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Patrycja Kot  

Temat: Brać wzory czy mieć idola? 

a) Cel dydaktyczny: Przybliżenie postaci świętych 

b) Cel wychowawczy: Zachęta do naśladowania świętych. 

Pomoce: Biblia , świeca, zapałki, kartki A4 ok 20, długopisy ok 20, 

 
Treść 

 

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania  

Na początek zapalmy świecę – symbol obecności wśród nas Pana Jezusa (animator prosi o zapalenie 

świecy). W imię Ojca… (znak krzyża). Panie Jezu dziękujemy, że możemy się tutaj gromadzić, prosimy o 

obecność Ducha Świętego, aby obdarował nas obficie swoimi darami. Amen.   

2. Treść właściwa  

I. Widzieć 

Na początek chciałabym zadać wam pytanie:  

-Kto w dzisiejszych czasach może być idolem dla młodych ludzi z którego można brać wzór do naślado-

wania? (odpowiedzi uczestników) 

Podsumowanie animatora: Idolem może być każdy człowiek, ale znaleźć idola który może być wzorem 

do naśladowania jest trudniej. Nie każdy idol może kształtować nasz charakter. Nie zawsze pokieruje nas 

w dobrym kierunku. Czasem jest tak, że nasze autorytety nie dają najlepszego przykładu i nie są dobrym 

przykładem do naśladowania.  

Skąd czerpać wzór do naśladowania? Spróbujmy dzisiaj poszukać odpowiedzi na postawione pytanie…  

II. Osądzić 

Zapraszam do rozważenia fragmentu pierwszego listu św. Piotra (1 P 2,18-25) 

„Słudzy, bądźcie posłuszni i pełni szacunku wobec swoich panów, nie tylko dobrych i życzliwych, 

ale i surowych. Ten bowiem ma łaskę u Boga, kto ze względu na Niego znosi przykrości, niespra-

wiedliwie cierpiąc. Cóż to za zaszczyt znosić karę za popełnione wykroczenia? Ale gdy postępujecie 

dobrze i wytrwale znosicie niezasłużone cierpienia, wtedy macie łaskę u Boga! Do tego bowiem zo-

staliście powołani! Chrystus również za was cierpiał i zostawił wam przykład, abyście szli Jego śla-

dami. On nie popełnił grzechu ani na Jego ustach nie było fałszu. Gdy go znieważono, nie odpłacał 

zniewagami.  Gdy cierpiał, nie odgrażał się, ale oddał sprawę w ręce sprawiedliwego Sędziego. W 

swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, abyśmy zerwali z grzechem i żyli sprawiedli-

wie. Zostaliście bowiem uzdrowieni przez Jego rany! Byliście jak zbłąkane owce, ale nawróciliście 

się do waszego pasterza i stróża waszych dusz.” (1 P 2,18-25). 

-Kto daje nam w tym fragmencie przykład i po co? (Jezus, aby za nim podążać) 

- W czym Pan Jezus daje nam przykład? (aby nie odgrażać się, nie odpłacać się zniewagami)  

- Co możemy zyskać wzorując się na Chrystusie? (nawrócenie, łaskę u Boga) 

- Czy łatwo jest naśladować Jezusa? (odpowiedzi uczestników) 

Animator podsumowuje: Widzimy, że Jezus daje nam piękny przykład dobrego postępowania. Cała ewan-

gelia jest świadectwem Jego pięknego życia – postępowania, które chce abyśmy naśladowali, by zyskać 

autentyczne szczęście.  

Posłuchajmy teraz fragmentu Ewangelii Łukasza (Łk 3,10-18) animator prosi danego uczestnika o prze-

czytanie fragmentu:  
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„Gdy Jan nauczał, pytały go tłumy: «Cóż więc mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie 

suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni». Przychodzili 

także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: «Nauczycielu, co mamy czynić?» On im odpowiadał: 

«Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono». Pytali go też i żołnierze: «A my, co 

mamy czynić?» On im odpowiadał: «Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz po-

przestawajcie na swoim żołdzie». Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w 

sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę 

wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. 

On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem». Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego 

omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Wiele też innych na-

pomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.” (Łk 3,10-18) 

- Kto daje nam w tym fragmencie przykład? (Jan Chrzciciel jako przewodnik) 

- Dlaczego ludzie się do niego zwracali? (był dla nich nauczycielem, przewodnikiem) 

- Co w Janie Chrzcicielu jest godne naśladowania?(jego pokora, posłuszeństwo, odwaga, pomoc potrze-

bującym, daje dobre rady) 

Animator podsumowuje: Święci to naprawdę dobry przykład do naśladowania. Można z nich brać wzory 

dzięki którym stajemy się lepszymi ludźmi. 

III. Działać 

W komórkach szukamy świętego: Korzystając z Internetu proszę was teraz abyście poszukali jakiegoś świę-

tego, który waszym zdaniem może być godny naśladowania. Spróbujcie znaleźć dlaczego moglibyśmy go 

naśladować. Następnie chciałabym abyście podzielili się treściami na temat wybranego świętego z osobami 

siedzącymi koło was po sąsiedzku. Animator pozwala na rozmowy pomiędzy sobą. Po zakończeniu zadania 

dziękuje za wykonanie go, a następnie prosi chętnych o podzielenie się swoim zadaniem –  kogo wybrał 

i dlaczego. 

3. Hasło spotkania 

Chcemy być jak święci. 

4. Zadanie apostolskie 

Pomódl się dzisiaj do swojego wybranego świętego i do swoich patronów z chrztu, czy bierzmowania.  

5. Modlitwa na zakończenie 

W naszej modlitwie powierzmy się Maryi: Zdrowaś Maryjo… Amen. 

 

 

 

 


