
0 
 

(Julia Kud)  

Temat: CZY BÓG NAPRAWDĘ MNIE KOCHA? 

a) Cel dydaktyczny: Ukazanie Boga, który jest Miłością i kocha każdego człowieka. 

b) Cel wychowawczy: Uczestnicy odkrywają, że miłość Boża skierowana jest konkretnie do każdego z nich i że 

jest całkowicie darmowa, udzielona jako dar. 

Pomoce: Pismo Święte, kilka długopisów, kredki, markery itp., 4 kartki A3, 4 kartki A4 z napisami niedokoń-

czonych zdań duże serce z papieru, 4 koperty, podane fragmenty Słowa Bożego 

 
Treść 

 

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, zapalenia świecy i modlitwy (znaną formułką lub wła-

snymi słowami)  

Pomódlmy się do naszego kochającego Ojca, tak jak nas nauczył na Zbawiciel Jezus Chrystus: „Ojcze 

nasz…” 

Animator wita wszystkich obecnych: Witam was na naszym kolejnym spotkaniu 

 

2. Treść właściwa  

 

I. Widzieć  

Bardzo dużo w dzisiejszych czasach słyszy się o miłości. W domu, w pracy, w szkole, we wspólnocie, na 

ulicy – wszędzie mówią o miłości. Ten motyw jest często tematem piosenek, posłuchajmy kilku z nich. 

Animator puszcza fragmenty kilku piosenek np. ,,Zanim pójdę”, ,,A ty bądź”, ,,To nie było to”, ,,Trudna 

miłość”. Podobnie jest w poezji spójrzmy na podany przykład: Animator prosi jedną osobę o przeczytanie 

wiersza: 

Kocham Cię! Tęsknię! – Kazimierz Przerwa Tetmajer 

Kocham Cię! Tęsknię! Wołam Cię do siebie! Świat cały Twojem nazywam imieniem! Tyś jest mą 

wiarą na wysokim niebie, Tyś jest mi całej ludzkości wcieleniem… 

Przez Ciebie kocham, nienawidzę… W Twojem istnieniu źródło mojego istnienia; Ty jesteś mojem 

sercem, krwi mojej zdrojem i duszy mojej Tyś harfą z płomienia! 

-Co mówi nam ten wiersz o miłości?(miłość daje nadzieję, jest sensem życia, autor nie widzi świata poza 

swoją drugą połową) 

Ale czy zawsze tak jest? Rozdam wam teraz cytaty o miłości znalezione w Internecie. Zastanówcie się jak 

one przedstawiają miłość. Animator rozdaje kartki z cytatami (zał. Nr1) i daje odpowiednią ilość czasu na 

zastanowienie się) 

Teraz proszę kilka chętnych osób o przedstawienie swojego cytatu i powiedzenie nam jak w nim ukazana 

jest miłość. Chętne albo wybrane osoby przedstawiają swoją pracę. 

Jak możemy zauważyć miłość, która powinna być celem życia każdego człowieka, nie zawsze przedsta-

wiana jest dobrze, a co za tym idzie nie zawsze kojarzy nam się dobrze. 

Zapraszam was do obejrzenia krótkiego filmiku, który pokazuje prawdziwą miłość. Animator włącza fil-

mik z YouTube: ,,True Love – to jest prawdziwa miłość” 

Mam przy sobie kartki z niedokończonymi zdaniami (zał. Nr2). Proszę każdego, aby na podstawie fil-

miku i własnych obserwacji dopisał zakończenie podanych zdań według własnych spostrzeżeń: 

Animator rozdaje długopisy i rozkłada w różnych miejscach kartki z niedokończonymi zdaniami: 

Miłość to… 

Największym zagrożeniem dla miłości w XXI w. jest… 

Dzięki miłości możemy… 

Miłości towarzyszy… 
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Proszę o przeczytanie zapisanych wypowiedzi. Wybrani uczestnicy czytają. Dziękuję za przeczytanie. 

Mam do was teraz pytanie: 

-Jakie są wasze spostrzeżenia po usłyszeniu tych wypowiedzi? Co daje nam miłość? (szczęście, radość, 

poczucie bezpieczeństwa, spokój, zaufanie, wsparcie, akceptacje, zrozumienie, opiekę, itp.) 

-Jak przedstawiana jest miłość w XXI w?(pożądanie, seksualność, zabawa, egoizm, chwilowe uczucie) 

W naszych czasach bardzo ciężko jest rozpoznać prawdziwą miłość, dlatego dziś zastanowimy się: 

-Jaka naprawdę jest miłość? 

II. Osądzić 

Miłość jest dla nas cennym darem. Dlatego warto się jej przyjrzeć bliżej. Z tym zadaniem postaramy się 

zmierzyć podczas naszego dzisiejszego spotkania. 

-Kto obdarza nas największą miłością? (Bóg) 

-Jaka jest miłość Boga względem nas? (całkowita, bezinteresowna,…) 

Jednak oprócz naszych wyobrażeń istnieje prawda obiektywna o Bogu i możemy ją poznać, ponieważ Bóg 

się objawił. 

Rozważmy następujące Słowo Boże:1J 3,14 

,,Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście 

nimi jesteśmy.” 

-Do czego wzywa tekst? (Święty Jan wzywa chrześcijan, by “przyjrzeli się” Bożej miłości, jaką zostali 

obdarowani) 

-Dlaczego mamy się “przyglądać” tej miłości? (Ta miłość przejawia się w tym, że każdy z chrześcijan jest 

umiłowanym dzieckiem Boga) 

Chrześcijaństwo tak naprawdę nie jest niczym innym jak nieustannym doświadczaniem w codzienności 

miłości Boga. Pozwoleniem na to, by On mógł na nas zlewać swoją miłość, by nas mógł prowadzić do jak 

najpełniejszej jedności z sobą. 

Miejsce na osobiste świadectwo animatora. Uczestnicy muszą usłyszeć o tym, jak Bóg wchodzi w Twoją 

codzienność, jak ją przemienia. 

Teraz chciałbym, abyście podzielili się na 4 grupy. Waszym zadaniem będzie wykonanie plakatu na zadany 

temat i potem przedstawienie go w ciekawy sposób np. jak w reklamie telewizyjnej. Rozdam wam teraz 

koperty, w których są fragmenty Słowa Bożego.(Animator rozdaje przygotowane koperty, zał. Nr3)W 

środku jest rozsypanka, z której macie ułożyć cytat opisujący miłość Boga do nas.  

Grupa 1. Rz 5,8 ,,Bóg zaś okazuje nam swoją miłość / [właśnie] przez to, że Chrystus / umarł za nas, 

gdyśmy byli / jeszcze grzesznikami.”  (Bóg kocha nie stawiając warunków, Kocha nas takimi, jacy jeste-

śmy: z wadami, słabościami, humorami, z taką a nie inną twarzą, włosami..., z taką a nie inną historią 

życia. ) 

Grupa 2. Iz 43,1 ,, Ale teraz tak mówi Pan, / Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, / o Izraelu: Nie 

lękaj się, bo cię wykupiłem, / wezwałem cię po imieniu; tyś moim! (Bóg kocha każdego z osobna, Zwra-

canie się do kogoś po imieniu jest znakiem bliższej, bezpośredniej znajomości. ) 

Grupa 3. Iz 49,15-16 ,,15 Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, / ta, która kocha syna 

swego łona? / A nawet, gdyby ona zapomniała, / Ja nie zapomnę o tobie. / 16 Oto wyryłem cię na obu 

dłoniach. (Bóg kocha miłością, która nie ustaje, On zaś nie wyrzeka się nigdy swej miłości do człowieka 

Tak też Bóg ma nasze podobizny wyryte na trwałe na swych dłoniach, ma więc nas zawsze przed oczyma, 

w żaden sposób nie może o nas zapomnieć, bo obraz “wyryty” nie może być w żaden sposób zatarty) 

Grupa 4. J 3,16: Tak bowiem Bóg umiłował świat, / że Syna swego Jednorodzonego dał, / aby każdy, 

kto w Niego wierzy, / nie zginął, ale miał życie wieczne. (Miłość Boża zbawia świat, Największym zna-

kiem tej miłości jest Jezus Chrystus, jego przejście przez świat, przez śmierć i zmartwychwstanie, aby uwol-

nić każdego od zła) 

Za kilka minut będę was prosił abyście zaprezentowali wasze prace. Ustalamy tylko ogólne ramy i kierunki 

akcji - według instrukcji - pozostawiając resztę spontaniczności i improwizacji, która wypływać będzie z 

przyjęcia określonej roli. Jakbyście mieli problemy służę pomocą. Liczę na waszą kreatywność. 

(Animator daje stosowną ilość czasu na wykonanie zadania, gdy zobaczy, że grupy już sobie poradziły, 

kontynuuje) 

Proszę, aby przedstawiciel każdej grupy przeczytał na końcu prezentacji cytat, na który opierała się 

grupa.(Prezentacja grup)  
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-W którym miejscu w Nowym Testamencie przedstawiona jest postać Boga jako miłosiernego ojca? (Przy-

powieść o synu marnotrawnym) 

 

Zapraszam pięć chętnych osób. Podzielimy się teraz na role i przypomnimy sobie tę przypowieść: Łk 15, 

11-32 (Animator przydziela osoby do ról: narrator, młodszy syn, starszy syn, ojciec, sługa) 

Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi 

część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem 

młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc 

rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć 

niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby 

pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich 

nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, 

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

Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym 

z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego 

ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn 

rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać 

się twoim synem". Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie 

go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: 

będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł 

się". I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko 

domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: 

"Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego". Na 

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

ojcu: "Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy 

koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój 

majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę". Lecz on mu odpowiedział: "Moje 

dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z 

tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się"». 

 

Chciałbym, aby teraz każdy z was doświadczył takiej miłości jaką został obdarzony młodszy syn. Usiądźcie 

najpierw na podłodze w dowolnej pozycji, która będzie sprzyjała skupieniu. Spróbujcie zachować odległo-

ści od siebie - tak by nikt nikomu nie przeszkadzał i by było możliwe przechodzenie między wami. (Ani-

mator może w tym czasie włączyć spokojną muzykę) Zamknijcie oczy i spróbujcie się skupić... Każdy z nas 

może powiedzieć o sobie, że jest marnotrawnym synem, każdy przecież przeżywa oddalenie się od Boga, 

zmarnowanie Bożych darów, grzech... Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na miejscu marnotrawnego syna - 

jesteśmy biedni, głodni, poniżeni... Pomyślmy realnie o naszym życiu... o naszych biedach, naszych nieza-

spokojonych pragnieniach, o tym co nas poniża...Spróbujmy teraz przeżyć to, co przeżył marnotrawny syn. 

Każdy z was jest synem, który podejmuje decyzję: „wstanę i pójdę do mojego ojca”. Gdy uznasz, że nad-

szedł właściwy dla ciebie moment – wstań i weź z mojej ręki Słowo, które kieruje do ciebie Bóg 

(Uczestnicy podchodzą kolejno do nas a my możemy podajemy im karteczkę z przygotowanym wcześniej 

Słowem Bożym, zał. Nr4,: Łk 15,23b-24:Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, 

a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". ) 

Po zakończeniu scenki: 

-Jakie były wasze odczucie podczas tej dynamiki? (Doświadczenie miłości, niepewność, radość,…) 

 

Przytoczmy teraz myśli kilku świętych: Animator prosi kilka osób o przeczytanie 

Miłością musimy wypełnić przepaście, które dzielą ludzi przepełnionych nienawiścią i egoi-

zmem.(św. Alojzy Orione) 

Miłość przekracza ból i wybacza winy. 

(św. Piotr Chryzolog) 

Miłość to coś najbardziej wolnego co tylko istnieje. 

(św. Edyta Stein) 

Miłość wzajemna nie polega na tym, żeby nam nikt nigdy przykrości nie zrobił, ale na tym , aby-

śmy starali się drugim przykrości nie sprawiać i nabrali wprawy w natychmiastowym i całkowitym 

przebaczaniu wszystkiego co nas urazi. 

(św. Maksymilian Maria Kolbe) 
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-Co zyskujemy dzięki miłości?(przebaczenie, wolność, radość, odwagę itp.) 

 
III. Działać 

Animator rozkłada wcześniej przygotowane serce 

Jako znak, że chcesz na nowo przyjąć miłość Boga, że chcesz, aby Pan Jezus mnie prowadził w swojej 

miłości, zapraszam do wpisania swojego imienia w serce, symbolizujące serce Boga. (Uczestnicy wykonują 

tę czynność).  

 

Właśnie wpisałeś się w Serce Jezusa - On jest bezcennym darem, osobową Miłością, która Tobie się daje. 

Miłością bezwarunkową, osobistą, nieustającą i zbawiającą. Nie zmarnuj takiego daru odwracając się od 

Niego. Trwaj z Jezusem we wspólnocie i pamiętaj o Jego wielkiej miłości do ciebie. 

 

Nie zostawiaj tylko dla siebie doświadczenia miłości, którego dziś doświadczyłeś. Zobaczmy co o dziele-

niu się takimi doświadczeniami mówi Katechizm Kościoła Katolickiego: 

KKK 1823 Jezus czyni miłość przedmiotem nowego przykazania (Por. J 13, 34). Umiłowawszy swo-

ich "do końca" (J 13, 1), objawia miłość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie miłując się wza-

jemnie, naśladują miłość Jezusa, którą także sami otrzymują. Dlatego Jezus mówi: "Jak Mnie umi-

łował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!" (J 15, 9). I jeszcze: "To jest 

moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15,12). 

KKK 2093 Wiara w miłość Boga obejmuje wezwanie i zobowiązanie do odpowiedzi szczerą miłością 

na miłość Bożą. Pierwsze przykazanie każe nam miłować Boga nade wszystko, a wszystkie stworze-

nia – dla Niego i ze względu na Niego. 

-Do czego zachęcają nas te fragmenty?(naśladowania Jezusa, odpowiadania na miłość Boga, miłowania 

wszystkich ludzi) 

 Dziel się miłością z ludźmi. Pokazuj im, jaką miłością obdarza nas Bóg Ojciec. Pomagaj rodzicom, wspie-

raj przyjaciół. Dawaj świadectwo swoim życiem, nie odrzucaj nikogo, nie opuszczaj w potrzebie. Spróbuj 

kochać ludzi tak jak Bóg kocha ciebie. 

Bardziej poznawaj miłość Boga, przez czytanie jego Słowa. Nie bój się przychodzić do niego systematycz-

nie podczas przyjmowania sakramentów. Dziękuj Bogu za jego wielką miłość. 

 

 

3. Hasło spotkania 

,,Człowiek nie może żyć bez miłości” 

 

4. Piosenka spotkania 

Widziałeś mnie 

 

5. Zadanie apostolskie 

Znajdę najlepszy dla mnie sposób, aby pogłębić relację z Panem Bogiem i odkryć Jego wielką mi-

łość do mnie, podziękuję Mu za miłość do mnie w czasie modlitwy. 

6. Modlitwa na zakończenie 

Dziękując za dar Bożej miłości do każdego z nas, módlmy się wspólnie słowami aktu miłości: Boże choć 

Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko co jest stworzone, boś ty dobro nieskończone. 

 

 

Załącznik nr 1 

,,Mówią, że jak kocha to wróci… osobiście uważam, że jak kocha, to nigdy nie zostawi” 
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,,Prawdziwa miłość oznacza, że zależy ci na szczęściu drugiego człowieka bardziej niż na własnym, bez 

względu na to, przed jakimi bolesnymi wyborami stajesz” 

,,Nie warto w życiu płakać i szlochać, nie warto w życiu marzyć i śnić, lecz warto w życiu szczerze kochać 

i dla tej miłości warto żyć.” 

,,Jedyna miłość, która nas nigdy nie zdradzi to miłość własna” 

,,Nie ważne jak silne są źródła miłości i tak zawsze kończą się w morzu rozstania” 

,, Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym 

kierunku.” 

,, Jakie to dziwne, że dwoje kochających się ludzi może zmienić się w nierozłączną parę, potem w nienawi-

dzących się, a w końcu obojętnych sobie ludzi. I to wszystko w ciągu jednego życia." 

,,Być kochanym to znaczy był zniszczonym” 

,,Niedojrzała miłość mówi: ‘Kocham cię, ponieważ cię potrzebuję’. Dojrzała miłość mówi: ‘Potrzebuję cię, 

ponieważ cię kocham” 

„Miłość to trucizna. Jej smak jest słodki, ale zabije cię niezawodnie” 

Załącznik nr 2 

Miłość to… 

Największym zagrożeniem dla miłości w XXI w. jest… 

Dzięki miłości możemy… 

Miłości towarzyszy… 

 

Załącznik nr 3 

Rz 5,8 ,,Bóg zaś okazuje nam swoją miłość / [właśnie] przez to, że Chrystus / umarł za nas, gdyśmy byli / 

jeszcze grzesznikami.”   

Iz 43,1 ,, Ale teraz tak mówi Pan, / Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, / o Izraelu: Nie lękaj się, bo 

cię wykupiłem, / wezwałem cię po imieniu; tyś moim! 

Iz 49,15-16 ,,15 Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, / ta, która kocha syna swego łona? / 

A nawet, gdyby ona zapomniała, / Ja nie zapomnę o tobie. / 16 Oto wyryłem cię na obu dłoniach. 

J 3,16: Tak bowiem Bóg umiłował świat, / że Syna swego Jednorodzonego dał, / aby każdy, kto w Niego 

wierzy, / nie zginął, ale miał życie wieczne. 

 

Załącznik nr 4 

Łk 15,23b-24:Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a 

odnalazł się" 


