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Wiktoria Bednarz  

Temat: Czy warto żyć w prawdzie?   

a) Cel dydaktyczny: Ukazanie Jezusa jako Prawdy. 

b) Cel wychowawczy: Zachęta do życia w prawdzie.  

Pomoce: Biblia, świeca, zapałki, kartki A5 i długopisy lub kredki/ x ilość uczestników.   

 
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).  

   Panie Jezu Chryste powiedziałeś: ,,gdzie dwaj albo trzej zebrani są w Imię moje, tam i Ja jestem’’ , 

bądź obecny wśród nas i prosimy o największy dar – o obecność Ducha Świętego. Niech On nas napełnia 

darem rozumu i miłości . Który żyjesz i królujesz na wieki wieków . Amen. 

 

2. Treść właściwa  

 

I. Widzieć 

Rozdam wam za chwilę karteczki. Proszę narysujcie na nich siebie, nie koniecznie musi to być portret, 

może to być jakiś symbol graficzny, który Ciebie charakteryzuje…. proszę też o nie pokazywanie innym 

swojej pracy. Animator rozdaje uczestnikom przygotowane wcześniej kartki oraz kredki.  

Animator daje czas na pracę w grupie. Po zakończeniu pracy zbiera wszystkie kartki, miesza je i rodzaje 

uczestnikom, gdy któryś z nich trafi na swoją – osoba zwraca ją i bierze inną.  

Teraz każdy z was, patrząc na otrzymany rysunek i nie wiedząc, kto go malował, stara się go zinterpre-

tować, przedstawiając kilka pozytywnych cech osoby, która go wykonała. Proszę was aby po zakończe-

niu opisu poszczególnych rysunków, ich autorzy się ujawnili i powiedzieli nam czy zgadzają się z daną 

interpretacją.  

Każdy autor wyraża swoją opinie na temat zinterpretowanego rysunku. Po prezentacji przedstawia się 

osoba, która go narysowała.  

Podsumowanie animatora: Dziękuje wam za wasze wypowiedzi. Dowiedzieliśmy się już trochę o sobie, 

ale dalej nie wiemy czym każdy z nas kieruje się w życiu. Dlatego chciałabym podczas tego spotkania 

podjąc głębsza  refleksję dotyczącą pytania: Jakie wartości nadają sens naszemu życiu ?  

II. Osądzić 

 

Posłuchajmy Historii  „Pepe Rodrigues": 

„Pepe Rodrigues, jeden z największych, notorycznie okradających banki złodziei we wczesnym okresie 

zasiedlania Zachodu w Ameryce, mieszkał tuż za granicą z Meksykiem. Regularnie zakradał się do miast 

Teksasu i rabował banki, po czym wracał do Meksyku, zanim strażnicy Teksasu zdążyli go złapać. 

Stróże prawa byli tak sfrustrowani tym faktem, że zdecydowali się nielegalnie przekroczyć granicę w 

pogoni za Pepe. W końcu przydybali go w meksykańskim barze, w którym często bywał. Niestety Pepe 

nie mówił po angielsku, więc Stróże prawa poprosili barmana o tłumaczenie. 

Barman wyjaśnił Pepe, kim są ci ludzie i Pepe zaczął trząść się ze strachu. Strażnicy Teksasu z obnażoną 

bronią kazali barmanowi, by zapytał Pepe, gdzie tamten ukrył pieniądze ukradzione z banków Teksasu. 

„Powiedz mu, że jeżeli nie zdradzi nam w tej chwili, gdzie ukrył pieniądze, zastrzelimy go natychmiast!" 
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Barman przetłumaczył wszystko Pepe. Wtedy Pepe wyjaśnił po hiszpańsku, że pieniądze są ukryte w 

miejskiej studni. Trzeba odliczyć 17 kamieni w dół od korby i za siedemnastym kamieniem znajduje się 

cały łup. 

Wtedy barman zwrócił się do strażników Teksasu i powiedział po angielsku: „Pepe jest bardzo odważ-

nym człowiekiem. On mówi, że jesteście bandą śmierdzących świń i że się nie boi umrzeć!” 

- Jakie przesłanie niesie ta historia? (czasami choć ktoś chce nam przekazać prawdę, ona nie do końca 
do nas dociera - czasami coś się gubi w tłumaczeniu) 

- Jaką wartość ma dla ludzi prawda? (dla niektórych jest czymś ważnym, dla innych nie ma znaczenia) 

- W jakich sytuacjach trudno być wiernych prawdzie? (gdy się boimy, kiedy są duże pokusy… ) 

Animator stawia pytanie retoryczne: Jeżeli wokół nas tyle zakłamania, gdzie szukać prawdy?  

Rozważmy fragment ewangelii wg św. Jana J 14,1-6: 

„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!  W domu Ojca 

mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygo-

tować wam miejsce.  A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę 

was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.  Znacie drogę, dokąd Ja 

idę».  Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy 

znać drogę?»  Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przy-

chodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie»”. (J 14 , 1- 6)  

- Jakie wątpliwości miał Tomasz? (nie znał drogi) 

- W jaki sposób określa się Pana Jezus? (że jest drogą, prawdą i życiem) 

- Co możemy mieć z tego, że będziemy żyć prawdą? (nasz życie będzie miało większy sens) 

Podsumowanie: W dzisiejszy świecie trudno znaleźć prawdę. Dużo jest w nim zakłamania. Prawda jest 

zasłonięta kłamstwem. To wszystko budzi nieufność, niepewność i inne negatywne cechy. W ewangelii 

dostrzegamy Chrystusa, który pokazuje nam prawdę – nie tylko pokazuje, ale mówi, że On sam jest 

Prawdą. Gdy Jezus pokazuje nam prawdę, ten zwariowany i zakręcony świat dookoła nas nabiera sensu. 

Dzięki trwaniu przy Jezusie, który nazywa się Prawdą możemy poczuć się pewniej i Mu zaufać, nabrać 

pokoju serca. 

 

III. Działać 

Skoro odkryliśmy Prawdę w Chrystusie, rodzi się pytanie: w jaki sposób żyć Prawdą w zakłamanym 

świecie?  

Podzielę was teraz na mniejsze grupy (dwie lub trzy) i waszym zadaniem będzie wypisać na otrzymanych 

kartkach największe kłamstwa które dają sobie wmówić ludzie, szczególnie młodzi (np. jestem brzydka i 

nikt mnie nie kocha, nie mam przyjaciół i nigdy ich nie zdobędę, Boga nie ma,  itd.). Animator daje grom 

czas na realizację zadania. Po zakończeniu animator mówi: Skoro są to kłamstwa, to pozostając w tych 

samych grupach spróbujcie znaleźć argumenty na podważenie tychże kłamstw. Za chwilę podzielimy się 

owocami naszej pracy.  

Po danym czasie animator prosi każdą grupę o wymienienie kłamstw oraz wybiera jedno i prosi aby gru-

pa podzieliła się argumentami zbijającymi ową nieprawdę. Również animator może poprosić osoby z 

pozostałych grup, czy mają coś do powiedzenia. Animator podobnie postępuje wobec każdej grupy.  

3. Hasło spotkania 

 ,, Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. ‘’ – Jan Paweł II 
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4. Piosenka spotkania  

,,Kim ja jestem’’ 

 

5. Zadanie apostolskie 

Przeczytam Słowo Boże, które pomoże inaczej dostrzec rożne wydarzenia z mojego życia. 

6. Modlitwa na zakończenie 

Na koniec pomódlmy się o wierność prawdzie:  

Panie Jezus, Ty powiedziałeś że jesteś Drogą, PRAWDĄ i życiem – prosimy Cię, pomóż nam żyć w 

prawdzie. Naucz nas wybierać prawdę. Broń nas od kłamstwa, które zatruwa nasze życie. Dodaj nam 

odwagi trwania w prawdzie, która doprowadzi nas do odkrycia Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki 

wieków. Amen.  

 

 

 


