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Wprowadzenie

Z

 dumą rozpoczynamy pielgrzymkę ku naszemu jubile-
uszowi! Niedawno wędrowaliśmy śladami Jezusa w Li-

banie, teraz idziemy dalej – za Tym, który prowadzi nas za 
pośrednictwem najsłabszych członków naszych wspólnot. Oni 
właśnie będą naszymi przewodnikami i zaproszą nas zarówno 
do spojrzenia wstecz – ku naszym początkom, jak i do ufnego 
wejrzenia w przyszłość. Myślmy o naszej przyszłości!

Tegoroczne Drogowskazy napisała i zilustrowała węgiersko-
języczna ekipa Wiary i Światła. Jesteśmy dumni z tego, że 
możemy przygotowywać 50-te urodziny naszego Ruchu.

Wiara i Światło na Węgrzech jest zakorzeniona przede wszyst-
kim w parafiach katolickich, ale przyjmuje także bardzo licz-
nych protestantów. Wspólnoty doświadczają ekumenizmu 
poprzez Słowo Boże, szczególnie obecne w czasie spotkań. 
W tych Drogowskazach przedstawiamy szczegółowy opis 
sposobu, w jaki rozmawiamy o Piśmie Świętym.

W 2020 roku Kościół Katolicki na Węgrzech będzie gospo-
darzem Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. 
Węgierska Wiara i Światło jako ruch ekumeniczny została 
także zaproszona na ten kongres i będzie w nim uczestniczyć 
z całą swoją miłością do Pisma Świętego.

„Eucharystia” jest pojęciem biblijnym, które oznacza „dzięk-
czynienie”. W ciągu tego roku spróbujemy podziękować 
w szczególny sposób za nasz Ruch i nasze wspólnoty, a przede 
wszystkim za Chrystusa, który jest Bogiem godnym wiecznej 
chwały.

Na niektóre ze spotkań jako alternatywę dla pantomim ewan-
gelicznych proponujemy Wam pedagogikę Ketta. Ta możli-
wość stwarza okazję także do rozważania Pisma Świętego i do 
wspólnej modlitwy.
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Wspólnoty węgierskie już od kilku lat znajdują upodobanie 
w medytacji i metodzie modlitwy Franza Ketta, która opiera 
się na wspólnym tworzeniu obrazów w środku kręgu tworzo-
nego przez wszystkich uczestników. Ta medytacja trafia prosto 
do serc naszych przyjaciół z upośledzeniem.

Pięknego roku dziękczynienia !
Corinne Chatain

Sekretarz generalny 

Ogromne podziękowanie dla każdego z Was!

Eva Vass (Wegry), Ghislain du Chéné (Francja), Csaba Mé-
száros (Serbia), ojciec Gábor Harmai (Węgry), Amar Singh-
-Bahadur (Węgry), Katalin Nagy (Węgry) Corinne Chatain 
(Francja), Klára Surinás (Węgry) (od lewej do prawej)
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Czym jest pedagogika Ketta?

Metoda, której nazwa związana jest z osobą niemieckiego pedagoga Franza 
Ketta, przyjmuje, że każde dziecko to jedność ciała, duszy i umysłu. Metoda 
ta jest często nazywana pedagogiką „ręki, serca i umysłu”.

Przede wszystkim jest to pedagogika ręki, ponieważ angażuje wszystkie 
zmysły. Uczestnicy zamykają oczy, otrzymują do rąk jakiś przedmiot, badają 
go dotykiem, a także innymi zmysłami, by móc odpowiedzieć na pytanie: 
„Co trzymasz w ręce?”. Więcej można wyczytać ze sposobu, w jaki dotykamy 
przedmiotu, żeby go później użyć, niż z samego przedmiotu. 

Wkładając przedmiot do ręki uczestnikowi, który ma zamknięte oczy, osoba 
prowadząca lekko pociera wierzch jego dłoni. Przekazując przedmiot uczest-
nikowi, który ma otwarte oczy, osoba prowadząca patrzy w nie z uśmiechem.

Pedagogika Ketta jest pedagogiką ręki, ponieważ zakłada kreatywność 
i jest sposobem kształtowania świata. Każdy uczestnik tworzy samodzielnie, 
albo wspólnie z innymi, obraz, który można zobaczyć i go dotknąć. 

Po drugie chodzi o pedagogikę serca, ponieważ jest to zaproszenie uczest-
ników do wyrażania swoich uczuć. Ważne, by wszyscy w jakiś sposób po-
dzielili się tym, co stworzyli. Nasze przeżycie będzie jeszcze głębsze, jeśli 
tworząc coś własnymi rękami będziemy słuchali muzyki. Kiedy potem opo-
wiadamy o tym, co się działo w naszym wnętrzu, w jakiś sposób otwieramy 
nasze serca przed innymi.

Po trzecie chodzi o pedagogikę umysłu, ponieważ poprzez nią można 
przekazać znajomość świata, Pisma Świętego, funkcjonowania ludzkiej 
wspólnoty i samego siebie.

Podczas tworzenia obrazu przy użyciu metody Ketta jest bardzo ważne, 
by prowadzący dobrze wiedzieli, co chcą przekazać. Każdy etap spotkania 
jest oparty o jedną konkretną myśl, którą chcemy się podzielić. Każda gra 
i każde zadane pytanie koncentruje się na wartości, jaką chcemy poznać. 
Prowadzący nie przekazuje klucza, rdzenia czy samej istoty obrazu, ale to 
sami uczestnicy je odkrywają, sami je nazywają i kontemplują. Pedagogika 
Ketta polega na pobudzaniu do refleksji uczestników, a nie na przekazywa-
niu im umiejętności i wiedzy.
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Jezus droga rados
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Do członków ekipy koordynacyjnej

W jaki sposób ponownie przeżyć Ewangelię? 

Proponujemy przeczytanie rozdziału Ewangelii św. Jana (J 21, 1–14) w taki sposób, 
by zatrzymywać się za każdym razem, kiedy wprowadzamy do pantomimy nowe-
go uczestnika, poczynając od wersetu 2 aż do wersetu 13. Na przykład, gdy Szymon 
Piotr mówi: „Idę łowić ryby”, zadajemy takie pytania członkom wspólnoty:

– Kto to powiedział? (odpowiadają: „Szymon Piotr”).

– Kim jest Szymon Piotr?

– To święty Piotr.

– Co chce zrobić święty Piotr?

Wprowadzamy Szymona Piotra do pantomimy. Następną osobą będzie Jezus…

Za każdym razem kiedy w pantomimie przedstawiamy sceny z Ewangelii, po-
starajmy się zaangażować wszystkich. Członkowie wspólnoty którzy nie mają 
konkretnej roli, będą uczniami Jezusa.

Proponujemy Wam używanie tej metody dla pantomim podczas całego roku.

Słowo miesiaca 

W

 samym środku pielgrzymki do Lourdes w 1971 roku wszyscy byli tak 
radośni, że śpiewali Alleluja w… Wielki Piątek. Zrozumieli, że radości 

Zmartwychwstania nie można oddzielić od Męki Jezusa. Kto po raz pierwszy przy-
chodzi na spotkanie wspólnoty bywa zaskoczony, widząc nas pełnych radości:  
„Jak możecie być tacy weseli, spotykając się z osobami z upośledzeniem umysło-
wym?” Nie zatrzymujmy tej radości dla siebie; głośmy tę radosną nowinę wokół 
nas. Posłani, by głosić radość, nie mogą porzucić swojej misji.
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Przypisy biblijne

J 21, 1–14, cudowny połów.

Przywitanie i spotkanie

Każda osoba dostaje mały chlebek albo coś podobnego, zgodnie ze zwyczaja-
mi danej wspólnoty. Będzie to symbol tego chleba, z którym Jezus czekał na 
uczniów na brzegu rzeki; przedstawia także nasz chleb powszedni i radość jaką 
nam przynosi.

Dzielenie

 � Wspólnie przeżyjmy jeszcze raz Ewangelię

Dzisiaj będziemy przedstawiać narodziny wielkiej radości. Początkowo święty 
Piotr jest bardzo smutny, kiedy myśli, że Jezus już nie potrzebuje jego ani in-
nych uczniów. Wyrusza więc na połów ryb. Później jednak zdaje sobie sprawę, 
że Zmartwychwstały Chrystus chce być jego przyjacielem i nadal go potrzebuje. 
Mimo, że Piotr trzykrotnie się Go zaparł, Jezus nie odrzuca Piotra. Jezus potrze-
buje Piotra, tak jak każdego z nas.

Osoby: Piotr, inni apostołowie, Jezus, umiłowany uczeń.

Scenariusz

Jezus stoi w pewnej odległości albo stoi w ukryciu.

– Piotr: Idę łowić.

– Wszyscy: Idziemy z Tobą. Posuwają się naprzód jeden za drugim.

– Piotr: Wsiądźmy na łódź wszyscy razem. Zarzućmy sieci, dalej, hop! Zarzucają 
sieci.

– Piotr: Wciągnijmy sieć. Och, nic nie ma... Kilka razy zarzucamy sieć na nowo.

– Jezus podchodzi: Dzień dobry, czy macie ryby?

– Apostołowie (chórem): Nic nie złapaliśmy.

– Jezus: Zarzućcie sieć z prawej strony.
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– Piotr: No dobrze, spróbujmy. Dalej, hop! Ojej! Sieć jest pełna ryb! Wyciągnijmy 
sieć powoli i ostrożnie.

– Uczeń, którego Jezus kocha: To Pan!

– Piotr: Idę! (Wykonuje gesty, jak gdyby skakał do wody i płynął, aby dołączyć 
do Jezusa. Jezus może siedzieć albo piec rybę, ale to nie jest konieczne.)

– Jezus: Przynieście ryby, które wyłowiliście.

– Inni: Mój Boże, jakie to ciężkie! Jaki połów! (Z trudem wyciągają sieć i idą 
w stronę Jezusa.)

– Jezus: Upieczcie kilka ryb na nasze śniadanie.

– Apostołowie: Jak to dobrze, ze jesteś tu znowu z nami!

Wyjaśnienia

 • Dlaczego na początku opisu Piotr jest smutny? (Ponieważ popełnił ciężki 
grzech przeciw Jezusowi wypierając się Go, i myśli, że Jezus już go nie po-
trzebuje.)

 • Dlaczego Piotr idzie łowić ryby? (Ponieważ wcześniej był rybakiem.)
 • Czy coś złapali? (Nie, nic nie złowili, ale dało im to okazję do spotkania Jezusa, 

który na nich czekał.)
 • Dlaczego Piotr skoczył do wody? (Ponieważ uradował się, widząc Jezusa.)

 � W małych grupach

Kiedy Jan usłyszał wezwanie „zarzućcie sieci”, zrozumiał, że to Jezus stoi przed 
nim i to napełniło go radością.
 •  Kogo lubię spotykać? Z kim spotkanie bardzo mnie uszczęśliwia? Dlaczego?
 •  Jak rozpoznajemy Jezusa w naszym życiu?
 •  Co czyni mnie szczęśliwym? Czym mogę podzielić się z innymi, aby ich także 

uczynić szczęśliwymi?

Modlitwa dziękczynna 

Podziękujmy Jezusowi za to, że nas potrzebuje. Podziękujmy Mu za to, że mo-
żemy go przyjąć w Słowie Bożym, a także w nabożeństwach naszych chrześci-
jańskich wspólnot, w tym podczas mszy świętej i Komunii Świętej. Podziękujmy 
mu za to, że napełnia nasze serca radością.



Modlitwa ubogiego

Jezu, chcę na zawsze zachować Twoją radość w moim sercu.

Pracownia artysty

Robimy medalion w kształcie ryby (str. 71).

Świętowanie

 � Zabawa

Ekipa przygotuje materiałowy worek (albo poszewkę na poduszkę) i w tajemnicy 
wkłada do niego różne przedmioty. Tak jak nie możemy dostrzec, co pod wodą 
wpada do sieci, tak i tutaj nie wiemy, co złowimy. Z zamkniętymi (lub przewiąza-
nymi) oczami zagłębiamy rękę w worek lub poszewkę, aby złapać jakiś przedmiot. 
Próbujemy odgadnąć co to jest.

Do następnego razu

Każdego dnia będę śpiewał pieśń o radości albo o Opatrzności Bożej.
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Jezus droga uzdrowienia
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Słowo miesiaca

W

iara i Światło rozpoczęła się w 1971 roku od doświadczenia pewnej rodziny, 
której odmówiono udziału w pielgrzymce diecezjalnej do Lourdes z powo-

du jej głęboko upośledzonych dzieci. Nasz Ruch ma swój początek w cierpieniu 
rodziców. A jaka jest sytuacja dzisiaj? W naszych wspólnotach czujemy się swo-
bodnie, ponieważ znaleźliśmy tam przyjaciół: rozmawiamy, śpiewamy, tańczymy 
i modlimy się razem. Dokąd Jezus chciałby nas poprowadzić przez najbliższe lata? 
Jest jeszcze wiele osób potrzebujących pocieszenia, utwierdzenia, uspokojenia – 
czyli uleczenia. Czy w naszej wspólnocie Wiary i Światła potrafimy rozwijać nasz 
dar tak, aby podnieść na duchu cierpiących?

Przypisy biblijne

Łk 5, 17–26, Uzdrowienie paralityka, lub inne: J 9, 1–11, Niewidomy od urodzenia; 
Mk 5, 21–24 i 35–43, Uzdrowienie córki Jaira; Mt 17, 14–20, Jezus wyrzuca demony.

Pedagogika Ketta

Uzdrowienie paralityka (załącznik 1, str. 54).

Przywitanie i spotkanie

Wchodząc, każdy otrzymuje dachówkę, kawałek deseczki, liść palmy albo coś 
innego, co według zwyczajów różnych narodów służy do pokrycia dachu. Będzie 
to symbol elementu dachu, który został rozebrany przez przyjaciół paralityka, 
aby mogli go wraz z noszami opuścić do pomieszczenia, w którym znajdował się 
Jezus. Otrzymane fragmenty ułożymy w kształt dachu w jednym z rogów sali. 
Przy końcu spotkania każdy zabierze swój element do domu. 

Dzielenie

 � Wspólnie przeżyjmy jeszcze raz Ewangelię

Dzisiejsza Ewangelia mówi o wielkiej przygodzie paralityka i jego przyjaciół. 
Musieli bardzo się kochać, zupełnie tak jak w naszej wspólnocie. Ich przyjaźń 
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przyprowadziła ich do Jezusa, a Jezus w cudowny sposób im ją wynagrodził. Jezus 
jest z nami w Wierze i Świetle. Kiedy przyprowadzamy przyjaciół do wspólnoty, 
zapraszamy ich, by przedstawili się Jezusowi. Przeżyjmy wspólnie jeszcze raz to, 
co się wydarzyło.

Osoby: Jezus, tłum, który go otacza, paralityk, czterej przyjaciele, uczeni w Pi-
śmie (przynajmniej 2).

Scenariusz

Jezus siedzi. Uczy słów modlitwy „Ojcze Nasz” ludzi, którzy się wokół niego 
zgromadzili. W tłumie stoją też czterej przyjaciele. Paralityk leży trochę dalej na 
co najmniej dwóch prześcieradłach, tak, by się nie rozdarły, kiedy będzie podno-
szony. Przyjaciele idą do paralityka i mówią mu: „To Jezus, On może cię uleczyć”.

– Paralityk: Chcę go zobaczyć! Zabierzecie mnie do niego?

 Niosą go razem z prześcieradłami i kładą przed tłumem, siedzącym w kręgu. 

– Przyjaciele: Nie damy rady! Zróbmy dziurę w dachu.

 Robią dziurę w dachu, potem idą po paralityka i kładą go przed Jezusem.

– Jezus: Moje dziecko, twoje grzechy są Ci odpuszczone.

– Uczeni w Piśmie: On bluźni! Kto może odpuszczać grzechy jeśli nie sam Bóg!

– Jezus (do uczonych w Piśmie i do przyjaciół): Co jest łatwiejsze? Powiedzieć 
sparaliżowanemu: „Twoje grzechy są ci odpuszczone”, czy raczej powiedzieć mu: 
„Wstań weź swoje łoże i chodź”?

– Jezus: Wstań, weź swoje łoże i wracaj do siebie.

Paralityk podnosi się, bierze swoje prześcieradła, a rozgniewani uczeni w Piśmie 
odchodzą z tego miejsca. 

Wyjaśnienia

 • Co znaczy być paralitykiem? (To poważna niepełnosprawność: nie można 
chodzić, trzeba być przewożonym wszędzie tam, gdzie chce się być.)

 • Dlaczego przyjaciele zrobili dziurę w dachu? (Ponieważ dla ich sparaliżowa-
nego przyjaciela był to jedyny sposób, aby dostać się do Jezusa.) 

 • Dlaczego Jezus uzdrawia najpierw grzechy paralityka? (Ponieważ grzech jest 
rodzajem paraliżu. Nasz cel to zostać zbawionym, by zawsze być z Bogiem, a to 



jest możliwe tylko wtedy, gdy Bóg odpuści nam nasze grzechy. To największy 
prezent Jezusa, przewyższający wszystkie uzdrowienia ciała.

 •  Dlaczego Jezus ostatecznie uzdrowił paralityka? (Ponieważ chciał udowodnić, 
że ma zarówno moc odpuszczania grzechów jak i uzdrawiania ciał.)

 � W małych grupach

Jezus uzdrowił paralityka dzięki wierze jego przyjaciół. 
 •  Czy byliście już uzdrowieni przez Jezusa?
 •  Czy powinniście być teraz uzdrowieni? Z czego?
 •  Z czego powinna zostać uzdrowiona wasza wspólnota?
 •  Co zmienilibyście w swoim życiu, gdybyście zostali teraz uzdrowieni przez 

Jezusa?

Modlitwa dziękczynna

Dziękujemy za osobę, która zaprosiła nas, byśmy dołączyli do wspólnoty.

Modlitwa ubogiego

Dziękuję Jezu, że nas leczysz i nas uzdrawiasz.

Pracownia artysty

Robimy kwiatki z papieru (str. 71).

Świętowanie

 � Zabawa

Budujemy piramidę z pustych plastikowych kubeczków. Gracz staje przed na-
rysowaną na podłodze linią. Rzuca piłkę, żeby zburzyć piramidę. Ile razy każda 
osoba będzie musiała rzucić swoją piłką, aby to zrobić?

Do następnego razu

Każdego dnia zaśpiewam pieśń o uzdrowieniu albo o wierze.
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Jezus droga  

wzajemnego dzielenia
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Słowo miesiaca

N

asze doświadczenia są tak różne, że powinniśmy się nimi dzielić nie tylko 
w naszym otoczeniu, przede wszystkim w naszej wspólnocie, ale nasze 

świadectwo powinno być znane w naszych parafiach i naszych diecezjach. Powin-
niśmy dzielić się wszystkim, co otrzymaliśmy jako przyjaciele Jezusa – podczas 
pielgrzymek, rekolekcji, podczas nabożeństw i wspólnego świętowania. „(…) ale 
gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami 
w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).

Przypisy biblijne

Łk 19, 28–40: Wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Pedagogika Ketta

Wjazd Jezusa do Jerozolimy (załącznik 2, str. 56).

Przywitanie i spotkanie

Wchodząc, każdy otrzyma mały kamień, na którym jest napisane: „Czy mam 
przemówić?”. Ten kamień symbolizuje wszechmoc Boga, który może sprawić, 
że kamienie przemówią.

Dzielenie

 � Wspólnie przeżyjmy jeszcze raz Ewangelię

Na początku Jezus jedynie najbliższym uczniom wyjawił, że jest Mesjaszem. 
Stanowili kameralną wspólnotę, która była w pewien sposób zamknięta. Jezus 
nauczał przede wszystkim ich. Ale był dobry dla innych, uzdrawiał, nauczał ich 
przez przypowieści, zapraszał, aby zostali jego przyjaciółmi. To Jego zaproszenie 
czasem było przyjmowane, a niekiedy odrzucane. Jednak pewnego dnia zdecydo-
wał, by ogłosić wszystkim – całemu światu – że jest Mesjaszem. Wjeżdża na ośle do 
Jerozolimy, do swojego miasta. Właśnie to wydarzenie będziemy przeżywać teraz.
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Osoby: Jezus (niech to będzie osoba najbardziej szczupła spośród uczestników, 
gdyż ma dosiąść osła!), dwóch uczniów, którzy będą szukać osła, osioł (jedna 
osoba na czworakach lub kilka osób wystarczająco silnych, aby unieść Jezusa), 
właściciel osła, uczniowie, faryzeusze.

Scenariusz

Osioł jest uwiązany daleko od Jezusa, obok jego właściciela.

– Jezus: Idźcie do wioski. Wchodząc znajdziecie osła. Przyprowadźcie go tutaj.

– Uczniowie: Mamy go po prostu odwiązać?

– Jezus: Jeśli ktoś was zapyta: „Czemu go odwiązujecie?” odpowiecie: „Ponieważ 
Pan go potrzebuje.”

Uczniowie odchodzą szukać osła.

– Uczeń: Oto i jest – ten, o którym mówił Pan. Odwiążmy go.

– Właściciel: Co tu robicie?

– Uczniowie: Proszę wybaczyć, ale Pan go potrzebuje.

– Właściciel: To co innego, zabierzcie go.

Uczniowie przyprowadzają osła do Jezusa.

– Jezus: Wjadę na tym małym osiołku do Jerozolimy.

– Uczniowie: Rozłożymy na jego grzbiecie nasze płaszcze, będzie wygodniej.

Kładą płaszcze na osiołku. Jezus na nim siada. Dwóch uczniów prowadzi osła, 
podczas gdy pozostali uczniowie idąc przed nim, rozsypują kwiaty na drodze.

– Uczniowie wołają: Błogosławiony Król, który przychodzi w imieniu Pana. Pokój 
na Niebiosach i chwała Bogu na wysokościach!

– Osioł także wielbi Jezusa: Hija, hija!

– Faryzeusze podchodzą do Jezusa: Dlaczego akceptujesz te okrzyki?

– Jezus: Jeśli oni zamilkną, kamienie wołać będą.

Wyjaśnienia

 •  Dlaczego właściciel pozwolił zabrać swojego osła? (Ponieważ Jezus dokonał 
cudu.)
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 •  Co pokazał wjazd Jezusa do Jerozolimy? (Że Jezus jest Mesjaszem, a Jerozolima 
jest jego miastem.)

 •  Dlaczego Jezus wybrał osiołka? (Ponieważ nie chciał nikogo straszyć. Wje-
chanie do Jerozolimy na koniu oznaczałoby groźbę. Jezus nie chciał nikomu 
grozić.)

 •  Czy Jezus miał tam wrogów? (Oczywiście, a oni chcieli go zabić. Nie będą 
mogli jednak przeszkodzić w jego zmartwychwstaniu.)

 •  Kim byli wrogowie Jezusa? (To byli faryzeusze.)
 •  Dlaczego Jezus pokazał, że jest Mesjaszem? (Ponieważ chce, aby wszyscy byli 

jego przyjaciółmi i spodziewa się, że z nim zostaniemy.)

 � W małych grupach

Zdarza się, że zły kusiciel próbuje przeszkodzić uczniom w opowiadaniu innym 
o tym, czego doświadczyli.
 •  Czy podzieliłem się kiedyś z kimś opowieścią, która mu pomogła?
 •  Czego potrzebuję, aby móc podzielić się moimi odczuciami i moimi poglą-

dami?
 •  Czy jest coś takiego czym chciałbym teraz się podzielić?

Modlitwa dziękczynna

Podziękujmy za tych, których zaprosiliśmy do wspólnoty. Dziękujmy Bogu, po-
nieważ powierzył nam ważną misję, a gdy ją wypełniamy, kamienie nie muszą 
za nas wołać.

Modlitwa ubogiego

Dziękuję Jezu, że mogę być darem dla samego siebie i dla innych.

Pracownia artysty

Malujemy kamyki (str. 72).



Świętowanie

 � Zabawa: Byłem do ZOO...

Prowadzący rozpoczyna zabawę: „Byłem w ZOO i widziałem…” Nie wypowia-
da słowa „słoń”, wyraża je gestami, a inni mają odgadnąć co to za zwierzę. Na 
przykład pokazuje trąbę. Następnie inni gestami i mimiką będą pokazywać 
zwierzęta, które widzieli w ZOO. Zanim zaczną pokazywać kolejne zwierzę, 
przedstawią w pantomimie wszystkie poprzednie. Drugi gracz pokazuje słonia 
z trąbą, a następnie skacze jak gdyby był małpą. Następny gracz pokazuje słonia, 
małpę, a potem inne zwierzę, jakie widział. I tak dalej, aż do chwili, kiedy ktoś się 
pomyli i przedstawi zwierzęta w złej kolejności, albo nie będzie mógł już sobie 
przypomnieć jakie jeszcze zwierzę widział. 

Do następnego razu

Każdego dnia będę śpiewał pieśń o kamieniach, skałach i o potędze Boga.



OR

4 

Jezus droga jednos
�
ci
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Słowo miesiaca

J

uż pierwsza pielgrzymka do Lourdes w 1971 roku była ekumeniczna, ponieważ 
uczestniczyły w niej osoby z różnych tradycji chrześcijańskich. Osoby z upo-

śledzeniem umysłowym nie rozumieją, czemu chrześcijanie nie są zjednoczeni. 
A to właśnie one mogą nas doprowadzić do jedności, jak w słowach Jezusa: „Nie 
modlę się jedynie za tych, którzy tu są, ale także za tych, którzy, dzięki swojemu 
słowu, wierzą we mnie. Aby byli jedno, jak Ty Ojcze, jesteś we mnie, a ja w Tobie. 
Aby byli jedno w nas, oni także, aby świat uwierzył, że to Ty mnie posłałeś” (J 17, 
20–21). Być może w następnych latach przekroczymy kolejne etapy w drodze do 
jedności i w ten sposób staniemy się prorokami torującymi naszym Kościołom 
drogę do pojednania?

Przypisy biblijne

Mt 12, 46–50. Kto jest moją matką, kim są moi bracia? Aby być jedno musimy 
należeć do rodziny Jezusa.

Przywitanie i spotkanie

W kąciku modlitewnym zapalamy dużą świecę. Wchodząc, każdy dostaje małą 
świeczkę, którą odpala od dużej świecy. Następnie umieszczamy małe świeczki 
wokół dużej świecy.

Dzielenie

 � Wspólnie przeżyjmy jeszcze raz Ewangelię  

Jezus kocha nas tak bardzo, że zaprasza nas, byśmy stali się częścią jego rodziny: 
każdy z nas może być Jego bratem czy siostrą lub Jego matką. To doskonała jed-
ność, której mamy poszukiwać: rodzinne przymierze z Chrystusem i pomiędzy 
nami.

Osoby: Jezus, Matka Jezusa, posłaniec (przysłany przez Jego braci i siostry), 
tłum, który słucha Jezusa.
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Scenariusz

Jezus jest w środku pomieszczenia, naucza tłum, który go otacza, słowami Ka-
zania na Górze, np.: „Błogosławieni ubodzy duchem…”

Matka oraz bracia i siostry Jezusa, którzy pozostawali trochę z boku, podchodzą 
do Niego.

Jeden z braci zwraca się do Maryi: Twój syn zachowuje się bardzo dziwnie. Myśli, 
że jest nauczycielem. Przysparza sobie wrogów. Zabierzmy go do domu!

Maryja nie odpowiada.

– Siostra zwraca się do posłańca: Powiedz Jezusowi żeby wyszedł. Jego matka, 
podobnie jak jego bracia i siostry chcą z Nim rozmawiać. 

– Jezus, wyciągając ramiona do tłumu: Oto moja matka i moi bracia. Ponieważ ten, 
kto czyni wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem, siostrą, 
matką.

Wyjaśnienia

 • Kim chciałbyś być? Matką czy bratem lub siostrą Jezusa?
 • W jaki sposób moglibyśmy być braćmi lub siostrami Jezusa? (Przez pełnienie 

woli Ojca)
 • Co chciałby Ojciec żebyśmy robili? (Byśmy słuchali Jezusa.)

 � W małych grupach

Jezus mówi tłumowi, że ktokolwiek chce być z nim, musi pełnić jego wolę.
 • Co oznacza czynienie woli Jezusa? 
 • Dlaczego lubię albo nie lubię liturgii kościoła, której jestem uczestnikiem? 
 • W czym jestem odmienny od mojego przyjaciela? Jak to się dzieje, że jesteśmy 

przyjaciółmi?
 • Czym jest jedność w rodzinie?

Modlitwa dziękczynna

Dziękujemy za naszą rodzinę i za wielką rodzinę Wiary i Światła na całym świecie. 
Zawsze bądźmy narzędziami pokoju i jedności, codziennie czyńmy wolę Boga.

Modlitwa ubogiego

Dziękuję, Jezu, że jesteś mostem między ludźmi.



Pracownia artysty

Przygotowujemy kartkę, którą wyślemy do przyjaciela (str. 72).

Świętowanie

 � Zabawa: Głuchy telefon

Siedzimy w kręgu. Pierwsza osoba szepcze jakieś słowo albo zdanie do ucha są-
siada, tylko jeden raz. Sąsiad powtarza je swojemu sąsiadowi i tak dalej… Ostatni 
wypowiada to słowo czy też zdanie na głos. Jeśli przekazujący wiadomość dobrze 
wykonają swoją pracę, słowo lub zdanie będzie identyczne z oryginałem. Jeśli 
„wiadomość”” zostaje właściwie przekazana, będzie nam potrzebne jakieś nowe 
zdanie. Powinniśmy wymyślać coraz bardziej skomplikowane i trudne zdania, 
a może nawet krótką historię złożoną z wielu zdań.

Do następnego razu

Każdego dnia będę śpiewał pieśń o świetle albo pieśń o Jezusie.



OR

5 

Jezus droga przebaczenia
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Słowo miesiaca

K

iedy odmawiamy słowa modlitwy „Ojcze Nasz” mówimy m.in. „przebacz 
nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Osoby z upo-

śledzeniem umysłowym cierpią, kiedy czują napięcie między członkami swojej 
rodziny czy wspólnoty. Czują się lepiej, kiedy jesteśmy w głębokiej komunii. Bóg 
pragnie, aby te osoby były łącznikami, pośrednikami i budowniczymi pokoju. 
Dlatego chcą, byśmy przebaczali bardziej i więcej. To jest sprawa kluczowa i nie-
zbędna dla wewnętrznego życia: „Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: „Panie, 
ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem 
razy? „ Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, ze aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt 
siedem razy.” (Mt 18, 21–22).

Przypisy biblijne

Mt 18, 23–35, Przypowieść o talentach; Iz 43,4.

Przywitanie i spotkanie

Osoby prowadzące spotkanie przygotują dla każdego karteczki, gdzie z jednej 
strony będzie obraz gorejącego krzaka, a z drugiej zdanie z modlitwy „Ojcze 
Nasz”: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. 

Dzielenie

 � Wspólnie przeżyjmy jeszcze raz Ewangelię

Królestwo niebieskie na ziemi przypomina radość, jaką odczuwamy, kiedy zo-
staje znika nasza kara. Ta radość powinna się rozprzestrzeniać. Nie powinniśmy 
również karać innych, a wtedy wszyscy będą pełni radości. O tym, i o utraconej 
radości mówi przypowieść, którą opowiada nam Jezus. 

Osoby: król, straże królewskie (przynajmniej 2 osoby), człowiek z ogromnym 
długiem (minister), strażnicy ministra, dłużnik wtrącony do więzienia, inni 
służący. 
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Scenariusz

– Król: Proszę o uwagę! Ogłaszam tym oto dekretem, że jutro rozliczę się ze służbą.

Służący są przerażeni, wywracają kieszenie – są puste, nie będą mogli oddać 
swoich długów.

– Król: Zacznijmy od ministra! Ile mi jesteś winien?

– Minister: Dziesięć tysięcy talentów.

– Król: Ile? Jak mi to zwrócisz?

Minister milczy.

– Król do swoich straży: A zatem sprzedajcie go razem z żoną, dziećmi i całym 
majątkiem na poczet jego długów.

– Minister kłaniając się nisko królowi: Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci zwrócę. 

– Król ogarnięty litością: Cóż, naprawdę żal mi Ciebie, daruję ci twój dług.

– Minister: Dziękuję, dziękuję, dziękuję!

– Minister odwraca się plecami do króla i odchodzi. Na zewnątrz spotyka swoje-
go dłużnika, który jest mu winien sto denarów. Chwyta go za gardło i zaczyna 
dusić: Oddaj swój dług!

– Dłużnik rzuca mu się do nóg: Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci zwrócę.

– Minister do straży: Pochwyćcie go, wtrąćcie do więzienia i niech tam zostanie, 
dopóki nie zwróci swojego długu.

– Inni współtowarzysze podchodzą do króla: Wasza Wysokość, minister, któremu 
darowałeś dług, wtrącił jednego z naszych towarzyszy do więzienia, ponieważ 
jest mu winien sto denarów. Prosimy, okaż sprawiedliwość.

– Król do ministra: Zły sługo! Darowałem ci cały twój dług, ponieważ mnie o to 
błagałeś. Czy nie powinieneś był i ty także okazać litość swojemu dłużnikowi 
i towarzyszowi, tak jak ja to zrobiłem?

– Król do straży: Wtrąćcie go do więzienia i niech tam zostanie, dopóki nie odda  
całego swojego długu.

Wyjaśnienia

 • Kim jest minister? (Człowiekiem o wielkiej władzy)
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 • Czy minister jest człowiekiem uczciwym? (Nie, ukradł to, co należało do 
króla.)

 • Kto był winien więcej? Minister czy jego towarzysz-dłużnik? (Minister był 
winien królowi o wiele więcej – jego dłużnik był mu winien 100 denarów, czyli 
kwotę zbliżoną do wartości używanego auta, podczas gdy 10 000 talentów 
odpowiada mniej więcej zadłużeniu całego państwa.)

 • Czy minister był zadowolony z tego, że król darował mu dług? (Tak, gdyż 
uniknął kary.)

 • Dlaczego minister nie darował długu swojemu dłużnikowi? (Ponieważ był 
niedobrym człowiekiem.)

 • Dlaczego pozostali współtowarzysze zdają królowi relację z tego, co się wy-
darzyło? (Ponieważ uważają to za niesprawiedliwe i boją się, że także zostaną 
uwięzieni.)

 • Jaką modlitwę przypomina ta przypowieść? (W „Ojcze Nasz” zdanie: „(…) 
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.)

 � W małych grupach

Powinniśmy wzajemnie sobie wybaczać po prostu dlatego, że Bóg chce wszystkim 
nam wybaczyć.
 • Czy przyznajemy, że komuś wyrządziliśmy coś złego?
 • Czy przyznaję, że mogę być zraniony?
 • Co mnie łatwo rani? Na co jestem wrażliwy?
 • Czy wybaczę, jeśli ktoś nie prosi mnie o wybaczenie? Czy powinienem spró-

bować zapomnieć?

Modlitwa dziękczynna

Dziękuję za tych, którzy akceptują nas takimi, jakimi jesteśmy. Dziękuję Bogu, 
ponieważ jestem cenny w jego oczach.

Modlitwa ubogiego

Dziękuję Jezu. Ty pomagasz mi przebaczyć temu, który dziś mnie zranił.



Pracownia artysty 

Rysunek wykonany świeczką (str. 73).

Świętowanie

 � Zabawa: Co czuję?

Ktoś staje naprzeciwko wspólnoty, zwrócony twarzą w jej stronę. Całym swoim 
ciałem i mimiką przedstawia jakieś uczucie (smutek, gniew, zaskoczenie, ra-
dość, zmartwienie…) Ten, kto odgadnie pantomimę, będzie przedstawiał ją jako 
następny. Jeśli wspólnota dobrze wywiąże się z tego zadania, możemy trochę 
utrudnić tę zabawę, używając jedynie mimiki twarzy. 



OR

6

Jezus droga  

odkrywania piekna 

naszych kultur
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Słowo miesiaca

K

iedy uczestniczymy w spotkaniu międzynarodowym, jesteśmy zachwyceni 
pięknem naszych pieśni, tańców, zwyczajów… Mamy ogromną różnorod-

ność kultur i ważne jest, żebyśmy się dobrze poznali, aby lepiej rozumieć jak 
inni przeżywają swoją kulturę i swoją wiarę. Jest wiele sposobów, aby podążać 
na spotkanie z Jezusem. Jaka by nie była nasza kultura, istnieje zawsze droga, 
która prowadzi do Jezusa, ponieważ jak śpiewaliśmy to z o. Larsenem: „Jezus jest 
piękny”: Wspaniały, wspaniały, Jezus jest wspaniały i czyni cuda we wszystkich 
sprawach mojego życia.

Przypisy biblijne

Mt 8, 5–13, Uzdrowienie sługi Centuriona.

Przywitanie i spotkanie

Osoby prowadzące spotkanie przygotują zdjęcie jakiegoś najbardziej znaczącego 
albo najpiękniejszego dzieła sztuki (np. budynku, obrazu, rzeźby…), oczywiście 
w każdym kraju i w każdej wspólnocie może to być coś innego. Wchodząc, każdy 
dostanie jego reprodukcję. Można ją przypiąć do ubrania, aby pokazać jak bardzo 
jesteśmy dumni z naszej kultury.

Pedagogika Ketta

Bóg zna Ciebie i kocha Cię, jesteś cenny w jego oczach (załącznik 3, str. 59).

Dzielenie

 � Wspólnie przeżyjmy jeszcze raz Ewangelię

Lubimy być z przyjaciółmi. Lubią nas i nas rozumieją. Ale czasami doświadczamy 
czegoś przeciwnego. Czujemy się bardziej rozumiani przez cudzoziemców czy  
nieznajomych niż przez naszych bliskich. Dzisiejszy rozdział Ewangelii uczy  nas, 
że Jezus doświadczył dokładnie takiej samej sytuacji, która później okazała się być 
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wielkim błogosławieństwem. Jezus nawiązał więzi przyjaźni z wieloma osobami, 
których nie znał.

Osoby: Jezus, centurion, żołnierze, tłum wokół Jezusa.

Scenariusz

– Centurion do Jezusa: Panie, mój sługa jest chory. Straszliwie cierpi.

– Jezus: Pójdę sam i go uzdrowię. Gdzie mieszkasz?

– Centurion: Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł pod mój dach, ale powiedz 
tylko jedno słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Ja sam, który podlegam 
zwierzchnikom, mam żołnierzy, którzy są pod moimi rozkazami i słuchają mnie.

– Centurion do swoich żołnierzy: Podejdźcie tu. Żołnierze podchodzą. Bardzo 
dobrze, możecie odejść.

– Centurion do Jezusa: Widzisz? Moi podwładni robią, co im każę. Wierzę, że 
możesz uzdrowić mojego chorego sługę w taki sam sposób.

– Jezus do tłumu: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem 
takiej wiary. Zatem mówię wam: wielu nadejdzie ze wschodu i z zachodu i zajmie 
miejsce obok Abrahama, Izaaka i Jakuba na uczcie w Królestwie Niebieskim. Ale 
synowie Królestwa zostaną wrzuceni w zewnętrzną ciemność: tam będzie płacz 
i zgrzytanie zębów.

– Jezus do Centuriona: Wracaj do siebie. Twój sługa jest uzdrowiony i czeka na 
ciebie w domu.

Wyjaśnienia

 • Jakiej narodowości był Jezus? (Był Żydem.)
 • Czy Centurion także był Żydem? (Nie, nie był. Zapewne był Rzymianinem, 

nie wiemy tego.)
 • Co to jest Izrael? (To jest kraj Żydów.)
 • Dlaczego Jezus powiedział, że centurion miał większą wiarę niż mieszkańcy 

Izraela? (Ponieważ centurion wierzył, że Jezus może uzdrowić jego sługę na 
odległość, a zatem, że ma moc boską.) 

 � W małych grupach

Jezus został posłany do narodu żydowskiego i jest zaskoczony wiarą centuriona, 
która jest większa niż ta, którą dotąd znalazł w Izraelu.



 •  Każdy może opowiedzieć w jakich był krajach, i jakie rzeczy lub ciekawe 
zwyczaje odkrył.

 •  Co mi się podoba w zwyczajach albo w nauczaniu innego wyznania chrześci-
jańskiego?

 • Czy zdarzyło się wam, że ktoś kogo nie lubicie, pomógł wam?

Modlitwa dziękczynna

Dziękujemy za osobę, która siedzi obok nas.

Modlitwa ubogiego

Dziękuję Jezu za to, że lubimy siebie nawzajem, choć jesteśmy bardzo różni

Pracownia artysty

Półmisek z owocami (str. 73).

Świętowanie

W tym miesiącu nie proponujemy jakiejś specjalnej zabawy. Kiedy przygotowuje-
cie spotkanie, spróbujcie znaleźć grę, która pochodzi z jakiegoś dalekiego kraju, 
i którą uważacie za egzotyczną.

Do następnego razu

Codziennie będę śpiewał pieśń, która przynosi mojej wspólnocie najważniejsze 
chrześcijańskie wartości.
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7

Jezus droga służby
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Słowo miesiaca

K

ażda odpowiedzialność w Wierze i Świetle powinna być uważana za służbę. 
Wszyscy służymy innym: koordynatorzy bywają nazywani pasterzami pil-

nującymi swoich owiec, bądź ogrodnikami dbającymi o swoje kwiaty, aby pięknie 
rosły i pięknie pachniały. Jezus troszczył się o swoich uczniów, ukląkł przed nimi, 
aby im umyć nogi. Jeśli chcemy podążać za Jezusem drogą służby powinniśmy być 
tacy jak On, zwracając uwagę na każdego. „Dałem wam bowiem dobry przykład, 
abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. Zaprawdę, powiadam wam: Sługa 
nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał” (J 13, 15–16). 
Jedyna rekompensata, jedyna nagroda, jakiej możemy się spodziewać, i której 
możemy pragnąć w tej służbie, to stanie się bliższym przyjacielem Jezusa, a nie 
tylko zwyczajnym sługą czy gońcem przekazującym wiadomość.

Przypisy biblijne 

Łk 12, 35–38, Szczęśliwi słudzy, których Pan zastanie czuwających.

Przywitanie i spotkanie

Prowadzący spotkanie przygotowują reprodukcję ikony wiary i Światła1, którą 
umieszczają w kąciku modlitewnym albo w środku sali na kolorowych kawałkach 
materiału: czerwonym, pomarańczowym, żółtym, które symbolizują płomienie 
miłości Jezusa. Przygotowują także zdjęcie każdego członka wspólnoty, podpisane 
jego imieniem i kładą je na tkaninach. To miejsce w pobliżu ikony oznacza jak 
bardzo chcemy podążać za Jezusem drogą służby.

Dzielenie

 � Wspólnie przeżyjmy jeszcze raz Ewangelię

Pomyślmy o osobie, która jest naszym przełożonym, której powinniśmy słuchać: 
w pracy, w życiu politycznym, społecznym, w rodzinie…

1  www.foietlumiere.org/rubriques/haut/album_photo/licone-de-foi-et-luniere/albumphoto_view

http://www.foietlumiere.org/rubriques/haut/album


33

Która z tych osób napełnia nas radością? Czy jesteśmy szczęśliwi, że Jezus jest 
większy od nas? Prawda, że łatwo jest być szczęśliwym z tymi, którzy nas kochają? 
Myślimy o nich, że są na właściwym miejscu. A my – czy jesteśmy? 

Osoby: Jezus, rządca wierny i roztropny, rządca nieuczciwy, dwóch gospodarzy 
i ich rodzina.

Scenariusz

Pierwsza scena

Rządca i służący zgodnie pracują; nadchodzi mistrz.
– Gospodarz mówi do swojego rządcy: Dość już pracowałeś na dzisiaj. Siądźmy 

do stołu i pomódlmy się. Mistrz i jego rodzina, rządca i jego służący siadają. 
Gospodarz daje każdemu mały kawałek chleba. Odmawiają modlitwę przed 
jedzeniem: Panie błogosław nam, pobłogosław ten posiłek, który nam dałeś, 
przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

– Jezus wchodzi i mówi do gospodarza: Rządco wierny i roztropny. Widzę, że za-
dbałeś o moje domostwo. Cieszmy się wspólnie. Jezus dzieli się z nimi tabliczką 
czekolady albo innymi słodyczami.

Druga scena

– Rządca nieuczciwy mówi do służby: Jesteście leniuchami! Nie jesteście dobrymi 
sługami! Precz mi z oczu! Nie będziecie jeść dziś wieczorem, ja zjem wasz posiłek. 
Zabiera wszystkie małe chlebki i unosi do ust butelkę z napojem.

– Słudzy siadają na podłodze i błagają Boga: Panie Jezu, nie pozwól nam czekać, 
przyjdź szybko, nie możemy już dłużej znosić tyranii tego rządcy. Wyzwól nas 
od tego zła.

– Jezus wchodzi i mówi do rządcy: Uważasz się za dobrego rządcę? Terroryzujesz 
cały dom! Nie chcę cię więcej widzieć! Rządca wychodzi.

– Jezus do gospodarza, jego rodziny i do jego sług: Siądźmy razem do stołu. Dzieli 
pozostałe słodycze.

Wyjaśnienia

 • Kto jest prawdziwym gospodarzem? (Jezus.)
 • Dlaczego dwóch rządców jest odpowiedzialnych za rozdzielanie żywności? 

(Ponieważ Jezus ich o to poprosił.)
 • Co dokładnie poprosił Jezus, aby zrobili? (By pozwolili każdemu na zabranie 

należnej mu porcji jedzenia.)



 • Czy dwóch rządców wypełniało wolę Jezusa? (Nie, tylko pierwszy. Drugi okazał 
się być niegodny zaufania, zatem Jezus go przepędził.)

 • Czy nieuczciwy rządca był w jedności z pozostałymi? (Nie, nie był. Nigdy nie 
chciał spełniać woli swojego Pana.)

 � W małych grupach

Jezus tłumaczy nam, że służyć, to być zawsze gotowym do pomocy potrzebują-
cym, to żyć nie tylko dla siebie, ale także dla innych.
 • W jaki sposób ja mógłbym służyć?
 • Jakie są przysługi, prace, które uważam za łatwe lub trudne?
 • Komu lubię służyć?
 • Czy akceptuję to, że ktoś mi służy? Kto?

Modlitwa dziękczynna

Dziękujemy zarówno za tych, którzy służą nam i innym ludziom, jak i za nasze 
własne zdolności do służenia innym.

Modlitwa ubogiego

Dziękuję Panie, że pokazałeś mi, kiedy mogę komuś pomóc.

Pracownia artysty

Kukiełka ze skarpetek (str. 74).

Świętowanie

 � Zabawa: Król małp

Jeden z graczy musi opuścić salę. Inni wybierają króla małp, którego wszyscy 
powinni naśladować. Kiedy gracz wraca, wszyscy naśladują króla, który zaczyna 
drapać się w głowę. Szuka pcheł we włosach swojego sąsiada, klepie go po brzu-
chu, je niewidzialne banany… Gracz ma odgadnąć, kto jest królem małp.

Do następnego razu

Każdego dnia będę śpiewać pieśń o miłości albo o służbie.



OR

BOŻE NARODZENIE

Jezus droga do żłóbka
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Słowo miesiaca

K

iedy Jezus się narodził, w Niebie Aniołowie grali na trąbach i głośno śpiewali, 
aby wszyscy mogli usłyszeć dobrą nowinę: „Chwała Bogu na wysokościach, 

a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2, 14). To było wyraźne zapro-
szenie, by wstać i pójść drogą, która prowadzi do miejsca narodzenia Zbawiciela, 
aby złożyć Mu pokłon. Pasterze mieli najbliżej i niewiele rzeczy mieli przy sobie, 
przyszli więc pierwsi. Ofiarowali Jezusowi jedną ze swoich owieczek. Rodzice 
Jezusa z pewnością opowiadali Mu nieraz o tej pierwszej wizycie w środku tej 
świętej nocy. To się zapewne przyczyniło do tego, że Pan Jezus jako wzór osoby 
troszczącej się o innych stawiał dobrego pasterza.

Przypisy biblijne

Proponujemy przedstawienie żywej szopki, z tak wieloma szczegółami, jak to 
będzie możliwe. Uczestnicy będą odczytywać wersety Psalmu 8.

Trzeba zdecydować, czy uczestnicy przedstawią swoje postaci, zanim przeczytają 
werset Psalmu. W odniesieniu do naszych upośledzonych przyjaciół może to się 
okazać potrzebne, możemy jednak z tego zrezygnować. 

Oczywiście w pantomimie możemy także skorzystać z opisu narodzin w Ewange-
lii Mateusza (2, 1–14) i/lub Łukasza (2, 6–20) – uzupełniając poniższy scenariusz 
lub odgrywając teksty z Ewangelii osobno.

Przywitanie i spotkanie

Wchodząc, każdy dostaje jeden z przedmiotów przydatnych w podróży: kij, 
kapelusz, płaszcz przeciwdeszczowy… Będziemy ich używać podczas spotkania. 
Przypominają nam one długą drogę mędrców ze Wschodu, jaką odbyli, zanim 
odnaleźli Dziecię. Co w czasie długiej podróży pomaga nam przetrzymać różne 
trudności i wyzwania (na przykład, upał, deszcz, błoto, wiatr…)?
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Dzielenie

 � Wspólnie przeżyjmy jeszcze raz Ewangelię

Boże Narodzenie jest idealnym czasem do dawania sobie prezentów. To bardzo 
dobrze, że spędzamy razem miłe chwile. Ale nie zapominajmy, że Boże Naro-
dzenie to urodziny naszego najlepszego przyjaciela Jezusa. On jest darem dla 
nas od Boga. Przeżywając jeszcze raz Boże Narodzenie, dziękujmy Bogu, że dał 
nam Jezusa.

Osoby: Gwiazda betlejemska (jedna z osób trzyma wielką gwiazdę wyciętą 
z papieru), Trzej Królowie – Mędrcy ze Wschodu (klęczą trzymając w rękach 
dary); Dzieciątko Jezus, Maryja i Józef, żołnierze Heroda (jest ich 3 lub 4, stoją 
nieco z boku, każdy z włócznią w dłoni), osiołek i wół, wszyscy inni członkowie 
wspólnoty są pastuszkami albo owcami.

Scenariusz

Wersety z Psalmu 8 są napisane kapitalikami. Nie dodajemy pytań i odpowiedzi 
objaśniających, ponieważ wystarczy, jak postaci same się przedstawią.

– Mędrcy chórem: Jesteśmy mędrcami przybyłymi z daleka za gwiazdą (wskazują 
na gwiazdę betlejemską), aby oddać pokłon Dzieciątku Jezus.

 O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! 

– Gwiazda Betlejemska: Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa!

– Maryja: Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, 
na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.

– Żołnierze chórem: Jesteśmy żołnierzami Heroda! Na rozkaz króla mamy zabić 
wszystkie dzieci w Betlejem! Ale czy pokonamy Mesjasza Bożego?

– Mędrcy: Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, 
któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym - syn 
człowieczy, że się nim zajmujesz?

– Wół i osioł: Muuu! Hija! Potem razem: Uczyniłeś go niewiele mniejszym od 
istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą 
nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: owce i bydło 
wszelakie.

– Pasterze chórem: a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby 
morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza. 



– Wszyscy razem, poza żołnierzami: O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe 
imię po wszystkiej ziemi! 

Modlitwa dziękczynna

Psalm 8 jest piękną modlitwą dziękczynną. Jeśli przedstawiliśmy zaproponowaną 
pantomimę, ten czas modlitwy możemy pominąć. Jeśli Ewangelia była przeży-
wana w odmienny sposób, dziękujemy odmawiając Psalm 8.

Modlitwa ubogiego

Dziękuję Panie, że twoja kołyska jest źródłem życia.

Pracownia artysty

Papierowe koronki (str. 74).

Świętowanie

 � Zabawa: Rzeźbiarz

Przygotowanie: na kartkach papieru piszemy różne czynności i uczucia (mycie 
włosów, spanie, mycie zębów, robienie gimnastyki, ubieranie się, granie na fle-
cie, ból głowy, głód, słuchanie, czesanie się, gotowanie, pływanie, wykonywanie 
salta, stanie na jednej nodze, ziewanie, rozciąganie się…). Tworzymy pary. Jedna 
osoba będzie odgrywać rolę posągu, druga rzeźbiarza. Rzeźbiarz wyciąga jedną 
kartkę papieru i ustawia swój posąg odpowiednio do czynności, której nazwa 
została zapisana na karteczce. Uwaga, posąg nie powinien zmieniać pozycji! Gdy 
rzeźbiarz skończy pracę, zebrani odgadują o jaką czynność chodzi. Następnie 
wyzwanie podejmuje kolejna para. Gdy wszystkie pary odegrają tę pantomimę, 
zamieniamy się rolami.

Do następnego razu 

Każdego dnia zaśpiewam kolędę o Bożym Narodzeniu albo pieśń o Zbawicielu.



OR

ŚWIĘTO ŚWIATŁA

Jezus droga samotnos
�
ci
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Słowo miesiaca

R

odzice Jezusa zgodnie z prawem Mojżeszowym wybrali się do świątyni w Je-
rozolimie, aby ofiarować Go Panu. Jako że nie mógł jeszcze chodzić, rodzice 

nieśli go, idąc do Świątyni. Później, kiedy miał 12 lat, prawdopodobnie obcho-
dził Bar Micwę w tej samej świątyni, przybywając do Jerozolimy w pielgrzymce, 
w której uczestniczył razem z rodzicami. Maryja z Józefem nie zdawali sobie 
sprawy ze zmiany, jaka zaszła w Jezusie, który – stając się coraz bardziej świado-
mym swojej misji – pozostał w świątyni, aby rozmawiać z uczonymi w Piśmie. 
Szli dalej bez niego, spodziewając się, że do nich wkrótce dołączy. Teraz to On 
stał się Drogą – rodzice musieli porzucić swoją dotychczasową rolę: nie byli już 
przewodnikami, ale tymi, którzy podążają za przewodnikiem. Czasami kusi nas, 
by dawać Jezusowi wskazówki, by mówić Mu, jaka droga jest dla nas najlepsza. 
Mamy jednak zrobić Mu miejsce i iść za Nim, porzucić pragnienie bycia kimś 
ważnym… Bierzmy przykład z naszych przyjaciół z upośledzeniem umysłowym: 
oni są naszymi przewodnikami na drodze Jezusa. A nie zapominajmy zabrać ze 
sobą naszego krzyża… „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie Krzyż swój i Mnie naśladuje!” (Mk 8,34).

Przypisy biblijne

Łk 2, 41–52, Jezus naucza w Świątyni. Skoncentrujemy się na roli rodziców Jezusa.

Pedagogika Ketta

Jezus w Świątyni (załącznik 4, str. 62).

Przywitanie i spotkanie

Umieszczamy ponownie w kąciku modlitwy dużą świecę, której używaliśmy pod-
czas czwartego spotkania. Prowadzący układa na podłodze szal lub chustę – to 
będzie droga do świątyni. Przy wejściu wszyscy dostają małe świeczki (tealighty), 
które zapalamy i umieszczamy wzdłuż drogi. Droga prowadzi do dużej świecy, 
symbolizującej obecność Jezusa.
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Dzielenie

 � Wspólnie przeżyjmy jeszcze raz Ewangelię

Błogosławieństwo wypowiadane podczas sakramentu małżeństwa brzmi: „Bądź-
cie świadkami Boga w świecie, ażeby cierpiący i biedni, dla których byliście 
dobrzy, mogli któregoś dnia z wdzięcznością przyjąć was w niebie.” Cóż za 
przedziwna zamiana ról! Ci, którym wyświadczyliście dobro, przejmą inicja-
tywę i przyjmą was w Królestwie niebieskim. Maryja i Józef byli dobrzy wobec 
Jezusa, wychowując go, kierując nim. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii role 
są odwrócone: to Jezus przejmuje inicjatywę. W skrócie: ci, wobec których by-
liśmy dobrzy przejmą inicjatywę nie tylko w niebie, ale także tu na ziemi. Misją 
Wiary i Światła jest zapewnienie bezpiecznego, przyjaznego, gościnnego miejsca 
naszym przyjaciołom z upośledzeniem umysłowym, ale także pomoc rodzicom 
i przyjaciołom w zrozumieniu tego, jak bardzo cenni są w oczach Boga.

Osoby: Maryja i Józef, pielgrzymi: dorośli i dzieci, Jezus, uczeni w Piśmie.

Scenariusz

Uczeni w Piśmie siadają w kręgu. W środku umieszczamy małą konstrukcję 
z kilku krzeseł, która będzie symbolizować świątynię Jerozolimską. Dwie grupy 
pielgrzymów: dorośli z Józefem i Maryją, oraz dzieci z Jezusem trzymają się z dala. 

– Józef stając przed dziećmi: Zobaczcie, stoimy już w bramie świątyni Jerozolim-
skiej. Popatrzcie na siedzących wokół świątyni mędrców naszego ludu. Wejdźmy 
do świątyni i oddajmy pokłon Bogu.

Obie grupy wchodzą, wszyscy składają pokłon Bogu. Jezus dołącza do uczonych 
w Piśmie i siada.

– Józef: Czas wracać.

Obie grupy zaczynają się oddalać, ale Jezus zostaje na miejscu.

– Jezus: Powiedzcie mi uczeni, jakie jest największe przykazanie?

– Jeden z uczonych: „Słuchaj Izraelu: Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. 
Będziesz miłował Pana Boga twojego, z całego serca, z całej duszy swojej, ze 
wszystkich sił”. (Pwt 6,4).

– Jezus: Dziękuję za waszą mądrą naukę, ale jest jeszcze inne przykazanie, które 
je przypomina: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych 
dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy” (Mt 22, 39–40).
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– Uczeni w Piśmie: Jesteś bardzo bystrym chłopcem!

– Maryja pośród dorosłych pielgrzymów: Poszukajmy Jezusa, nie słyszę jego głosu 
wśród innych chłopców.

Józef szuka go między dziećmi.

– Maryja: Nie ma go tu, poszukajmy go gdzie indziej. 

Wracają do Jerozolimy i znajdują Go.

– Maryja: Moje dziecko, czemu nam to zrobiłeś? Zobacz – twój ojciec i ja martwi-
liśmy się o ciebie!

– Jezus: Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być 
u mego Ojca?

Wyjaśnienia

 • Dlaczego oni idą do Jerozolimy? (Ponieważ to właśnie tam znajduje się Świą-
tynia Boga, gdzie wszyscy Żydzi udają się w czasie Święta.)

 • Dlaczego zostawili tam Jezusa? (Ponieważ Józef i Maryja myśleli, że będzie 
szedł z grupą dzieci także w drodze powrotnej, a On oddzielił się od grupy 
dzieci.)

 � W małych grupach

Dobrze by było stworzyć kilka mniejszych grup, tak, aby rodzice i młodzi przy-
jaciele mogli podzielić się swoimi odczuciami.

Dla rodziców

Jezus mówi do swoich rodziców, że może wypełnić swoją misję na ziemi, jedynie 
wtedy, gdy oni mu na to pozwolą.
 • Co niepokoi mnie najbardziej u mojego dziecka?
 • Czy darzę je i jego przyjaciół wystarczającym zaufaniem?
 • Jak moje dziecko mogłoby się stać bardziej samodzielne?

Dla przyjaciół

Jezus prosi swoich uczniów, by pozostawili wszystko co im przeszkadza, aby 
pójść za nim.
 • Czy moi rodzice pozwalają mi być bardziej samodzielnym?
 • W czym chcę być bardziej samodzielny?



 • Jaka jest moja misja?
 • Czy pozwalam innym podążać ich własną drogą?

Modlitwa dziękczynna

Podziękujmy Bogu, ponieważ jedynie On wie, co dla nas jest dobre, a my chcemy 
podążać jego drogą. 

Modlitwa ubogiego

Dziękuję Panie, że pomagasz mi stawać się tym, kim chcesz, bym był.

Pracownia artysty

Obrazek malowany słomką (str. 75).

Świętowanie

 � Zabawa: Wyścig z przeszkodami. 

To może być mniej lub bardziej łatwe w zależności od uczestników. Tworzymy 
węża, który nie powinien być za długi. Poza ostatnią osobą w wężu wszyscy mają 
przewiązane oczy. To ona nas poprowadzi. Jeśli trzeba iść w prawo, dotyka pra-
wego ramienia osoby stojącej przed nim. Żeby pójść w lewo – ramienia lewego. 
Sygnał przekazują wszyscy po kolei dalej, aż wskazówka przewodnika dotrze do 
pierwszej osoby w wężu. 

Do następnego razu 

Każdego dnia będę śpiewał pieśń przeznaczoną do marszu, podróży albo piel-
grzymki.



WIELKANOC

Jezus droga  

zmartwychwstania
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Słowo miesiaca

K

iedy Piotr, Jakub i Jan schodzili z góry Przemienienia, zadawali sobie wiele 
pytań na temat tego, w czym mieli przywilej uczestniczyć, ale z pewnością 

najtrudniejszym pytaniem było pytanie o Zmartwychwstanie. Zachowali dla 
siebie, to co widzieli, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z mar-
twych” (Mk 9,10). Co łączy wizja Jezusa przemienionego z tym samym Jezusem, 
który ukazuje się uczniom po Zmartwychwstaniu? Jeśli chcemy mieć udział 
w dziele Jezusa (J 13,8) musimy iść za Nim, nawet jeśli nie rozumiemy dlaczego. 
Jaka jest misja osób z upośledzeniem umysłowym? Być może trudno zrozumieć, 
że mamy zmienić nastawienie: nie mamy próbować pokazywać im drogi do Je-
zusa, ale powinniśmy pozwolić im, by to oni nas nią poprowadzili.

Przypisy biblijne

J 20,1–10, Maria-Magdalena, Piotr i Jan przy grobie 

Inna propozycja: Mt 28, 1–6, Anioł ogłasza zmartwychwstanie Jezusa.

Przywitanie i spotkanie

W rogu pomieszczenia kładziemy krzyż jako symbol zmartwychwstania Chry-
stusa. Otaczamy go chustą albo szeroką wstążką. Przygotowujemy także drogę 
z wąskich kartek papieru (albo usypaną z piasku), która prowadzi do krzyża. 
Wchodząc każdy dostaje kartkę ze swoim imieniem i kładzie ją na drodze, po-
nieważ wszyscy jesteśmy w drodze do zmartwychwstania.

Pedagogika Ketta

Wielkanoc (załącznik 5, str. 65).
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Dzielenie

 � Wspólnie przeżyjmy jeszcze raz Ewangelię

Jezus za pomocą potężnych znaków pokazał nam, że choć ogromnie cierpiał 
i poniósł śmierć z rąk oprawców, żyje i jest z nami na zawsze. To jest sedno wiel-
kanocnej radości. W scence przedstawimy, jak narodziła się nasza wiara.

Osoby: Maria Magdalena, Piotr, umiłowany uczeń Jezusa, inni uczniowie, stół, 
który symbolizuje grób.

Scenariusz

Uczniowie wraz z Marią Magdaleną siedzą w kręgu, są daleko od grobu. Wszyscy 
są bardzo smutni, mają spuszczone głowy. 

– Maria Magdalena: Idę do grobu Mistrza. Chcę tam z nim być. Zbliża się do 
grobu i krzyczy: Grób jest otwarty, kamień jest odsunięty! Pójdę powiedzieć to 
apostołom! Biegnie do apostołów: Zabrano Pana z jego grobu i nie wiemy, gdzie 
go położono.

– Umiłowany uczeń Jezusa: Piotrze, Ty jesteś naszym przywódcą, musisz go zo-
baczyć jako pierwszy.

– Piotr: Popatrzcie, oto prześcieradło, którym go owinęliśmy i chusta, która była 
na Jego twarzy.

– Umiłowany uczeń Jezusa: Zmartwychwstał jak nam powiedział! Amen! Alleluja!

Wyjaśnienia

 • Dlaczego Maria Magdalena znalazła się przy grobie? (Aby opłakiwać Jezusa. 
Nie wie jeszcze, że Jezus powstał z martwych.)

 • Dlaczego grób jest pusty? (Ponieważ Jezus zmartwychwstał.)
 • Co myślą o tym apostołowie? (Na początku myślą, że ciało Jezusa zostało 

wykradzione.)
 • Jak to się dzieje, że ukochany uczeń natychmiast wierzy w zmartwychwstanie 

Jezusa? (Możemy się tylko domyślać, prawdopodobnie dlatego, że odnajdują 
grób w doskonałym porządku: całun i prześcieradło są starannie poskładane 
i niczego nie brakuje. Nie ma tylko Jezusa.)

 • Czy są inni świadkowie zmartwychwstania? (Tak, to aniołowie, którzy mówią, 
że Jezus zmartwychwstał, a także uczniowie, którzy później również napoty-
kają Zmartwychwstałego.)



 � W małych grupach

Bóg, chcąc przekazać światu swoje przesłanie, często wybiera tych najmniejszych.
 • Dlaczego wierzymy?
 • Dlaczego uczniowie nie uwierzyli Marii Magdalenie?
 • Czy mamy odwagę, aby poznać prawdę o kimś (na przykład o Jezusie)?
 • Co mogę powiedzieć o tym, jaki jest Jezus, opierając się na moich przeżyciach?

Modlitwa dziękczynna

Dziękujemy za zmartwychwstanie Jezusa, za wspólnoty chrześcijańskie i za 
wspólnoty Wiary i Światła.

Modlitwa ubogiego

Dziękuję Jezu, że uczysz mnie pozostawiać to, co jest bezużyteczne w moim życiu.

Pracownia artysty

Owoce miłości umieszczone w słoiku (str. 75).

Świętowanie

Zabawa: Znasz mnie?

Każdy mówi trzy zdania o sobie: dwa są prawdziwe, jedno jest fałszywe. Spróbuj-
my odgadnąć, które jest fałszywe.

Do następnego razu

Każdego dnia będę śpiewał pieśń o zmartwychwstaniu albo o radości z tego, że 
Jezus mnie zbawia.



OR

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Jezus droga  

do S

�

wietej Trójcy
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Słowo miesiaca

K

iedy Duch Święty zstąpił na apostołów, otrzymali znów Przewodnika, który 
pokaże im drogę. Kiedy Jezus był jeszcze z nimi, mógł im pokazać swojego 

Ojca, tak jak zrobił to odpowiadając na pytanie Filipa: „Panie, pokaż nam Ojca, 
a to nam wystarczy” (J 14, 8). Później, razem z Duchem Świętym, przypominali 
sobie wszystko, czego Jezus ich nauczał: „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego 
Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam 
wszystko, co Ja wam powiedziałem.” (J 14,26). I to, co Duch Święty im przypomni, 
powinni przekazać wszystkim, których spotkają; teraz to ich kolej, aby pokazać 
Ojca. Bardzo łatwa do dostrzeżenia jest obecność Ducha Świętego w każdym 
z naszych przyjaciół z upośledzeniem umysłowym, jeśli zwrócimy uwagę na to, 
czego mogą nas oni nauczyć – przeważnie lepiej od nas rozumieją tajemnicę 
Świętej Trójcy.

Przypisy biblijne

Izajasz 11,2, Dary Ducha; Ga 5,22–23, Owoce Ducha.

Przywitanie i spotkanie

Prowadzący przygotowują korony z małymi wyciętymi z kartonu płomykami, 
symbolizującymi Ducha Świętego. Wchodząc każdy wkłada koronę na głowę, co 
oznacza, że Duch Święty jest z nim. Jeśli wolimy, możemy przypiąć pojedynczy 
płomyk do kieszonki na sercu.

Pedagogika Ketta

Zesłanie Ducha Świętego (załącznik 6, str. 66).



Świętowanie

 � Zabawa: Czy pozwolisz mi wyjść?

Ktoś wychodzi z sali. Inni siedzą w kręgu. Wybieramy tajemne przejście pomię-
dzy dwoma osobami przez które gracz będzie mógł wyjść. Gracz jest wywołany 
i ustawia się w środku. Musi odkryć, którędy może wyjść z kręgu, patrząc na twa-
rze osób, które powinny dawać mu do zrozumienia, że zbliża się do właściwego 
miejsca. Ci, pomiędzy którymi jest ukryte przejście uśmiechają się przyjaźnie. 
Inni mają poważny wyraz twarzy, ponury albo zamknięty.

Do następnego razu 

Każdego dnia będę śpiewał pieśń o Duchu Świętym albo o Trójcy Świętej.



OR

OBÓZ LETNI

Jezus jest droga nawet 

wtedy, gdy odpoczywamy



52

Słowo miesiaca

J

ezus bardzo się o nas troszczy, i kiedy jesteśmy zmęczeni, zaprasza nas, byśmy 
odpoczęli. „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie 

nieco” (Mk 6,31). Po roku spotkań wspólnoty i innych wydarzeń takich jak sesje 
formacyjne, pielgrzymki, rekolekcje, spotkania prowincjonalne i regionalne, 
potrzebujemy spędzić więcej czasu z naszymi przyjaciółmi i nie planować za 
wiele poza rozmowami, modlitwą, wspólnym świętowaniem. Nie zapominajmy, 
że wspólna droga, którą Jezus nam proponuje podczas letniego obozu, może 
być dobrą okazją, by podsumować zeszły rok, by przygotować zajęcia na kolejne 
miesiące, zaprosić kilku młodych przyjaciół, aby nam pomogli i …by przyszli 
i zobaczyli! Pójdą za nami drogą do Jezusa.

Przywitanie i spotkanie

Każdy dostaje obozowy znaczek. Po przyjeździe na miejsce zbieramy się wokół 
ogniska, doceniamy jego ciepło i światło. Cieszymy się tym czasem relaksu.

Pracownia artysty

Wydrukujmy ze strony Wiary i Światła2 ilustracje na każdego miesiąc. Wytnij-
my je. Są to elementy układanki. Spróbujmy dopasować kawałki do siebie. Na 
pierwszy rzut oka nie wydaje się to łatwe. Poszukajcie ścieżek, dopasowujcie 
kolory. Jest tylko jeden sposób, żeby je rozmieścić. Czy się wam udało? Jeśli tak, 
to będziecie mieć nową grę planszową: możecie przykleić całość na karton i dla 
większej trwałości zakleić przezroczystą taśmą. Zasady gry zawarte w aneksie 
wskażą wam jeszcze inny sposób grania. Bawcie się dobrze! (Gra planszowa 
„Podążając za Jezusem”, str. 68).

2  https://www.dropbox.com/sh/lbvcul2dlkie578/AADXODmZcz_riK7YaKQ0yJUsa?dl=0. W tym 
katalogu znajdziecie ilustracje wraz z tłem przygotowanym do stworzenia gry.



Świętowanie

 � Zabawa

Formujemy krąg z krzeseł ustawionych jedne obok drugich. Siadamy. Prowa-
dzący mówi coś o kolorach albo charakterystycznych cechach różnych osób. Na 
przykład: niech ten, który ma żółty sweter usiądzie na krześle po lewej strony. 
Podobnie: ta osoba, która lubi naleśniki, która ma kolczyki, ten, kto ma dziurawe 
skarpetki, lubi się uśmiechać, kto ma na imię Piotr, kto ma psa… Osoba, która 
się rozpoznaje w opisie, zmienia miejsce. Jeśli ktoś już siedzi na tym miejscu, 
siada mu na kolanach. Jedynie ten, kto nie ma nikogo na kolanach może zmienić 
miejsce. Wygrywa ten, kto jako pierwszy odzyska swoje miejsce.
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Załaczniki

Wszystkie ilustracje są do dyspozycji na stronie https://www.foietlumiere.org/
rubriques/haut/album_photo/pedagogie-de-kett/albumphoto_view

1  Uzdrowienie paralityka (Łk 5, 17–26)

Materiały: Duży okrągły brązowy obrus, prostokątny kawałek białego mate-
riału, obraz przedstawiający Chrystusa, kartonowe kolorowe kartki dla każdego 
uczestnika spotkania, obrazek przedstawiający paralityka, drewniane obrączki 
z przywiązanym kolorowym sznurkiem/nitką, kolorowa wstążka, biała świeca, 
różne małe przedmioty, koraliki, patyczki, ziarenka…

Przygotowanie: Siedzimy w kręgu, w ciszy.

 � Wprowadzenie

Zaczynamy od zabawy w skojarzenia: prowadzący kładzie obrus w środku kręgu, 
złożony tak, by jego róg skierowany był do środka.

– Co wam to przypomina? Każdy może powiedzieć, co mu to przypomina, np. 
spódnicę… Prowadzący stopniowo rozkłada obrus. Każdy mówi, co mu przy-
pomina zmieniający się kształt: pizzę, półkole, piłkę, ziemię… 

Wstajemy, tworząc krąg wokół materiału. Co moglibyśmy robić na podłodze? 
Możemy odgrywać pantomimę: maszerujemy, bawimy się (klękamy na kawałku 
materiału, kładziemy tam dłonie, bębnimy palcami), tańczymy, po prostu dajemy 
znaki życia.

– W jakim miejscu żyjemy? Na wsi, w mieście…

– Gdzie mieszkamy? W domu, w mieszkaniu…
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 � Działanie

Niech to będzie kawałek ziemi gdzieś przy lesie albo plac w mieście. Postawimy 
tam mały biały domek. 

Prowadzący kładzie na obrusie biały prostokąt materiał,u który przedstawia ścia-
ny tego domu, następnie prostokątne kolorowe kartki, które utworzą dach. Pod 
tymi kartkami ukrywa obrazek przedstawiający Jezusa. 

To domek w małym mieście w Palestynie dwa tysiące 
lat temu.

– Jaki był ten dom? Kto w nim był, co było wokół niego?

W tym domu musiało być coś bardzo interesującego, 
skoro wszyscy chcieli się w nim znaleźć. Ale było tam 
tak tłoczno, że już nikt więcej nie mógł tam wejść.

– Kto tam wszedł i dlaczego? Co wszystkich do niego przyciągało?

Każdy przedstawia swoją odpowiedź, na przykład: wszedł sprzedawca, ponie-
waż usłyszał wielki hałas wokół domu, gospodarz, ponieważ został zaproszony 
przez przyjaciela… a potem kładzie drewniane kółeczko 
z sznurkiem/nitką (które przedstawiają sylwetkę osoby) 
przy domu. Kółeczka otaczają domek, jak na zdjęciu.

W tym mieście żył pewien sparaliżowany człowiek. 
Mieszkał dość daleko od tego domu. W chwili kiedy 
przyjaciele go tam przynieśli, nie mogli już wejść do 
środka. (Prowadzący kładzie przy domu obrazek przed-
stawiający paralityka.) Jego przyjaciele wiedzieli, kto był 
w środku, a on „tylko” im zaufał.

Przyjaciele zdecydowali, żeby zrobić dziurę w dachu, 
aby paralityk mógł spotkać Tego, który był w domu. 
Pomóżmy im. Podnosimy dachówki z obrusa i kładziemy 
na podłodze przed nami. (Kiedy wszystkie dachówki 
zostaną zdjęte z dachu, ukaże się obraz Jezusa.) 

– Kto prowadzi nas do Jezusa?

– Czy przyprowadziłem już kogoś do Jezusa?

– Czy spotkałeś już Jezusa w swoim sercu? 
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Prowadzący ustawia białą zapaloną świeczkę w środku. Reprezentuje ona Jezusa, 
który jest teraz z nami. Na kolorowej kartce, która przedstawiała dachówkę, opi-
sujemy osobę lub doświadczenie, o których mówiliśmy. W tym czasie słuchamy 
refleksyjnej muzyki. Możemy także powiedzieć coś więcej o tej osobie albo tym 
doświadczeniu.

 � Modlitwa

Dziękujemy Bogu za osobę, która prowadzi nas do Jezusa i przy pomocy wstążki 
łączymy naszą kartkę-dachówkę ze świeczką, która reprezentuje Jezusa.

 � Śpiew

Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam 

wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając imię Twe

Bo wielkiś Ty wielkie dzieła czynisz dziś 

nie dorówna Tobie nikt nie dorówna Tobie nikt3

2  Wjazd Jezusa do Jerozolimy (Łk 19, 29–40)

Materiały: Dla każdej osoby płaski brązowy kamyk, na którym jest napisane: 
„Czy mam przemówić?” Kilka białych kamyków, na których piszemy następujące 
słowa: droga, Jezus, Jerozolima, apostołowie, faryzeusze, ludzie, osiołek, Góra 
Oliwna. Drewniane obrączki z kolorowym sznureczkiem dla każdej osoby. Brą-
zowa serpentyna, z której uformujemy sylwetki osób występujących w opowieści, 
gruby czarny szal przedstawiający górę, klocki, z których zbudujemy Jerozolimę, 
różne małe przedmioty do dekoracji (ziarenka, perełki, koraliki, kolorowe wstąż-
ki, etc.). duża biała świeca.

3 https://www.youtube.com/watch?v=ezUkr0Ec7_o
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Przygotowanie: Siedzimy w kręgu, z zamkniętymi oczami, otwarte dłonie opie-
ramy na kolanach. Prowadzący wkłada każdej osoby coś do ręki. Połowie uczestni-
ków daje białe kamyki z napisami, a pozostałym różne przedmioty odpowiadające 
umieszczonym na kamykach napisom. Nikt nie może otworzyć oczu, dopóki 
wszyscy nie dostaną czegoś do ręki, a prowadzący da sygnał do ich otwarcia.

 � Zabawa

Ci, którzy otrzymali biały kamyk gestami i mimiką przedstawiają napisane na 
nim słowo, albo przybliżają jego znaczenie innymi słowami. Prowadzący powi-
nien zwrócić uwagę na zachowanie porządku chronologicznego: droga, Jezus, 
Jerozolima… Kiedy słowo zostaje odgadnięte, osoba, która uważa, że posiada 
przedmiot, który mu odpowiada, kładzie go na podłodze. (Drogą może być 
brązowy papier, Jezusa może przedstawiać drewniane kółko z kolorowym sznu-
reczkiem, Jerozolima to plastikowe bądź drewniane klocki). Jerozolima powinna 
zostać zbudowana na końcu drogi. W centrum naszej przestrzeni, mniej więcej 
na końcu ścieżki umieszczamy obraz Jezusa.

Prowadzący swoimi słowami opowiada o wjeździe Jezusa do Jerozolimy.

Jezus i jego uczniowie szli do Jerozolimy, aby tam obchodzić Paschę. Jezus wysyła 
kilku apostołów do sąsiedniej wioski, aby znaleźli małego osiołka, którego jeszcze 
nikt nie dosiadał. Na nim Jezus kontynuuje swoją drogę. W tym czasie wiele osób 
znajdowało się w mieście, aby wziąć udział w święcie.

Prowadzący podaje w kręgu koszyk, w którym są drewniane obrączki z koloro-
wymi sznureczkami. Każdy bierze jedną obrączkę, to będzie jego postać, którą 
umieszcza gdzieś w Jerozolimie lub okolicy, mówiąc przy tym, kim jest jego postać.
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Można też dorzucić do obrazka też inne elementy, na przykład drzewa, domy itd.
Prowadzący układa brązowe kamyki przy drodze, napisem w dół, poza tym Górę 
Oliwną, pola, miasteczka… następnie kontynuuje swoją opowieść.

Gdy zbliżali się do Góry Oliwnej, uczniowie radośnie wielbili Boga za wszystkie 
cuda, które widzieli: Błogosławiony Król, który idzie w imię Pana! Chwała Bogu 
na wysokości!

Apostołowie wierzyli, że Jezus został posłany przez Boga. Wierzymy, że Jezus jest 
Synem Boga, który stał się człowiekiem. Jego boskość potwierdzają Jego czyny 
i Jego nauki. W tym momencie prowadzący umieszcza zapaloną świeczkę obok 
sylwetki Jezusa.

Wielbimy Boga śpiewając: Błogosławcie Pana wszystkie ludy ZIemi4.

Ale faryzeusze, którzy byli w tłumie mówili do Jezusa: Panie, upomnij swoich 
uczniów”. On zabrał głos i odpowiedział: „Powiadam wam: jeśli oni zamilkną, 
kamienie wołać będą.”

4  https://www.youtube.com/watch?v=w24BIflTj1M
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Każdy zatem bierze do ręki jeden brązowy kamień, aby przypomnieć sobie, że 
powinniśmy wielbić Boga. Jezus zwraca się także do mnie. Czy mam zachować 
milczenie czy przemówić? Czy będę wielbił Boga i ogłaszał to wszystkim?

 � Modlitwa

Kolejno wielbimy Boga naszymi własnymi słowami. Następnie każdy kładzie 
swój brązowy kamień napisem do dołu przy świeczce, która stoi obok Jezusa. To 
oznacza, że póki nasze usta będą wielbić Boga i głosić Jego chwałę, póty kamień 
pozostanie niemy.

3  Jesteś cenny w moich oczach (Iz 43,4)

Materiały: duże koło wycięte ze złotego kartonu; mniejsze kółeczka wycięte z 
kolorowego kartonu; pudełko na skarby, w którym są kolorowe szklane kulki lub 
koraliki, w takiej liczbie ilu jest uczestników spotkania (to będą nasze drogocen-
ne kamienie), koraliki, ziarenka, duża świeca, drewniane lub wycięte z papieru 
obrączki. 

 � Działanie

Siadamy w kręgu. Prowadzący kładzie na środku pod-
łogi złoty karton. Członkowie wspólnoty podchodzą 
i kładą wokół niego kolorowe kółka (każdy jedno), które 
razem utworzą piękne, wyraźnie zaznaczone centrum. 
Po kolei wchodzimy na środek koła, zamykamy oczy, 
trwamy tak w ciszy przez kilka chwil, a potem otwie-
ramy oczy. 

Prowadzący w miłych słowach zaprasza każdego, by „wszedł do środka”. Następ-
nie, wszyscy mówią: Dobrze, że tu jesteś, jesteś w samym środku, jesteś najważ-
niejszy, cieszymy się, że tu jesteś.

Osoba, która jest w środku odpowiada: Jestem w pięknym kolorowym kole. Do-
brze, że tu jestem.

Następnie prowadzący patrzy w oczy osobie, która jest w środku, mówiąc: Jesteś 
tym, kim jesteś dla bardzo ważnego powodu. Jesteś częścią wspaniałego planu. 
Jesteś wyjątkową, doskonałą i cenną osobą; jesteś Bożą kobietą (albo Bożym męż-
czyzną) (Russell Kelfer).
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Tak tworzy się grupa: gdy każdy ma poczucie, że jest ważny, i że ktoś inny się 
o niego troszczy. Kto był już środku, dołącza do innych stojących w kręgu. Doce-
niamy i odkrywamy siebie nawzajem. Umacniamy naszą godność, przyłączając 
się do innych. Cały krąg tworzą szanujące się i doceniające się nawzajem osoby.

 � Jestem cenny

Siedzimy wokół utworzonego z kół centrum. Co powinno się znajdować w samym 
środku? Co chcielibyśmy tam umieścić?

Kładziemy tam szkatułkę lub pudełko ze „skarbami”. Co tam może być?

Zamykamy oczy, kładziemy na kolanach otwarte dłonie. Prowadzący wkłada 
„drogocenny kamień” w dłoń każdej osoby.

Każdy dostaje cenny kamień, nie wybiera go sam. Nasza wartość i wyjątkowość 
nie wynika z naszych zasług, ale z daru który nasi rodzice otrzymali od Boga, 
daru, który niesiemy przez całe życie. W międzyczasie wielbimy Boga śpiewem.

Patrzymy na „drogocenny kamień”, który trzymamy w dłoniach. Jeśli je zamknie-
my, będzie ukryty jak kamienie szlachetne ukryte gdzieś w głębi ziemi. Nie można 
ich dostrzec z powierzchni. Teraz też trzymamy taki ukryty skarb. Obracamy się 
w stronę sąsiada i pokazujemy mu swój skarb. Oglądamy kamienie pod światło: 
jak błyszczą, jak załamują się na nich promienie światła. Potem tak samo patrzy-
my na siebie nawzajem: jak na drogocenne, szlachetne kamienie.

Co możemy zrobić z drogocennymi kamieniami? Możemy na przykład schować 
je do szuflady, ozdobić nimi jakiś przedmiot, zrobić z nich bransoletkę…

Prowadzący wręcza każdemu drewnianą obrączkę. Kładziemy ją, z naszym „dro-
gocennym kamieniem” na naszym kolorowym kółeczku. 
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 � Cenny łańcuch

Mamy teraz w środku wiele cennych kamieni, jeden obok drugiego. Zróbmy 
z nich łańcuch. Jesteśmy zjednoczeni jak ogniwa w łańcuchu. (Możemy podać 
sobie ręce). Przenosimy teraz nasze obrączki z kamieniem na środek złotego 
koła, tak aby razem utworzyły ułożony w kręgu łańcuszek. Znów tworzymy 
krąg chwytając się za ręce. W tym łańcuchu każda osoba jest bardzo cenna, jak 
drogocenny kamień.

 � Bóg nas zna, jesteśmy cenni w jego oczach.

Koło ozdobione obrączkami i „drogocennymi kamienia-
mi” pięknie pobłyskuje. Podziwiamy jego urok zbierając 
się blisko niego. Co powinniśmy postawić na środku, 
gdzie przed chwilą było pudełko ze skarbami? Stał tam 
również już każdy z nas. Co powinno się jeszcze tam 
znaleźć?

Kiedy już wszyscy, którzy tego chcieli, podali swoją 
propozycję, prowadzący umieszcza w środku zapaloną 
świecę. 

Światło świecy przypomina nam o Bogu. To jego świa-
tło powinno świecić w samym środku pomiędzy nami. 
Dziękujmy Bogu, który nas zna i nas kocha.

 � Modlitwa: Psalm 139

Panie, przenikasz i znasz mnie, 
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
Widzisz moje działanie i mój spoczynek
I wszystkie moje drogi są Ci znane.
Choć jeszcze nie ma słowa na języku:
Ty Panie, już znasz je w całości.
Ty ogarniasz mnie zewsząd
I kładziesz na mnie swą rękę.
Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza, 
Zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć. 
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4  Jezus w świątyni Jerozolimskiej Łk 2, 41–52

Materiał: 2 różnej długości linki, 3 różnej długości sznurki, różne drobiazgi do 
dekoracji, kamyki do zbudowania ołtarza, złote kartonowe kółko symbolizujące 
Boga, korki od butelek, które będą przedstawiać kolumny świątyni, oraz tyle 
świeczek-tealightów, kartek w różnych kolorach, kolorowych sznurków i drew-
nianych obrączek, ilu jest uczestników + trzy.

 � Przygotowanie

Prosimy dwóch odważnych uczestników, by przechadzali się po sali, jeden z nich 
ma oczy zamknięte, ręce ma wyciągnięte do przodu, a wyprostowane dłonie 
zwrócone w dół. 

Zanim zderzy się z czymś, jego partner-przewodnik (osoba z upośledzeniem 
umysłowym) bierze go pod rękę, aby go prowadzić. Ważne jest, żeby przewodnik 
dawał sygnał partnerowi jedynie wtedy, gdy pojawia się jakaś przeszkoda. Jeśli 
ten sposób nie do końca działa, niech go chwyci za rękę. Powtórzmy tę próbę 
jeszcze z dwoma lub trzema parami. 

– Jak się czuła osoba prowadzona przez przewodnika? Niezbyt pewnie, musiałem 
zaufać innej osobie…

– Co czuł prowadzący? Że jestem odpowiedzialny za prowadzonego…

Prowadzący trzyma w ręku linkę zwiniętą w kłębek. 

– Co mam w ręku? Linkę.

– Jaką ma formę? Co przypomina? Wygląda jak kulka…

Lina przechodzi z rąk do rąk. Patrzymy z łagodnością na osobę, której ją przeka-
zujemy. Kiedy linka wraca do prowadzącego, rozwija jej kawałek, żeby ją pokazać:

– Jakie lina ma właściwości? Jest długa, wytrzymała i ma dwa końce…

– Do czego służy? Dla zabezpieczenia, połączenia ludzi i rzeczy…

Prowadzący trzyma jeden koniec linki, rozwijając kłębek przekazuje go sąsiado-
wi, a ten następnemu, aż do momentu, kiedy wszyscy trzymają linkę. Jeśli nie 
jest wystarczająco długa, zacieśnijmy krąg, aby prowadzący mógł uchwycić oba 
końce linki. Układamy ją teraz na podłodze na środku sali w kształt prostokąta.

– Do czego służy teraz ta lina? Przedstawia kształt prostokąta, rozdziela prze-
strzeń na dwie części…
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Prowadzący otwiera prostokąt, formując końce liny na kształt bramy-wejścia.

– Co przypomina teraz ten kształt? Prostokąt, dywan... pomieszczenie

– Do czego może prowadzić brama? Do ogrodu, do domu... do kościoła

– Kto lub co może być w kościele? Bóg, ołtarz, księża…  (umieszczamy wewnątrz 
odpowiednie symbole lub sylwetki)

– Mamy już w kościele wiele postaci i symboli, a kogo lub czego tam jeszcze bra-
kuje? Jezusa, okien, organów, posągu Maryi, krzyża…

Nie umieściliśmy ich tam, ponieważ 
to tak naprawdę nie kościół, a żydow-
ska świątynia, świątynia Jerozolim-
ska. W czasach Jezusa jeszcze stała. 
To ogromna budowla, odbudowana 
przez Heroda, a zburzona przez Rzy-
mian już kilkadziesiąt lat później. 
Wchodziło się do niej przez dziedzi-
niec, na którym były także zwierzęta. 
Nazywano go Dziedzińcem Pogan.

Prowadzący umieszcza w środku 
świątyni mniejszą linkę, formując z niej podobny prostokąt.

To miejsce było bardzo głośne: prorocy przepowiadali proroctwa, składano ofiary 
ze zwierząt, ludzie kupowali i sprzedawali, uczeni w Piśmie nauczali… a to wszyst-
ko działo się w przestronnych krużgankach. 

Między linkami ustawiamy świątynne kolumny (korki od butelek), zostawiając 
sporo miejsca na naszą osobistą dekorację, którą wykonamy nieco później.

W następnym pomieszczeniu mogli przebywać tylko mężczyźni, kobiety nie miały 
tam wstępu. Wolno im było się modlić tylko na dziedzińcu dla kobiet. 

Prowadzący rozciąga wewnątrz mniejszego prostokąt sznurek rozdzielający te 
dwa pomieszczenia. 

Kolejne pomieszczenie było zarezerwowane dla kapłanów. Dalej w głąb świątyni 
znajdowało się Miejsce Święte, w którym przechowywane były święte przedmio-
ty. W najdalej położonym Świętym Świętych było całkiem ciemno. Nie było tam 
okien i nie zapalało się tam świec. Było puste. (Do czasów niewoli babilońskiej 
w świątyni Salomona znajdowała się Arka Przymierza, w której przechowywane 
były Tablice Przymierza z zapisanymi na nich dziesięcioma przykazaniami Boga). 
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Wybrany przez losowanie kapłan mógł wejść do tego miejsca tylko raz w roku. 
Dlatego w Świętym Świętych umieszczamy złote koło symbolizujące Boga, a nie 
przedstawiającą Pana Jezusa białą świecę.

Prowadzący zaznacza każde pomieszczenie dokładając sznurek lub kładąc ko-
lorowe, coraz mniejsze kartki papieru. 

Kiedy wchodzimy dziś do kościoła, zdejmujemy na znak szacunku nasze nakrycie 
głowy. Kiedy Żydzi wchodzili do świątyni lub do synagogi wkładali na czubek głowy 
jarmułkę lub owijali głowę szalem. Jarmułka nazywała się po hebrajsku Kippa, co 
oznacza zarówno kopułę, jak i sklepienie nieba. Kiedy Żydzi zakładali jarmułki, 
czuli, że Najwyższy ich okrywa i chroni, zapewniając duchowe bezpieczeństwo. 
Rzymianie zabraniali swoim niewolnikom nosić nakrycia głowy. Żydzi chcieli być 
wolni przynajmniej w świątyni, w swoich synagogach i swoich domach. Jarmułka 
(Kippa) jest więc znakiem wolności. 

Zapełniamy naszą świątynię ludźmi. Tworzymy różne postacie przy pomocy 
drewnianych obrączek i ułożonych w kształt ciała sznureczków. Kładąc ten sym-
bol postaci na terenie świątyni, mówimy kto to jest, i dlaczego znajduje się w tym 
miejscu: np. kupiec, bankier, uboga kobieta, kapłan, lewita, uczony w Piśmie…

 � Maryja i Józef znajdują Jezusa w świątyni (Łk 2, 41–52)

Prowadzący opisuje scenę własnymi słowami. 

Jezus miał 12 lat, kiedy przybył do świątyni na swoje święto przyjęcia do grona 
dorosłych, to znaczy na Bar Micwę. Jezus był posłuszny swoim rodzicom, Maryi 
i Józefowi. Ale od tego dnia miał być już uznany za dorosłego, który sam może 
o sobie decydować. Maryja i Józef uświadomili sobie, że do tego momentu to oni 
prowadzili Jezusa, ale od tej chwili również On będzie ich prowadził. 

Każdy z uczestników bierze kolorowy kartonik i kładzie go w dziedzińcu Pogan, 
gdzie nauczali uczeni w Piśmie. 
 • Czy miałeś/miałaś kiedyś poczucie, że tylko ty potrafisz zrobić, to co aku-

rat trzeba zrobić, i dlatego musisz „pokierować innymi”? (Jakaś szczególna 
odpowiedzialność powierzona członkowi wspólnoty z niepełnosprawnością 
umysłową; jakaś charakterystyczna, bardzo ważna dla wspólnoty cecha przy-
jaciela z upośledzeniem umysłowym… itp.)

 • Czy miałeś/miałaś czasem wrażenie, że prowadziło cię twoje dziecko? Przed-
staw to na swoim kolorowym kartoniku. W międzyczasie słuchamy medyta-
cyjnej muzyki i opowiadamy o naszym dziecku. 

Na koniec opowiadamy wszystkim o stworzonym właśnie obrazku.
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 � Modlitwa

Dziękujemy Bogu za to, że jesteśmy prowadzeni przez innych i w „ofierze dzięk-
czynnej” zapalamy świeczkę-tealight.

5  Wielkanoc 

 � Modlitwa, litania

Okrągły złoty karton przedstawia Boga, Jego obecność, Jego świętość i Jego 
chwałę. Biała świeca przedstawia Jezusa, Jego zmartwychwstanie, Jego światło 
i Jego nauczanie.

Każdy kolejno w jednym zdaniu mówi, kim jest dla niego Jezus: Jezu, jesteś moim 
pokojem, Jezu, jesteś moją siłą… Następnie podchodzi i kładzie dwa paski złotego 
papieru w kształt litery V, tak że razem z innym stworzą gwiazdę naokoło świecy. 
Wszyscy odpowiadamy: Dziękuję Ci, Jezu.

 � Śpiew

Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy...

Kończymy modlitwą dziękczynną.
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6  Zesłanie Ducha Świętego

Materiały: duży okrągły biały obrus położony na środku jeszcze przed poja-
wieniem się uczestników, schowane pod nim wstążki w kolorach czerwonym 
i niebieskim. 12 okrągłych drewnianych lub korkowych podkładek, kawałki ciem-
nego materiału, świeca Wielkanocna, obraz Maryi, kromka chleba, 12 karteczek 
z imionami apostołów.

 � Przygotowanie

Siedzimy wokół obrusa, zostawiając dość miejsca, żeby można było obejść go 
dookoła. Prosimy jednego z uczestników, by to zrobił.

– Jak się czułeś? Normalnie... 

Prowadzący prosi inną osobę, aby okrążyła stół z zamkniętymi oczami, sama 
próbując znaleźć drogę. (Jeśli nie chce tego zrobić, możemy zaproponować jej 
kolejne zadanie – takie samo, tylko z podpowiedziami siedzących wkoło – ale 
zapytajmy, dlaczego nie chciała pójść sama, zdana tylko na siebie.)

– Co czułeś idąc wkoło z zamkniętymi oczami? Obawę, niepewność…

Prosimy teraz kolejną osobę, by obeszła obrus z zamkniętymi oczami, tym ra-
zem jednak wszyscy naraz będą próbowali jej pomóc słowami, podpowiadając, 
w którym kierunku ma iść.

– Co czułeś? Chaos. Obawę, niepewność…

 � Działanie

Dwunastu z nas będzie na szyi nosić karteczkę z imieniem apostoła. Ustawiamy 
na środku obrusu zapaloną świecę wielkanocną, a obok niej kromkę chleba. Na 
skraju obrusa ustawiamy w kręgu dwanaście okrągłych podkładek.

Patrząc na tę kompozycję, zadajmy sobie pyta-
nie, co nasuwa nam ona na myśl: stół, posiłek, 
Ostatnią Wieczerzę….

Każdy otrzymuje kawałek ciemnego materiału, 
kładzie go przy skraju obrusa, wszystkie razem 
tworzą ciemną ramę obrusa. 

Śpiewamy lub nucimy: „Nie bój się, nie lękaj 
się”.

Rozmawiamy o tym, co teraz widzimy: twierdzę, dom, więzienie…



Prowadzący opowiada własnymi słowami: Przyjaciele Jezusa gromadzą się w miej-
scu, w którym Jezus łamał chleb na Ostatniej Wieczerzy. Teraz Jego przyjaciele 
są smutni i bezradni. Pan Jezus umarł na krzyżu, zmartwychwstał i ukazał się 
im, ale już Go z nimi nie ma. Wstąpił do nieba. Jest z nimi Maryja, Matka Jezusa. 
Ustawiamy obok świecy zdjęcie Maryi. Maryja wierzy w to co powiedział Jezus. 
W swoim sercu wie, że Jezus nie opuści swoich osieroconych przyjaciół. Wyśle 
im Pocieszyciela, Obrońcę, Parakleta, który będzie u ich boku. Apostołowie wraz 
z Maryją czekają na tą niebiańską moc, na Ducha Świętego. Próbujemy ponownie 
przeżyć smutek apostołów. Spuszczamy głowy, krzyżujemy ręce i czekamy.
Nagle z nieba zaczyna wiać gwałtowny wiatr ogarniający cały dom. Tak jak gdyby 
wielka burza wymiatała wszystko, co było mroczne i przerażające. Wyciągamy 
niebieskie wstążki, które były ukryte pod obrusem, podnosimy je, i poruszamy 
nimi we wszystkie strony, naśladując szum wiatru.
Dom rozświetla się jakby ogniem. Pojawiają się ogniste języki. Wyciągamy spod 
obrusa czerwone wstążki i naśladujemy ogień, poruszając nimi we wszystkich 
kierunkach.
Śpiewając „Przyjdź Duchu Święty” podnosimy ka-
wałki ciemnego materiału, które leżały przy obru-
sie. Drzwi się otwierają. Ściany strachu pękają i roz-
padają się. Pod koniec pieśni kładziemy niebieskie 
i czerwone wstążki na obrusie albo wokół niego.
Serca apostołów są napełnione światłem, są roz-
świetlone wewnętrznym blaskiem. Otrzymali nową 
siłę i nową radość. Odnajdują pocieszenie i odwagę. 
Czują, że Duch Jezusa, Duch Boga jest tutaj pośród nich i w nich. Wstają, wy-
chodzą odważnie na ulicę i obwieszczają tłumowi: Cieszcie się, bo Jezus, którego 
ukrzyżowaliście, zmartwychwstał, żyje i kocha was!
Staliśmy się świadkami. Wstajemy, odwracamy się jedni do drugich, mówiąc na 
przykład: Jezus żyje albo Jezus mnie kocha albo Jezus mnie posyła…

 � Modlitwa

Intonujemy śpiew o Duchu Świętym. Każdy po cichu odmawia modlitwę:

Jezu, Ty powstałeś z martwych. Jezu, jesteś moim życiem. Jezu, napełniasz mnie 
siłą. Jezu, dajesz mi odwagę…

A potem podchodzi, by położyć plakietkę z imieniem apostoła, bądź jakiś swój 
inny drobiazg (np. znaczek Wiary i Światła) przy świeczce.
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Gra planszowa 

Podażajac za Jezusem 

Do pobrania na stronie: www.foietlumiere.org/rubrique/haut/album_photo/
jeu-de-societe-a-la-suite-de-jesus/albumphoto_view

http://www.foietlumiere.org/rubrique/haut/album_photo/jeu-de-societe-
http://www.foietlumiere.org/rubrique/haut/album_photo/jeu-de-societe-
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Tworzymy drużyny o równej liczbie członków. Możemy nadać im nazwy. Bę-
dziemy potrzebowali kostek do gry i żetonów z jakiejś innej gry albo kolorowych 
kamyczków. Dla każdej ekipy przeznaczony jest jeden żeton. 

Każda drużyna stawia swój żeton na pierwszym okrągłym polu w lewym górnym 
rogu, czyli na polu „różnorodność”. Drużyny po kolei rzucają kostkami i ruszają 
do przodu. Będą musiały wykonać różne zadania, w zależności od pola, na którym 
staną. Gra kończy się, kiedy wszyscy osiągną swój cel.

Codziennie dziękuję Bogu. 1 pole do przodu.

Zadzwoniłem do przyjaciela, którego od dawna nie widziałem. 
3 pola do przodu.

Zostawiłem w kościele śpiewnik. 2 pola do tyłu.

Pole startowe.

Członkowie ekipy pokazują gestami jak bardzo się nawzajem 
kochają. 1 pole do przodu.

Tańczymy do ulubionej piosenki. 3 pola do przodu.

Od tego pola możecie iść dalej dopiero wtedy, gdy dojdą do niego 
albo go przekroczą wszystkie drużyny. Brawo dla wszystkich!



Na tym polu musicie wyrzucić szóstkę, aby móc posunąć się do 
przodu. Każdy członek drużyny może rzucić kostką.

Drużyna inscenizuje krótką scenkę biblijną. Jeśli wszyscy od-
gadną przedstawiane zdarzenie, drużyna może przejść 3 pola 
do przodu.

Wymieniamy jedną zaletę każdego z członków drużyny. 3 pola 
do przodu.

Członkowie drużyny zamykają oczy. Następnie członek innej 
drużyny naśladuje jakieś zwierzę albo śpiewa krótką piosenkę. 
Członkowie drużyny powinni odgadnąć, czyj to był głos. Mają 
3 próby. Jeśli trafią – idą naprzód o 3 pola.

Przyjaciel potrzebuje mojej pomocy. Cofam się do niego – prze-
chodzę na pole z palmowymi liśćmi.

Śpiewamy pieśń chwały Bożej. Do przodu o 2 pola.

Ściskam rękę sąsiada i mówimy sobie: „Pokój z tobą!” 2 pola do 
przodu.

Wszyscy ustawiamy się w kręgu trzymając się za ręce. Podnie-
śmy ręce i zawołajmy: Hurra, osiągnęliśmy cel! Wesoło tańczymy 
w kole. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty!
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Pracownia artysty

www.foietlumiere.org/rubriques/haut/album_photo/atelier-des-artistes- 
2019–2020/albumphoto_view

Rybka – medalion

Lepimy rybkę z masy solnej. Jeśli zostanie trochę masy, lepimy małe „chlebki”.

Składniki: filiżanka mąki, pół filiżanki soli, pół filiżanki sody oczyszczonej lub 
proszku do pieczenia, łyżeczka oleju, filiżanka gorącej wody.

Przepis: Masę przygotować przed spotkaniem. Wymieszać składniki w garnku 
i zagotować na wolnym ogniu. Powoli mieszać aż do chwili, gdy zacznie gęstnieć. 
Zagnieść. Umieścić w woreczku i poczekać aż ciasto ostygnie. Jeśli nie będzie 
użyte natychmiast – włożyć do lodówki. 

W czasie spotkania nadajemy kształt naszej 
rybce. Możemy ozdobić ją koralikami albo 
ziarenkami. Jeśli chcemy nosić ten meda-
lion robimy w nim małą dziurkę zanim wy-
schnie. Następnie może zostać pomalowany. 
Rybkę można go nosić na szyi albo powiesić 
w sali spotkań.

Obrazek z papierowymi kwiatami

Materiały: Cienkie paski kolorowego papieru, nożyczki, klej i taśma klejąca, 
kartka kolorowego papieru dla każdej osoby. 

Wykonujemy nasz używając pasków kolo-
rowego papieru: mogą być przyklejone na 
płasko albo zwinięte, aby stworzyć bardziej 
przestrzenny efekt. Ofiaruję moją kartkę 
temu, kogo lubię najbardziej, albo temu, za 
którego chcę się modlić aż do czasu następ-
nego spotkania.
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Pomalowane kamyki

Materiał: farba akrylowa albo niezmywalne pisaki, 
powycinane wzory, klej.

Jeśli podczas spotkania używaliśmy małych ka-
myczków, możemy pomalować je w różne kolory. 
Można na nich napisać jakieś motto, krótką myśl 
albo przykleić do nich dekoracyjne papierowe ele-
menty.

Następnie możemy pobawić się układaniem róż-
nych kształtów, umieszczając kamyczki obok sie-
bie, np. tak żeby powstała żyrafa – jak na zdjęciu 
obok. 

Kartka obszyta kolorowymi nićmi

Materiał: gruby karton, kolorowe nici.

Wycinamy wybrany wzór: np. kółko, rybę, kwiat, ptak… Możemy go przygotować 
jeszcze przed spotkaniem. Wokół krawędzi wykonujemy cięcia na głębokość 
około 0,5 cm, a następnie – jak robią pająki – tworzymy kolorową sieć, przecią-
gając przez te cięcia nitki. Do nitek można przyczepić różne drobiazgi. Na koniec 
związujemy mocno końce nitek. Możemy dorobić haczyk ze sznurkiem, aby 
można było powiesić dzieło w oknie albo w drzwiach bądź na abażurze lampy 
w naszym pokoju.
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Rysunek wykonany świeczką

Materiały: długa, cienka świeczka, karton, farby, pędzle, miseczki z wodą.

Na kartce rysujemy świeczką gwiazdę, rybę lub każdy inny motyw, który lubimy. 
Można użyć kolorowych kredek woskowych. Następnie pokrywamy całą kart-
kę farbą, najlepiej ciemną. Po wyschnięciu farby pojawi się rysunek wykonany 
świeczką. Możemy zrobić w kartce dziurkę, przewlec nitkę i powiesić obrazek. 
Pokrywając jej powierzchnię przezroczystą taśmą samoprzylepną można zrobić 
z niej kartkę pocztową albo zakładkę do książki.

Półmisek z owocami 

Materiały: przygotowane wcześ-
niej małe kartonowe koszyki, świe-
że i suszone owoce. 

Na stole stawiamy dużą miskę ze 
świeżymi i suszonymi owocami. 
Podziwiamy ich kolory i różne 
kształty. Nazywamy owoce, które 
najbardziej lubimy, i te, które lu-
bimy najmniej. Każdemu dajemy 
mały koszyczek z kartonu.

Każdy wkłada wybrane przez sie-
bie owoce do własnego koszyka. Można je ułożyć w kształt kwiatków, ryb, motyli, 
serc, itd. Kiedy skończymy – wymienimy się koszykami, będziemy je podziwiać… 
i zjemy owoce na podwieczorek.
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Kukiełka ze skarpetek 

Materiały: stare skarpetki (zacerujmy dziury, jeśli są). Na wypchanie korpusu: 
fasola, soczewica, pszenica, ryż… Gumki, filc.

Wypychamy skarpetkę, następnie mocno 
przewiązujemy ją w połowie i dokładnie ścią-
gamy otwór u góry. Możemy pracować we 
dwójkę, żeby sobie wzajemnie pomóc. Następ-
nie przyklejamy dodatki wycięte z filcu albo 
wyszywamy je nitką: oczy, nogi, ręce, ozdoby. 
Przewiązujemy szyję elastyczną opaską, aby 
uformować głowę i przyklejamy włosy. Zorga-
nizujmy kukiełkowe przedstawienie i święto-
wanie. Niech tańczą do naszych ulubionych 
piosenek.

Papierowe koronki

Materiały: Paski papieru, nożyczki

Składamy w harmonijkę długie paski białego 
papieru, a następnie wycinamy różne wzory 
lub fale. Złożoną papierową koronkę można 
wykorzystać do przygotowania koron i płasz-
czy królów, wełny jagniąt, udekorowania stro-
ju Maryi, do brody Józefa, do ozdobienia ko-
łyski Dzieciątka Jezus. 

Na Węgrzech, na Boże Narodzenie zawsze 
pada śnieg. Takimi białymi koronkami z pa-
pieru możemy udekorować również okna.
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Malowanie słomką

Materiały: duży okrągły karton, farby, słomki.

Siadamy wokół kartonu. W środku rysu-
jemy zapaloną świeczkę. Umieszczamy na 
kartonie w różnych miejscach duże plamy 
farby. Dmuchając w słomkę próbujemy 
przesunąć farbę w kierunku świeczki.

Powstają niezwykłe ślady, trasy, mapy 
i konstelacje. Wspólne tworzenie takiego 
obrazu jest bardzo zabawne i sympatycz-
ne. Możemy umieścić obraz w naszym 
kąciku modlitewnym. 

Słoik z owocami miłości

Materiały: Mały słoik dla każdej osoby, kawałek materiału wystarczająco duży, 
żeby zamknąć słoik, sznurek albo gumka, pisaki, kredki, naklejki, paski papieru, 
przezroczysta taśma klejąca.

Piszemy imię wybranej osoby na etykietce 
i przyklejamy do słoika. Na karteczkach 
piszemy o niej coś miłego i pozytywnego, 
albo rysujemy coś dla niej (możemy zro-
bić kilka rysunków). Składamy karteczki 
i wkładamy do słoika. Zakręcamy słoik, 
na nakrętkę nakładamy materiał, obwią-
zujemy go ozdobnym sznureczkiem. De-
korujemy słoik.

Każdy zabierze otrzymany słoik do domu 
i będzie się „częstował” jego zawartością, 
zawsze kiedy będzie tego potrzebował



Polska była pierwszym z krajów leżących za „żelazną kur-
tyną”, w którym narodziła się Wiara i Światło. Nic w tym 
dziwnego, ponieważ było to jedyne komunistyczne pań-
stwo, w którym katolicy mieli możliwość wyjazdu na Za-
chód i nawiązania kontaktów ze swymi braćmi w wierze.

Latem 1978 roku Marcin Przeciszewski, student historii, 
wyruszył autostopem do Francji...

http://ksiegarnia.wydawnictwojak.pl/duch-i-umysl/18-nigdy-wie-
cej-sami.html

cena 30 zł

Do opracowania niniejszego kalendarium zainspirowa-
ła nas decyzja o wydaniu polskiego tłumaczenia książki 
Marie-Hélène Mathieu „Nigdy więcej sami”. 

Różne były pomysły co do formuły tego dodatku; ostatecz-
nie przybrał on kształt spisu wydarzeń, wzbogaconego 
wspomnieniami i pamiątkowymi fotografiami. Świadomie 
wykorzystaliśmy tytuł książki Marie-Hélène, mając na-
dzieję, że ten krótki zarys polskiej historii Wiary i Światła 
będzie dla nas dopełnieniem przedstawionego tam obrazu, 
a także inspiracją do porzucania własnego egoizmu, lęku 
czy samotności oraz poszukiwania prawdziwej radości 
i prostoty wiary we wspólnocie.

http://ksiegarnia.wydawnictwojak.pl/duch-i-umysl/21-historia-
-wis-2014.html

cena 15 zł
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Pozostałe materiały Wiary i Światła w języku polskim dostępne są na zamówienie 
w Wydawnictwie JAK, m.in.:
 • Duchowość Wiary i Światła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 zł
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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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