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Gabriela Iskra  

Temat: Relacje - jak je nawiązywać? 

a) Cel dydaktyczny: Uświadomienie uczestnikom jak ważne w naszym życiu są relacje z drugim człowiekiem 

oraz Bogiem 

b) Cel wychowawczy: Zachęcenie uczestników do nawiązywania relacji z drugim człowiekiem oraz Bogiem 

oraz dbania o te relacje 

Pomoce: Święte, kartki w kształcie serca, długopisy 

 
Treść 

 

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, zapalenia świecy i modlitwy do Ducha Świętego 

(znaną formułką lub własnymi słowami). 

 

2. Treść właściwa  

 

I. Widzieć 

 

Na początek, chciałabym abyście odpowiedzieli mi na pytanie: 

- Jakie znacie rodzaje relacji? (miłosne, przyjacielskie, rodzinne, z Bogiem) 

- Co cenimy w tych relacjach? (mamy się komu zwierzyć, mamy na kogo liczyć, wiemy, że ktoś 

będzie przy nas w trudnych chwilach) 

 

Podsumowanie: Relacje z innymi odgrywają bardzo ważną rolę w naszym życiu. Od początku 

naszego życia nawiązujemy różne relacje, które mogą zostać z nami nawet przez całe życie. To 

ważne, abyśmy mieli kogoś bliskiego, zaufanego. Człowiek jest zwierzęciem stadnym, nie potrafi 

żyć w samotności. 

 

Teraz poproszę o zgłoszenie się pięciu odważnych osób do odegrania kilku krótkich scenek. (po 

wybraniu aktorów, animator przydziela im role, reszta uczestników spotkania nie może znać tych 

ról). Role: 

1) osoba miła, zaufana, bezinteresowna 

2) osoba plotkująca, obmawia innych, obgaduje 

3) osoba egoistyczna, mówi cały czas o sobie 

4) osoba wredna, obrażająca, wyśmiewa innych 

5) osoba, która będzie rozmawiać z pozostałymi osobami 

 

Ostatnia osoba ma za zadanie przeprowadzić krótką rozmowę z wybraną czwórką uczestników (z 

każdym oddzielnie) na dowolny temat (np. o swoim dniu). Reszta uczestników spotkania obser-

wuje zachowanie czwórki aktorów. Po wykonaniu scenek uczestnicy odpowiadają na pytania: 

 

- Z którą osobą rozmowa wydawała się najprzyjemniejsza i dlaczego? (pierwszą, ponieważ prze-

jawiała ona zainteresowanie drugą osobą, była miła, pomocna, można jej było zaufać) 

- Dlaczego z tamtymi osobami rozmowa była mniej przyjemna? (nie interesowały się one tą oso-

bą, z którą rozmawiały, zajmowały się mniej istotnymi rzeczami) 

 

Lubimy, gdy ktoś innymi interesuję się nami, mamy wtedy poczucie, że jesteśmy dla tej osoby 

ważni, możemy tej osobie zaufać, czujemy się przez kogoś kochani. Niestety istnieją również re-

lacje, które są dla nas toksyczne, niszczą nas od środka, mogą być powodem dlaczego upadamy, 

popełniamy grzech, oddalamy się od Boga, któremu najbardziej powinniśmy zaufać. Dlatego 
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ważnym pytaniem jest: Jak unikać takich relacji?  

 

 

 

 

II. Osądzić 

 

Choć wszyscy tutaj jesteśmy młodzi to pewnie już nie raz zostaliśmy zdradzeni i to nie musi być 

przez partnera, ale np. przez najlepszego przyjaciela. Od początku ludzie krzywdzą, oszukują. Mam 

tu kilka fragmentów z Pisma, które chciałabym, a byśmy rozważyli.  

Rdz 3, 9-13  Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?» On odpowiedział: 

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

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

jeść?» Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego 

drzewa i zjadłem». Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta od-

powiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». 

Mt 26, 14-16  Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów  i 

rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrni-

ków. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.  

- Co łączy te dwa fragmenty z Pisma? (pierwsi ludzie oraz Judasz zdradzili bliskie sobie osoby) 

- Dlaczego to zrobili? (skusił ich grzech, nie zaufali ani Bogu ani Jezusowi) 

Skoro ludzie potrafią nawet Boga zdradzić i go oszukać, czy to znaczy, że nie powinniśmy nawiązy-

wać relacji z innymi? Teraz spójrzmy na inne fragmenty. 

Syr 6, 14  Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł.  

Ps 145 Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych 

Iz 43, 2 Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię, gdy 

pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. 

- Co możemy wywnioskować z tych fragmentów? (powinniśmy mieć kogoś zaufanego, osobę nam 

bliską, która będzie dla nas obroną przed grzechem, powinniśmy zaufać Panu) 

- Według tych fragmentów komu najbardziej powinniśmy zaufać i dlaczego? (Bogu, ponieważ z nim 

nam nic nie grozi, jest naszą obroną przed złem i grzechem, On wie co dla nas najlepsze)  

 

III. Działać 

 

Zaraz rozdam wam kartki w kształcie serca, które są zakryte z jednej strony, na razie nie odkrywajcie 

tej strony. Na tej stronie co widzicie napiszcie imiona osób, które były z wami w trudnych chwilach, 

gdy myśleliście, że cały świat jest przeciwko wam, a oni stali u waszego boku. (chwila dla uczestni-

ków, aby wypełnili swoje kartki). Dobrze, teraz możecie odkryć drugą stronę serduszka. Co jest tam 

napisane? (BÓG) Dokładnie, bo to On zesłał wam te osoby, aby były one waszymi aniołami na zie-

mi. On działał przez ich czyny, słowa, aby powiedzieć ci, że nigdy nie jesteś sam, zawsze ktoś będzie 

przy tobie, czy to mama, przyjaciel, siostra. Gdy zwątpisz oni będą cię prowadzić do twojego Ojca, 

któremu możesz zaufać bezgranicznie, z którym wszystko będzie możliwe. On cię nigdy nie zostawi, 

nawet gdy ty się od niego odwrócisz, On będzie czekał. 

 

3. Hasło spotkania 

,,Są bliźni, którzy przywodzą do zguby, lecz niejeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat'' 

4. Piosenka spotkania 
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,,Przyjaciela mam" 

5. Zadanie apostolskie 

 

Postaraj się częściej rozmawiać z Bogiem i swoimi przyjaciółmi, pomódl się o nawiązywanie dobrych 

relacji z innymi. 

6. Modlitwa na zakończenie 

 

Pomódlmy się do Maryi, aby miała nas w swojej opiece i pomagała nam odróżnić dobre relacje 

od toksycznych... ,,Pod Twoją Obronę..."  

 

 

 

 

 


