanie z Jezusem zmienia całe jego życie, choć 
dzieje się to tuż przed jego śmiercią. Uznaje swoje błędy, prosząc z pokorą 
Jezusa, by „wspomniał o nim”. 

Historia ta przypomina nam, że miłość Boga jest nieskończona, i że Bóg 
zawsze przebacza. Nam samym czasem trudno jest przebaczyć. Niekiedy 
mamy wrażenie, że jest „za późno”, albo, że zranienie jest „zbyt duże”. Bóg 
nie patrzy w taki sposób. Jezus opowiedział o tym w przypowieści o synu 
marnotrawnym. Bóg jest jak ojciec, który przygarnia wszystkie swoje dzieci 
z otwartymi ramionami, bezwarunkowo, czegokolwiek by nie zrobiły.

Historia Dobrego łotra pokazuje nam, że spotkanie z Jezusem może 
całkowicie odmienić nasze życie. 

Teksty źródłowe
 • Łk 23, 39–43

Przywitanie i spotkanie
Na początku spotkania intonujemy pieśń, aby każdy poczuł się w pełni członkiem 
wspólnoty. Tak jak Bóg przyjmuje nas w swojej miłości, tak my przyjmujemy 
każdą osobę we wspólnocie. Śpiewamy pieśń na powitanie, w której wymieniamy 
nasze imiona, lub pieśń naszej wspólnoty.
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Dzielenie

 – Wszyscy razem
Czytamy fragment Ewangelii wg św. Łukasza. Następnie możemy przygoto-
wać scenki, w których jakaś osoba przyznaje się do swoich błędów, tak jak 
uczynił to Dobry łotr. Jak reaguje na to druga osoba? Czy Jezus reaguje w ten 
sam sposób?

 – W	małych	grupach
 • Czy są rzeczy, których nie chcesz lub nie możesz przebaczyć? Czy dla Boga 

istnieją rzeczy, których nie chce lub nie może przebaczyć?
 • Czy trudno jest uznać swoje błędy? Dlaczego?
 • Czy zdarzyło ci się już, że nie miałeś/miałaś ochoty przebaczyć?

Warsztat artystyczny
Kolaż przedstawiający scenę Męki Pana Jezusa (patrz s. 62).

Świętowanie 

 – Gra: Przebaczenie
Potrzebujemy małej łyżeczki i piłeczki do ping-ponga. 
Ustawiamy się w kręgu. Na łyżeczce kładziemy piłeczkę, symbolizującą prze-
baczenie, które będziemy sobie przekazywać z rąk do rąk. Bądźmy uważni, 
przebaczanie nie jest sprawą łatwą, a dotyczy nas wszystkich. 
Przekazujemy sobie łyżeczkę z piłeczką do ping-ponga zwracając uwagę, 
aby piłeczka nie upadła. Jeśli udało nam się przekazać wszystkim siedzącym 
w kręgu, odnieśliśmy sukces!

 – Lub:	W	jaki	sposób	zbliżyć	się	do	siebie?
Będziemy potrzebowali sznurka i nożyczek. 
Ustawiamy się w parach, w których każda osoba chwyta jeden koniec sznurka, 
to będzie więź między nami. Ktoś przecina sznurek. Nie jesteśmy już ze sobą 
połączeni. Co możemy zrobić? Możemy zrobić węzeł na sznurkach. Następnie 
znów przecinamy sznurek i znów tworzymy węzeł, itd.
Refleksja: nasza relacja jest jak ten sznurek. Kiedy się na siebie obrażamy, 
kłócimy się, to tak, jak przecięcie sznurka. Ale można odbudować relację, 
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kiedy sobie przebaczamy (robimy węzły). Zobaczmy, co się dzieje, kiedy ro-
bimy węzły: dwie osoby stają się sobie bliższe. Za każdym razem, kiedy sobie 
przebaczamy, stajemy się sobie bliżsi. 

Modlitwa
Zapalamy świecę i kładziemy wszystkie nasze sznurki z węzłami dokoła niej, jako 
symbol udzielonego przebaczenia. Każdy otrzymuje kartkę, na której rysuje lub 
notuje to, za co chciałby prosić Jezusa o przebaczenie. 

Następnie  – przy medytacyjnym śpiewie  – każdy wkłada kartkę do dużej wazy.
Śpiew z Taizé: „Jezu pamiętaj o mnie, kiedy będziesz w swoim Królestwie”: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Gu47uCl-WA

 – Modlitwa ubogiego
Jezu, dziękuję Ci, że przyjmujesz mnie w swojej nieskończonej miłości. 

Do następnego spotkania
Każdego dnia będę się modlił, prosząc Jezusa, by nauczył mnie naprawdę prze-
baczać. 
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Marta i MariaMarta i Maria
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

M arta i Maria pomogą nam dziś spotkać Jezusa. Te dwie siostry o bardzo 
odmiennych charakterach przyjmują Jezusa w całkiem inny sposób. 

Tak się składa, że Marta ma dar przyjmowania gości. Jezus potrzebuje 
przyjaciół, którzy go przyjmą w swoim domu, by mógł odpocząć, coś zjeść. 
Pozwala Marcie realizować się w tym, co robi. Marta pragnie zamanifesto-
wać swoją miłość dla Jezusa właśnie w działaniu. 

Maria natomiast spontanicznie siada u stóp Jezusa, aby słuchać jego 
nauczania. Jezus potrzebuje przyjaciół, którzy go przyjmą w swoim domu, 
aby Go słuchać. Maria znajduje szczęście w Jego słowach. Jezus pozwala jej 
znaleźć sens życia, tego co robi, zrozumieć, w jaki sposób Bóg objawia się 
światu i – w szczególności  – jej samej. Słowo Jezusa przemienia, odnawia, 
pozwala wzrastać…

Maria potrzebuje słuchać Jezusa, chce karmić się Jego słowem. Marta 
pragnie objawiać swoją miłość przez działanie. Dwie postawy, które wy-
rażają nasze uniżenie: posługiwanie i pokorne słuchanie (jak trudno jest 
czasem nic nie mówić…). 

Kiedy chcemy zrobić coś „za dobrze”, kiedy zapominamy, że Jezus prosi 
o przyjęcie Go po prostu, bez żadnego porównywania, kto robi to lepiej 
(„Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy 
usługiwaniu?”), ryzykujemy, tak jak Marta, że okaże się, iż „wiemy lepiej”, 
co jest dobre dla innych, a nawet dla Jezusa! Może nawet zaczniemy Mu 
wydawać polecenia! Dzięki tej reakcji Marty, uczymy się, by nie zamartwiać 
się zbytnio i nie popadać tylko w działanie. Bardzo często znacznie łatwiej 
jest „coś robić”, niż „być po prostu obecnym”.

W Wierze i Świetle lubimy przyjmować gości, oddawać przysługi, przy-
nosić ulgę, pocieszać, słuchać… Robimy to spontanicznie, gdyż wiemy, 
że nawet jeśli jesteśmy niezręczni, liczy się gest, chęć okazania przyjaźni. 
Jedyną wymaganą kompetencją jest  – kochać. 

Przyjdź Jezu, czekamy na Ciebie w rodzinie Wiary i Światła, bo zwielo-
krotniasz nasze siły do służenia i słuchania. Po każdym spotkaniu stajemy 
się mocniejsi i dojrzalsi, pocieszeni, radośniejsi, uświęceni… 
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Teksty źródłowe
 • Łk 10, 38–42
 • Mk 6, 31–34

Przywitanie i spotkanie
Jedna z osób z niepełnosprawnością ze wspólnoty wita pierwszego przychodzą-
cego i daje mu małą świeczkę, mówiąc: „.............. (imię), jak się dzisiaj czujesz? 
Co chcesz nam dziś opowiedzieć? Słuchamy Cię….” 

Następnie świeczka zostanie przekazana kolejnemu przychodzącemu człon-
kowi wspólnoty.

Świeczka symbolizuje Jezusa, tworzy więź między członkami wspólnoty. Sym-
bolizuje znaczenie słuchania innych i gotowości do służenia im tak, jak jesteśmy 
gotowi, by służyć Jezusowi. 

Dzielenie

 – Wszyscy razem
Wspólnie przeżywamy Ewangelię wg św. Łukasza. 
Marta i Maria są siostrami. Są dziś szczęśliwe, bo ich przyjaciel Jezus przyszedł 
w odwiedziny. Istnieje wiele sposobów przyjmowania drugiej osoby i każdy 
jest równie dobry, jeśli u źródeł jest miłość. Trzeba wybrać swój sposób bycia 
z drugim, słuchania go, okazywania swojego daru miłości i podążania za tym 
wyborem konsekwentnie do końca. 
Postaci: Jezus, Marta i Maria.
Jezus siedzi. U jego stóp siedzi Maria i uważnie go słucha. Marta krząta się 
trochę nerwowo i pospiesznie, aby odpowiednio ugościć Jezusa. (Możemy 
użyć domowych strojów, nieco hałasujących przyborów kuchennych). Marta 
w pewnym momencie staje przed Jezusem i woła: „Panie, czy Ci to obojętne, 
że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu?”
Jezus odpowiada jej: „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a po-
trzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie 
będzie pozbawiona”.

 – W	małych	grupach
 • Która z kobiet z Ewangelii najpełniej słuchała Jezusa. Jak to robiła?
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 • Czy w historii chrześcijaństwa były inne kobiety, uważnie słuchające Pana, 
które oddały życie w służbie innym? 

 • Jak możemy je naśladować podczas naszych spotkań?

Warsztat artystyczny
Kolorujemy obrazek z Martą i Marią i budujemy małą sztalugę (patrz s. 63).

Świętowanie 

 – Gra: Zabiegany kelner 
Przygotowujemy dwie tace, na których ustawiamy różne nietłukące się przed-
mioty. 
Tworzymy dwa równoliczne zespoły, których członkowie stają w jednej linii. 
Celem jest przekazanie tacy najszybciej, jak to możliwe, od pierwszej do 
ostatniej osoby w zespole, tak, aby z tacy spadło jak najmniej przedmiotów. 

Modlitwa

Maryjo, niewiasto słuchająca,
otwórz nasze uszy;
spraw, abyśmy umieli słuchać
słowa Twego Syna Jezusa.
Spraw, abyśmy umieli słuchać 
każdej napotkanej osoby,
zwłaszcza tej, która jest uboga,
w potrzebie czy w trudnej sytuacji.

Maryjo, niewiasto decyzji, 
oświeć nasz umysł i nasze serce,
abyśmy umieli być posłuszni bez wahania
Słowu Twego Syna Jezusa.

Maryjo, niewiasto działania, 
spraw, by nasze ręce i nasze stopy
poruszały się „z pośpiechem” ku innym,
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żeby nieść miłosierdzie 
i miłość Twojego Syna Jezusa,
żeby nieść w świat  – tak jak Ty –
światło Ewangelii.
Amen.

(Fragmenty Modlitwy do Maryi, kobiety słuchającej, papieża Franciszka).

 – Modlitwa ubogiego
Jezu, lubię spędzać z Tobą czas i słuchać Twojego słowa. 

Do następnego spotkania
Każdy daje swój rysunek przedstawiający Martę i Marię osobie, która przywitała 
go przy wejściu na spotkanie, z obietnicą, że będzie wobec niej uważny i będzie 
modlił się za nią do czasu następnego spotkania. 
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MateuszMateusz
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

M ateusz jest jednym z dwunastu Apostołów. Jego imię oznacza w języku 
hebrajskim „dar Boży”. Jest celnikiem i mieszka w Kafarnaum. Kiedy 

Mateusz słyszy wezwanie Jezusa: „Pójdź za Mną”, rzuca wszystko, by to zrobić. 
My również usłyszeliśmy wezwanie Jezusa, aby iść za Nim, dlatego jeste-

śmy we wspólnocie Wiary i Światła. Przemówił do naszego serca, a my odpo-
wiedzieliśmy mu „tak”. Odkryliśmy inny świat, w którym pierwszego miejsca 
nie zajmują pieniądze, władza czy sukces. Odkryliśmy prawdziwą przyjaźń, 
bezinteresowność, szczerą radość. Odkryliśmy, że można kochać i być 
kochanym takim, jakim się jest, bez potrzeby chowania się za jakąkolwiek 
maską. Odkryliśmy obecność Jezusa w sercach najmniejszych z Jego dzieci. 

Prośmy Jezusa, byśmy jak Mateusz każdego dnia byli niestrudzonymi 
świadkami Chrystusa. 

Teksty źródłowe
 • Mk 9, 9–13
 • Jr 1, 4–8

Przywitanie i spotkanie
W rogu pokoju umieszczamy wycięte z papieru ślady stóp, podpisane imiona-
mi Jezusa i Mateusza. Każdy wchodzący na spotkanie otrzymuje odcisk stopy 
i logo Wiary i Światła (por. s. 64). Pisze na nim swoje imię, obok przykleja logo 
Wiary i Światła. Jeden po drugim umieszczamy ślady naszych stóp na ziemi za 
śladami Jezusa i Mateusza. Następnie, ustawiając się w kręgu wokół śladów stóp, 
śpiewamy razem „Idź w świetle” (www.youtube.com/watch?v=N2bYbX6SHEw)

Dzielenie

 – Wszyscy razem
Wspólnie przeżywamy Ewangelię. 
Każdy z nas jest wezwany przez Jezusa, by iść za Nim. Jezus nigdy o nikim nie 
zapomina. Wszyscy jesteśmy dla niego ważni i cenni. 
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 – W	małych	grupach
 • Co uderzyło mnie szczególnie w tym tekście? Dlaczego?
 • Czy Jezus wzywa także mnie, bym za Nim poszedł? W jaki sposób mnie 

powołuje?
 • Co muszę pozostawić, by iść za Nim?
 • Jak można pomóc innym iść za Jezusem?

Warsztat artystyczny
Ramka dla Mateusza (patrz s. 64).

Świętowanie 
Tańczymy z radością, pokazując, jak jesteśmy szczęśliwi, idąc w Wierze i Świetle 
za Jezusem, wiedząc, że zawsze prowadzi nas do światła, jak obiecał.

Modlitwa
Pomimo naszych słabości wszyscy jesteśmy wezwani, tak jak Mateusz, by to-
warzyszyć Jezusowi i stać się jego przyjaciółmi. Jezus mówi: „Nazwałem was 
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego”.

Panie Jezu, naucz mnie wypełniać Twoją wolę i być Twoim przyjacielem. Daj 
mi współodczuwające spojrzenie na najsłabszych we wspólnocie braci i siostry, 
bym potrafił towarzyszyć im w trudnościach. Spójrz na mnie z dobrocią i odnów 
moje serce przez Twoje przebaczenie i łaskę Twojego miłosierdzia. 
Panie, Ty mi ufasz. Kochasz każdego z nas, takiego jakim jest. Pomóż bym stał 
się tym, kim chcesz, abym był, i bym pomnażał skarby, które mi powierzyłeś. 
Pomóż mi kochać innych, jakimi są, i odkrywać ukryte w nich skarby. 
Panie, są dni, kiedy jesteś dla mnie jasnym światłem. W inne dni jednak trudniej mi 
kochać Ciebie i innych. Dziękuję Ci, Jezu, że wezwałeś mnie, bym szedł za Tobą we 
wspólnocie Wiary i Światła, w której mogę świadczyć o radości, którą mi dajesz. 

 – Modlitwa ubogiego
Dziękuję Panie, że mnie kochasz, jakim jestem i że uczyniłeś mnie swoim 
przyjacielem. 

Do następnego spotkania
Każdego dnia spróbuję podążać śladami Jezusa, karmiąc się jego Słowem. 
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JudaszJudasz
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

P rzyjaźń jest najważniejszym uczuciem w Wierze i Świetle. Przeżywamy 
ją głęboko z naszymi przyjaciółmi z niepełnosprawnością i ich rodzina-

mi, a także z Jezusem. Mimo to, w przyjaźni pojawiają się niekiedy proble-
my. Patrząc w tym miesiącu na Judasza, możemy odkryć również w sobie 
„małego Judasza”: przyjaciela, który nie zawsze potrafi uszanować sposób 
działania innych; przyjaciela, który rozpacza, lub czuje się sfrustrowany, 
kiedy sprawy nie idą po jego myśli. Krótko mówiąc  – przyjaciela, który 
poprzez drobne działania „zdradza” nie tylko przyjaciół ze wspólnoty, ale 
także Jezusa. 

Pamiętając jednak nasze upadki w roli przyjaciela, momenty, w których 
byliśmy w pewien sposób Judaszami, przypomnijmy sobie, że Judasz został 
wybrany i akceptowany przez Jezusa, choć On dobrze wiedział, że Judasz 
Go zdradzi. Tak samo Jezus wybiera i akceptuje każdego z nas, nie tylko 
w naszych najlepszych chwilach, ale także w momentach naszych błędów 
i słabości. I to jeszcze nie wszystko  – Jezus nam przebacza i zawsze daje nam 
możliwość podjęcia kolejnej próby, kontynuowania wielkiej i wyjątkowej 
podróży z Nim. 

Niech nasze spotkania będą w tym miesiącu zgromadzeniem, podczas 
którego zaakceptujemy chwile naszej słabości oraz uświadomimy sobie bo-
gactwo, kryjące się w różnorodności naszych wspólnot, w których akceptu-
jąc nasze różnice, skupiamy się na tym, co nas jednoczy: na wierze i świetle.
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Teksty źródłowe
 • J 12 4–5 i 13, 1–15
 • Łk 22, 47–48
 • Potrzeba wspólnoty, Karta, Rozdział II, 2

Przywitanie i spotkanie
Przy wejściu, na powitanie każdy otrzymuje srebrną monetę (zwykły krążek 
z tektury owinięty folią z aluminium). „Srebrniki” zostaną przygotowane wcześ-
niej przez ekipę koordynacyjną. 

Dzielenie

 – Wszyscy razem
Możemy przeczytać Ewangelię o umywaniu nóg, J 13, 1–15.

 – W	małych	grupach
 • Czy kiedyś czułem/czułam się porzucony/porzucona przez przyjaciela lub 

inną bliską i kochaną osobę? Co wtedy czułem/czułam?
 • Czy porzuciłem/porzuciłam bliską i kochaną osobę? W jaki sposób patrzył 

na mnie wtedy Jezus?
Na rewersie srebrnej monety zapisuję rzecz, z której nie jestem dumny. 

Warsztat artystyczny
Wspólnie ozdabiamy skrzynię (zwykłe pudełko z tektury). Na jej dnie składa-
my kartonowe serca (jedno od każdej osoby). Skrzynia będzie nam potrzebna 
w czasie modlitwy.

Modlitwa
Zebranie	„srebrników”: wrzucimy nasze „srebrniki” monety do skrzyni, aby 
pozbyć się tego, co nam ciąży, by móc przyjąć Jezusa sercem wolnym od wyrzu-
tów sumienia. 

Panie, odkrywaliśmy dziś „małego Judasza”, który kryje się w każdym z nas. 
Przyjrzeliśmy się naszym grzechom i przypomnieliśmy sobie te chwile, kiedy nie 
szliśmy za Tobą. Chcemy Ci teraz opowiedzieć o naszych upadkach i naszych 



słabościach (każdy podchodzi do skrzyni i wrzuca do niej swoją srebrną mo-
netę). 
Wymiana	„srebrników”	na	serca: po włożeniu naszej monety do skrzyni, 
wyciągamy z niej jedno serce. 
Teraz, kiedy oddaliśmy Ci nasze „srebrniki”, jesteśmy gotowi przyjąć Twoją 
miłość poprzez każdego członka wspólnoty i z tą miłością podążać prowadzącą 
do Ciebie drogą. Panie dziękujemy Ci za to, że przyjmujesz nasze słabości i za 
to, że uczysz nas przyjmować słabości innych. 

 – Modlitwa ubogiego
Dziękuję Ci Panie i wielbię Cię za to, że kiedy czasem nie zachowuję Twojej 
nauki, Ty jesteś Ojcem, który zawsze przebacza i przyjmujesz mnie pomimo 
moich błędów. 

Świętowanie 

 – Gra: Poszukiwanie skarbu 
Animator ogłasza, że ukrył serca i skrzynię. Wspólnota musi współpracować, 
by odnaleźć skrzynię. Dla uatrakcyjnienia gry możemy stworzyć mapę lub listę 
pomocnych wskazówek. Do pomocy w poszukiwaniach można też wtajemni-
czyć wcześniej niektóre osoby ze wspólnoty. 

Do następnego spotkania
Na wzór Jezusa będę zawsze kochał innych pomimo ich słabości. Bardziej niż 
zwracać uwagę na upadki innych, będę starał się patrzeć na nich z miłością, tak 
jak Jezus patrzy na mnie.
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ZałącznikiZałączniki
Medytacje ks. Marco Bove

Boże Narodzenie

K iedy aniołowie oddalili się od pasterzy, Ci mówili między sobą: „Pójdźmy do 
Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”. Udali 

się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je 
ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu (Łk 2, 15–17).

Aniołowie ogłaszają pasterzom narodziny Jezusa, którzy nocą strzegą stada 
owiec. Pasterze natychmiast wyruszają w drogę i znajdują Maryję, Józefa i Dziecię 
tak, jak objawili im to aniołowie. „Chodźcie, a zobaczycie” jest tematem i tytu-
łem tegorocznych Drogowskazów. Pasterze otrzymali to samo zaproszenie, by 
wyruszyć w drogę, by odnaleźć Jezusa i Go adorować. Jest to zaproszenie do za-
wierzenia, do wyjścia poza naszą strefę bezpieczeństwa i komfortu, do otwarcia 
się na to, co nieznane, niepewne.

W tamtym czasie pasterze byli uznawani za stojących najniżej w hierarchii 
społecznej. Ich praca sprawiała, że byli postrzegani jako „nieczyści”, gdyż asysto-
wali przy narodzinach owiec i brudzili się ich krwią. Tymczasem to właśnie oni 
jako pierwsi otrzymują tę radosną nowinę: tych, których odrzucamy, Bóg stawia 
na pierwszym miejscu; uznawani przez nas za ostatnich, dla Boga są pierwszymi. 

Aniołowie zapraszają nas dziś do wyruszenia w drogę, na spotkanie z Jezu-
sem i przyjęcie go z radością. Prośmy Pana, aby wspólnoty Wiary i Światła także 
umiały przyjąć zaproszenie aniołów, aby podążały drogą szukania Jezusa, by 
stawały się wspólnotami wychodzącymi ku innym, najmniejszym i najbardziej 
zapomnianym. 
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Święto Światła

S ymeon przyszedł do świątyni natchniony przez Ducha Świętego. Gdy Rodzice 
przynieśli tam Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, 

Symeon wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól 
odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje 
zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie 
pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk 2, 29–32).

Święto Światła nazwane jest na pamiątkę przyjęcia Jezusa w świątyni w Jerozo-
limie przez Symeona. To on nazwał Pana „Światłem na oświecenie pogan”. Syme-
on także przyjął zaproszenie, które jest tematem tegorocznych Drogowskazów: 
„Chodźcie, a zobaczycie”. Rzeczywiście, wezwany przez Ducha Świętego, udaje 
się do świątyni w Jerozolimie i spotyka tam Dzieciątko Jezus z Maryją i Józefem. 
Wydaje się to niezwykłe, że Symeon jest w stanie „widzieć” poza pozorami, że 
rozpoznaje Zbawiciela w dziecku, które wygląda jak każde zwykłe dziecko. 

Aby zobaczyć światło Boże w najmniejszych i ubogich, trzeba patrzeć „oczami 
wiary”. Tak często patrzymy, nie widząc, jakby nasze oczy nie umiały rozpoznać 
obecności Boga. Prośmy zatem, byśmy wszyscy, a także nasze wspólnoty Wiary 
i Światła, patrzyli oczami wiary, oczami Symeona, rozpoznawali dzieło Boga 
w naszym życiu i nadal byli świadkami światła i nadziei dla świata. 
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Wielkanoc

Zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał 
naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: „Prawdziwie, ten czło-

wiek był Synem Bożym” (Mk 15, 38–39).

U stóp krzyża, obok Maryi i Jana, stał także setnik, rzymski żołnierz biorący 
udział w ukrzyżowaniu Pana. On także został wezwany do bycia świadkiem Zmar-
twychwstania, on także nieświadomie odpowiedział na zaproszenie „Chodźcie, 
a zobaczycie”. Po śmierci Jezusa setnik wyznaje, że rzeczywiście był On Synem 
Bożym, prawdziwym Mesjaszem. 

Obchodząc Wielkanoc, my również jesteśmy zaproszeni, aby być blisko krzyża 
i kontemplować śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Módlmy się, by, podobnie 
jak rozdarła się zasłona w świątyni w Jeruzalem zakrywająca „Święte świętych”, 
czyli najświętsze pomieszczenie w całej świątyni, rozdarła się także zasłona przed 
naszymi oczami, abyśmy mogli zobaczyć twarz miłości Boga. 

Prośmy Pana, aby nasze wspólnoty Wiary i Światła były miejscami życia 
i zmartwychwstania, aby zasłona smutku i braku zaufania została rozerwana 
przez akceptację i miłość. 
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Zesłanie Ducha Świętego

U kazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich 
spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić 

obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2, 3–4).

W dniu Zesłania Ducha Świętego apostołowie przebywają razem i nagle 
otrzymują dar Ducha Świętego pod postacią ognia, nową siłę, która ich dosięga 
i zmienia ich życie. Pierwszym zauważalny znakiem jest fakt, że mogą mówić 
wszystkimi językami, aby głosić wszystkim radość Ewangelii.

Doświadczenie Wiary i Światła jest podobne do doświadczenia apostołów: 
nasze wspólnoty są obecne w 86 krajach na całym świecie, w których mówimy 
różnymi językami, dzielimy jednak tę samą radość i komunię. Dar Ducha Świę-
tego czyni nas zdolnymi do mówienia jednym językiem, który każdy potrafi 
zrozumieć  – językiem miłości i przebaczenia. 

Ten dar jest także zadaniem świadectwa, aby miłość Jezusa była dla wszystkich 
znakiem nadziei. Tak wiele rodzin jest wciąż osamotnionych, a ich najbardziej 
kruche dzieci nie znajdują akceptacji w społeczeństwie, a niekiedy także w ko-
ściele. 

Duchu Święty, oświeć nasze serca i nasze umysły, naucz nas być świadkami 
miłości i nadziei, znakiem akceptacji dla wszystkich. 
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Warsztaty artystyczneWarsztaty artystyczne
Obrazy i ilustracje można pobrać ze strony:

foietlumiere.org/rubriques/haut/album_photo

 – Puzzle	z	Marią	Magdaleną	i	Jezusem
Materiały: Obrazek Marii Magdaleny z Jezusem, 
nożyczki, tektura, koperty, klej.
 • Wydrukować po jednym obrazku dla każdej 

osoby.
 • Przykleić obrazek do tektury, pociąć obraz na 

sześć (lub więcej) części.
 • Włożyć pocięte części do jednej koperty. 
 • Rozdać uczestnikom koperty z fragmentem 

układanki. 

 – Bukiet	kwiatów
Materiały: nożyczki, pałeczki do jedzenia, wstążka lub sznureczki albo mały 
wazonik, klej.
 • Wyciąć kwiaty i napisać na nich swoje imię.
 • Osadzić środek kwiatu na pałeczce-łodydze.
 • Wyciąć liście i przykleić je do łodygi.
 • Zrobić bukiet przewiązany wstążką lub umieścić bukiet w małym pojem-

niku, wazonie. 
 • Umieścić kwiaty w kąciku modlitwy. 
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 – Origami:	łódź	Piotra
Zobacz instrukcję składania pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=C8pK_22gReo 

 – Sykomora	
Materiały: papier, nożyczki, klej.
Przygotować kopię liścia sykomory dla 
każdej osoby.

 – Doniczka
Materiały: plastikowe butelki, nożyczki, biała farba, 
pędzel, pisaki: czarny i różowy.
 • Zaznaczyć kropkami linię przecięcia butelki na 

wysokości ok. 15 cm od dołu, nad linią tak samo 
zaznaczyć kształt uszu kota. 

 • Przeciąć butelkę wzdłuż narysowanych kropkowa-
nych linii. 

 • Narysować pisakami oczy, wąsy i nosek kota, poko-
lorować nosek i uszy. 

 – Świeczniki
Materiały: słoiki, klej, pędzel, liście drzew, świeczki.
 • Posmarować klejem słoik od zewnątrz.
 • Przykleić do słoika liście i poczekać, aż klej wyschnie.
 • Włożyć do słoika świeczkę.
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Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, 

nie zginął, ale miał 
życie wieczne 

(J 3, 16)

 – Zakładka	z	logo	Wiary	i	Światła
Materiały: papier brystol lub karton, kredki, 
nożyczki.
 • Pokolorować drzwi, narysować na nich 

serce. 
 • Na oknie w górnej części drzwi napisać 

słowa Jezusa, na przykład: „Nie lękajcie się”
 • Przykleić logo Wiary i Światła. 

 – Bóg	tak	umiłował	świat
Materiały: karton, papier, nożyczki, kredki, 
klej.

Nie 
lękajcie 

się

 – Drzewo	i	dłonie

 – Krąg	przyjaźni
Materiały: duży arkusz papieru lub bristolu, 
farby plakatowe, zdjęcia paszportowe, klej.
 • Zamoczyć dłoń w farbie i odcisnąć ją na 

arkuszu.
 • Przykleić swoje zdjęcie na odciśniętej dłoni.
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 – Kwiaty	z	papieru
Materiały: Kolorowe kartki papieru w formacie A4 lub 
mniejsze, nożyczki, ołówek, linijka, klej, resztki kolo-
rowej bibuły
 • Zagiąć na połowę kartkę kolorowego papieru.
 • Odmierzyć 2 cm od otwartego końca zagiętej kartki 

i narysować tam linię.
 • Z drugiej strony naciąć w kartce paski o szerokości 

ok. 1 cm. Należy nie przekroczyć narysowanej linii. 
Paski mogą się różnić szerokością.

 • Rozłożyć kartkę i złożyć ponownie w drugą stronę. 
Nierozcięty pasek posmarować wewnątrz klejem 
z obu stron i skleić.

 • Posmarować klejem pasek tylko z jednej strony 
i owijając na palcu zwinąć całość w rulon i mocno 
ścisnąć. Można spiąć rulon spinaczem do papieru 
i odczekać chwilę, aż klej złączy całość. Rozchylić 
„płatki” kwiatka.

 • Zwinąć w małą kulkę kawałek bibuły i umieścić ją 
w otworze kwiatka. Można użyć kleju lub zszywacza 
do papieru, aby lepiej umocować bibułę.

 – Scena	Męki	Pana	Jezusa
Materiały: nożyczki, klej, papier makulaturowy.
 • Wybrać papier, który będzie stanowił tło.
 • Wyciąć wzgórze i trzy krzyże z innego papieru. 
 • Przykleić wzgórze i krzyże do tła. 
 • Z innych kartek papieru można wyciąć ludzkie sylwetki, chmury, żeby 

bardziej wypełnić scenę…
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 • Na górze napisać zdanie Dobrego łotra „Panie, pamiętaj o mnie, kiedy bę-
dziesz w swoim królestwie”. Albo zdanie Jezusa „Jeszcze dziś będziesz ze 
mną w raju”. 

 – Kolorujemy	obraz	Marty	i	Marii	i	budujemy	małą	sztalugę
Materiały: trzy szyszki lub trzy korki.
 • Wydrukować rysunek na trochę grubszym papierze formatu A5 i pokolo-

rować go. 
Mała sztaluga:
 • Sczepić ze sobą szyszki górnymi częściami tak, aby tworzyły całość.
 • Lub związać trzy korki wstążką. 
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 – Odcisk	stopy	i	logo	Wiary	i	Światła

 – Ramka dla Mateusza
Materiał: kolorowy talerzyk z tektury (23 cm średnicy), nożyczki, klej, karton. 
 • Przykleić obrazek Mateusza do ramki talerzyka.
 • Wyciąć z kartonu kształt gwiazdy oraz 10 paseczków.
 • Wyciąć prostokątną ramkę wewnątrz gwiazdy. Przykleić paski i gwiazdę 

do talerzyka.
 • Przymocować mały sznureczek z tyłu talerzyka, by powiesić ramę w kąciku 

modlitwy. 
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Modlitwa Wiary i ŚwiatłaModlitwa Wiary i Światła
Jezu,	przyszedłeś	na	tę	ziemię,	

aby	objawić	nam	Twojego	Ojca,	naszego	Ojca	
i	nauczyć	nas	wzajemnie	się	kochać.	

Ześlij	Ducha	Świętego,	którego	obiecałeś.	
Prosimy,	niech	z	nas	uczyni	w	tym	świecie	wojen	i	podziałów	

swe	narzędzia	jedności	i	pokoju.	

Jezu,	wezwałeś	nas,	byśmy	szli	za	Tobą	
we	wspólnocie	Wiary	i	Światła.	
Chcemy	Ci	odpowiedzieć:	tak!	
Chcemy	żyć	związani	miłością	

w	tej	wielkiej	rodzinie,	która	nam	dałeś,	
aby	wspólnie	nieść	cierpienia	i	trudy,	

dzielić	się	radością	i	nadzieją.	

Naucz	nas,	Panie,	przyjmować	nasze	zranienia	i	słabości,	
aby	w	nich	objawiła	się	Twoja	moc.	

Naucz	nas	odnajdować	Twoją	twarz	i	Twoją	obecność	
we wszystkich naszych braciach i siostrach, 

zwłaszcza	najsłabszych.	
Naucz	nas	iść	za	Tobą	drogami	Ewangelii.	

Panie	Jezu,	powierzamy	się	Twojej	Matce,	Maryi.	
Ona	pierwsza	Cię	przyjęła.	

Pomóż	każdemu	z	nas	przyjmować	Cię	podobnie,	
także	we	wspólnotach.	

Pomóż	nam	wiernie	trwać,	wraz	z	Maryją,	u	stóp	Krzyża,	
blisko	wszystkich	ukrzyżowanych	tego	świata.	

Pomóż	nam	żyć,	tak	jak	Ona,	Twoim	Zmartwychwstaniem.	
Amen.
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