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Kacper Fednar  

Temat: Po co są pielgrzymi i procesje? Czym są rekolekcje? 

a) Cel dydaktyczny: Uświadomienie że uczestnictwo w pielgrzymkach, rekolekcjach i procesjach, umacnia 

nas w naszej wierze. Wyjaśnienie czym są i zaznajomienie ze źródłami gdzie można znaleźć informacje doty-

czące pielgrzymek i rekolekcji. 

b) Cel wychowawczy: Zachęta do uczestnictwa w rekolekcjach i pielgrzymkach w celu bliższego poznania 

Pana Boga. 

Pomoce: Pismo Święte, 3-4 kartki papieru A4, długopisy, kredki i jeżeli jest to możliwe laptop i dwie po-

duszki) 

 
Treść 

 
1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

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

(znaną modlitwą lub własnymi słowami, może również zaśpiewać ''Gdy uczniów swych posyłał Pan, by 

nieśli pieśń radosną..." )  

Duchu Święty prosimy Cię abyś podczas dzisiejszego spotkania obdarzył każdego z nas swymi ła-

skami i pozwól abyśmy otwierali nasze serca na Twoje słowo. Duchu Święty prosimy Cię abyś nas 

zachęcał do pogłębiania swojej wiary poprzez uczestnictwo w pielgrzymkach, rekolekcjach, proce-

sjach. 

Animator wita wszystkich zebranych. 

 

2. Treść właściwa  

 

I. Widzieć 

 (Animator dzieli uczestników na poszczególne grupy, rozdaje kartki, długopisy a następnie objaśnia co 

dana grupa ma do zrobienia.)  

Każda grupa ma za zadanie w ciągu 5-7 minut napisać czym są i po co są organizowane: 

Grupa 1 - pielgrzymki   

Grupa 2 - procesje   

Grupa 3 - rekolekcje   

 

Dziękuje wam za waszą prace przyda się ona w dalszej części spotkania, a teraz przejdziemy do dalszej 

części spotkania i w niej odpowiemy sobie na pytania: "Po co są pielgrzymki i procesje? Czym są 

rekolekcje?" 

 

II. Osądzić 

Teraz poproszę chętną osobę do przeczytania cytatu z Pisma Świętego. 

 

(Łk 2, 41–42):  ,,Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat 

dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym” 

Co przedstawia nam dany fragment? (Ewangelia ukazuje nam Jezusa zawsze w drodze. Wydaje się, że 

Jezus pragnie jak najszybciej przenosić się z miejsca do miejsca, aby obwieszczać bliskie nadejście 

Królestwa Bożego. Sam Jezus pokazuje nam że już od najmłodszych lat człowiek powinien  pielgrzy-

mować aby poznawać drogę do Pana Boga). 

 

Zaraz po tym animator prosi pierwszą grupę o przedstawienie tego co udało im się przygotować i 

przechodzi do podsumowania. 

 

 (1) Pielgrzymki są organizowane po to aby człowiek mógł dziękować, pokutować, bądź prosić o                  

upragnione łaski. Ma charakter apostolski. Pielgrzymi są znakiem wiary dla innych, stają się wędrują-
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cymi głosicielami Chrystusa. Jest duchową siłą, czasem zastanowienia, umocnieniem w wierze, piel-

grzymka nie oznacza zwykłego spaceru, ale drogę w trakcie której można stać się lepszym, zmienić 

coś w swoim życiu, co spowoduje, że będziemy jeszcze bliżej Boga. Pielgrzymka ma też charakter 

pokutny, pokazuje to, że my jako chrześcijanie jesteśmy pielgrzymami i jesteśmy w drodze do Nieba. 

Możemy pielgrzymować do Ziemi Świętej można tam modlić się w tych samych miejscach, w któ-

rych żył, modlił się, nauczał, cierpiał, umarł i zmartwychwstał Jezus. Można także pielgrzymować do 

miejsca 

Poświęconych kultom, objawieniom maryjnym : Lourdes we Francji, Walsingham w Anglii, Często-

chowy w Polsce a także do sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, lub znajdu-

jącej się w naszej diecezji Kalwarii Pacławskiej. Pielgrzymować można również do miejsc związa-

nych z innymi świętymi. Możesz na przykład udać się do Rzymu, do apostołów Piotra i Pawła. 

 

Animator może pokazać uczestnikom film na YouTube dotyczący pielgrzymek, lub pokazać przygoto-

wane przez siebie zdjęcia. 

 

(2) Procesje 

Animator prosi jednego z uczestników do przeczytania cytatu z pisma. 

 

(2Sm 6, 1-11): ,,Znów Dawid zgromadził wszystkich doborowych wojowników Izraela w liczbie 

trzydziestu tysięcy. Dawid i wszyscy ludzie towarzyszący mu, powstawszy, udali się w kierunku 

judzkiej Baali, aby sprowadzić stamtąd Arkę Boga, który nosi imię: Pan Zastępów spoczywa-

jący na cherubach. Umieszczono Arkę Bożą na nowym wozie i wywieziono ją z domu Abina-

daba, położonego na wzgórzu. Uzza i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili wóz, z Arką Bożą. 

Achio wyprzedzał Arkę. Tak Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed Panem z całej siły 

przy dźwiękach pieśni i gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach. Gdy przy-

byli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły 

szarpnęły. I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzie i poraził go tam Bóg za ten postępek, tak że 

umarł przy Arce Bożej. A Dawid strapił się, dlatego że Pan dotknął takim ciosem Uzzę, i nazwał 

to miejsce Peres-Uzza [Tak jest] po dzień dzisiejszy.  

I Dawid uląkł się Pana w owym dniu, mówiąc: «Jakże przyjdzie do mnie Arka Pańska?» Nie 

chciał więc Dawid kierować Arki Pańskiej do siebie, do Miasta Dawidowego. Sprowadził więc ją 

do domu Obed-Edoma z Gat. I Arka Pańska pozostawała w domu Obed-Edoma z Gat przez 

trzy miesiące. A Pan błogosławił Obed-Edomowi i całej jego rodzinie”. 

 

Jakie odniesienie do procesji ma podany fragment?  (pokazuje że Arka Przymierza tak jak monstran-

cja podczas procesji jest przenoszona w różne miejsca) 

 

Animator prosi grupę drugą o zaprezentowanie swojej pracy, a po prezentacji przechodzi do podsu-

mowania czym są procesje. 

 

Na podstawie powyższego fragmentu i waszej prezentacji możemy powiedzieć wstępnie czym są pro-

cesje a teraz bardziej wam to przybliżę. Procesje są organizowane w celu wyrażaniu swojej wiary, 

manifestowania je, pokazywać innym ludziom że wierzysz, że nie boisz się i nie wstydzisz swojej 

wiary. Przez procesje ukazujesz to, że Bóg jest ważny w twoim życiu. 

Procesje są organizowane w Boże Ciało wtedy to papież niesie Najświętszy sakrament w procesji uli-

cami Rzymu, podobnie jest w wielu parafiach na całym świecie. W Niedzielę Palmową Msza św. nie 

rozpoczyna się przy ołtarzu, ale w innym miejscu, często na zewnątrz kościoła. Śpiewając i modląc 

się z palmami w rękach, świętujemy triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Należy też wiedzieć, że 

procesje występują w każdej Mszy Świętej (procesja wejścia i zejścia). 

 

Animator może zaprezentować uczestnikom zdjęcia z procesji. 

 

(3) Rekolekcje 

Animator prosi kolejną osobę do przeczytania cytatu z Pisma Świętego. 
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(Mk 14, 66-72): Kiedy Piotr był na dole, na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego ka-

płana. Zobaczywszy Piotra grzejącego się [przy ogniu], przypatrzyła mu się i rzekła: «I ty byłeś z tym 

Nazarejczykiem Jezusem». Lecz on zaprzeczył, mówiąc: «Nie wiem i nie rozumiem, co mówisz». I wy-

szedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca, ujrzawszy go, znowu zaczęła mówić do tych, 

którzy tam stali: «To jest jeden z nich». A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili 

znowu do Piotra: «Na pewno jesteś jednym z nich, jesteś także Galilejczykiem». Lecz on począł się zakli-

nać i przysięgać: «Nie znam tego człowieka, o którym mówicie». I zaraz powtórnie zapiał kogut. Wspo-

mniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus: «Pierwej, nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy Mnie 

się wyprzesz». I wybuchnął płaczem. 

Czego dowiadujemy się o Piotrze w przedstawionym fragmencie? (Dowiadujemy się że Piotr przeżył 

swojego typu rekolekcje) 

Jak je przeżył, co takiego ważnego się wydarzyło? ( Rozpłakał się ponieważ dotarły do niego słowa 

Pana    Jezusa, nawrócił się) 

 

Prezentacja grupy trzeciej. 

 

Rekolekcje jest to czas refleksji, oferują nam to że od czasu do czasu możemy wycofać się z codzien-

ności i wybrać na kilkudniowe skupienie się na swojej wierze, modlitwie. Można wtedy w pełni skon-

centrować się nad tym, co jest w życiu naprawdę ważne czyli skoncentrowanie się na Bogu. Możemy 

wyróżnić różne rodzaje rekolekcji takie jak: rekolekcje z RAM-u, KSM-u, Oazowe, rekolekcje dla 

bierzmowanych, Rekolekcje Wielkopostne, Adwentowe, rekolekcje dla osób starszych. 

 

Teraz proszę żebyście wysłuchali krótkiego świadectwa osoby która przeżyła swoje rekolekcje i co 

sądzi a takiej formie wielbienia Pana Boga.  

 

Cześć nazywam się Kacper, opowiem wam moje świadectwo z rekolekcji. Jadąc na moje pierwsze  

rekolekcje wakacyjne w życiu, biłem się z myślami, miałem różne odczucia takie jak obawa, lekki 

strach przed tym co może się tam wydarzyć, co może mnie spotkać. Strach przed tym, że będzie mi 

trudno się zintegrować z pozostałymi osobami będącymi na turnusie, ale nadszedł czas czas rekolekcji 

i było takie BOOM! bo już w ciągu pierwszych dni wszystkie moje wcześniejsze myśli okazały się po 

prostu błędne, odczułem coś czego wcześniej nie odczuwałem taką wewnętrzną radość, otwartość 

serca, jak wcześniej byłem zamkniętą w sobie osobą tak wtedy nie miałem problemu z tym żeby do 

kogoś podejść i porozmawiać, lub po prostu się w jakikolwiek sposób zintegrować, pomijając to że 

rekolekcje wpłynęły pozytywnie na mój charakter i ogólnie na moje życie, to dzięki nim bardzo po-

prawiły się moje relacje z Panem Bogiem. Gorąco zachęcam cię do tego abyś pojechał na rekolekcje 

bo to jest naprawdę wspaniały czas ze wspaniałymi ludźmi, ale przede wszystkim dlatego że dzięki 

nim z pomocą Boga możesz odkryć swoje życiowe powołanie. 

Co możecie wywnioskować na temat rekolekcji na przykładzie tego świadectwa?    (Są one potrzebne 

aby poznać swój cel życiowy, poznać piękno życia z Bogiem). 

Jak rekolekcje mogą wpłynąć na nasze życie?  (Pozytywnie bo dzięki nim możemy poznać siebie i po-

głębić swoją wiarę). 

Animator może zagrać z uczestnikami w jakąś popularną grę z rekolekcji (pif-paf, mafia, wyścig podu-

szek) 

 

III. Działać 

W tej części spotkania animator może podjąć rozmowę z uczestnikami. Animator może poprosić             

uczestników o podzielenie się swoim świadectwem z rekolekcji/pielgrzymki. 

Animator może pokazać plakat reklamujący rekolekcje/pielgrzymki, opowiedzieć jak wyglądają reko-

lekcje/pielgrzymki. Zachęcić uczestników aby wybrali się na pielgrzymkę wyruszającą przykładowo z 

naszej diecezji na Jasną Górę, lub aby wybrali się na rekolekcje wakacyjne/zimowe odbywające się w 

Ustrzykach Górnych/ Dubiecku. Zapoznać uczestników ze wskazówkami jak zapisać się na rekolekcje. 

 

3. Hasło spotkania 

''Czas z Bogiem'' 

4. Piosenka spotkania 



4 
 

      ''Gdy uczniów swych posyłał Pan, by nieśli pieśń radosną..." 

5. Zadanie apostolskie 

Zachęć kogoś ze swoich znajomych, aby pojechał z tobą na rekolekcje, lub wybrał się na piel-

grzymkę. 

6. Modlitwa na zakończenie 

Duchu Święty dziękujemy, że byłeś obecny pośród nas podczas dzisiejszego spotkania, za to że dzięki 

tobie otworzyliśmy się na nową wiedzę którą możemy wykorzystać w przyszłości. Prosimy otocz swoją 

opieką wszystkich rekolekcjonistów oraz pielgrzymów. Spraw abyśmy zechcieli podjąć trud piel-

grzymi, oraz formować się w czasie rekolekcji. Aniele Boży... 

 
 

 

 

 


