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Justyna Kiełt 

Temat: CZY BOŻE NARODZENIE JEST NAJWAŻNIEJSZYM ŚWIĘTEM W ROKU? 

a) Cel dydaktyczny: Uświadomienie, że święta Bożego Narodzenia nie są ważniejsze od świąt Wielkanoc-

nych. 

b) Cel wychowawczy: Zachęcenie uczestników do głębokiego przeżywania świąt Bożego Narodzenia  
i Wielkanocy.  

Pomoce: kilka kartek A4, długopisy/kredki, Pismo Święte 

 
Treść 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, zapalenia świecy, po czym przechodzi do modlitwy.  

Panie Jezu, poślij nam Ducha Świętego, aby Jego obecność rozpaliła nasze serca i oświeciła umysły, by-

śmy mogli owocnie przeżyć to spotkanie. Odśpiewanie pieśni do Ducha Świętego „Duchu Święty 

przyjdź” 

2. Treść właściwa  

 

I. Widzieć 

Na początek, chciałabym abyście podzieleni w grupy po 4-5 osób (animator dzieli grupę) na kartkach 

A4, które wam dam, przedstawili święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne oraz to co się z wam z nimi 

kojarzy. Może to być rysunek, plakat.  
(Animator rozdaje każdej grupie kartki i daje czas na pracę w grupie. Po zakończeniu pracy prosi 

uczestników o ich prezentację). 
 

Boże Narodzenie: choinka, prezenty, Pasterka, kolacja wigilijna, spędzanie czasu z rodziną, radość, 

szopka. 

Wielkanoc: jajka, baranek, koszyk wielkanocny, śniadanie wielkanocne, pusty grób, palma. 

 

- Myślicie, że dawniej ludzie przeżywali święta tak samo jak my?(Nie, dawniej ludzie nie skupiali się tak 

bardzo na ozdobach, zakupach, bądź drogich prezentach, święta były okazją do rodzinnych spotkań i 

rozmów, ale najważniejsze było przeżywanie ich z wiarą) 

-Jak myślicie jakie popełniamy obecnie błędy podczas przygotowań do świąt?(Zamiast czas oczekiwania 

spędzić w spokoju, to my w stresie wszystko przygotowujemy, biegamy po sklepach i czasami zapomina-

my kto w czasie tych świąt jest najważniejszy) 

 

Teraz gdy wiemy już jak wyglądają oba te święta, oraz jak my je przeżywamy, to rozważmy, które z 

nich jest dla chrześcijan ważniejsze, Boże Narodzenie czy Wielkanoc?  

 

II. Osądzić 

Myślę, że rzadko zastanawialiście się nad tym, które z tych świąt jest ważniejsze i dlaczego, a nawet je-

śli, to pewnie nie było wam łatwo do tego dojść. Ogromną pomocą jest Pismo Święte, rozważmy teraz 

kilka fragmentów: 

(Łk 2, 10-11) 

Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem 

całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 

-Kim jest Mesjasz?(Mesjasz jest przepowiadanym przez proroków Synem Bożym) 

-Co oznacza słowo Mesjasz?(Mesjasz oznacza Pomazaniec- Prorok, Kapłan i Król w jednej osobie, gdyż 

nauczał i głosił ewangelię, złożył w ofierze samego siebie na krzyżu, oraz jest Panem i Królem wszech-

świata) 

-Jakie było Jego najważniejsze zadanie na Ziemi?(Jego najważniejszym zadaniem na Ziemi było zbawie-

nie ludzkości) 

(J 3, 16-17)  
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Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wie-

rzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby 

świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. 

-Po co Bóg posłał na świat swojego Syna?(Bóg posłał swojego Syna, aby wybawił od potępienia wierny 

lud i dał mu życie wieczne) 

-Jak wyglądałoby nasze życie gdyby Chrystus nas nie zbawił?(Przyjście Chrystusa na świat niczego by 

nie zmieniło, gdyby nie oddał za nas życia, aby nas zbawić, nie mielibyśmy przed sobą wizji życia wiecz-

nego, bez którego nasze życie doczesne nie ma sensu) 

(1 Kor 15, 12-23):  

„Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, 

że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A 

jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. 

Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, 

przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwych-

wstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wa-

sza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli 

na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od 

wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy 

spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też 

[dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy 

będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą 

do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. 

-Czy zmartwychwstanie Chrystusa było konieczne do zbawienia wiernych?– na to pytanie odpowiemy 

sobie podczas pewnej debaty. [animator dzieli uczestników na dwie grupy: następnie zadaje zadanie 

uczestnikom, grupy dążą do ustalenia wspólnych argumentów] 
 Grupa pierwsza przedstawia argumenty „za”: (Chrystus przez śmierć i zmartwychwstanie wziął na siebie 

zło świata, ukształtował życie wiernych, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dokonało się zbawienie 

ludzkości).   
Grupa druga „przeciw”- (Zmartwychwstanie Chrystusa nie było konieczne, gdyż już wcześniej można 

było uniknąć grzechu pierworodnego).  
Grupy podsumowują swoje wypowiedzi, starają się dojść do wspólnych wniosków i przedstawiają je na 

forum – (Chrystus musiał zmartwychwstać, gdyż był to Jego życiowy cel i bez tego by nas nie wybawił. 

Bóg nie mógł nie dopuścić do grzechu pierworodnego, ponieważ byłoby to wkroczenie w ludzką wolność, 

a to jest sprzeczne z Jego naturą. Bóg dał człowiekowi wolność i dokonał się grzech, a następnie z miło-

ści do niego, postanowił posłać Jezusa, aby zbawił ludzkość).  

-Co by się działo, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał?(nie mielibyśmy odpuszczonych grzechów, nasza 

wiara byłaby daremna) 

Podsumowanie: Myślę, że wszyscy widzimy teraz które z tych świąt jest ważniejsze i dlaczego, uświa-

domiliśmy sobie jak wygląda nasze życie po zmartwychwstaniu oraz jak wyglądałoby, gdyby Chrystus 

nas nie wybawił. Zawsze powinniśmy pamiętać o tym, że to właśnie zmartwychwstanie jest tajemnicą 

naszej wiary, bez której nie moglibyśmy żyć wiecznie. 

 

III. Działać 

Wiemy już, że Wielkanoc jest najważniejszym świętem w roku ale chciałabym, żebyśmy ustalili teraz co 

powinniśmy robić, aby dobrze przeżywać oba te święta (animator rozpoczyna burzę mózgów, każdy 

uczestnik ma możliwość przedstawienia swoich pomysłów, następnie animator z całą grupą wybiera naj-

lepsze odpowiedzi wraz z uzasadnieniem).  

 

Wybraliśmy najlepsze według nas postawy (tj. unikanie hucznych zabaw, większe skupianie się na mo-

dlitwie oraz zasłuchanie się w Słowie Bożym, korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, uczestnic-

two w nabożeństwach wielkopostnych oraz adwentowych, podejmowanie postanowień, naprawianie re-

lacji z nieprzyjaciółmi, wstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu) w czasie Wielkiego Postu oraz Adwentu, 

teraz znów podzielimy się na grupy,  aby przedstawić je w formie scenek (animator dzieli grupę, przy-

dziela każdej z nich tematy i daje im odpowiednią ilość czasu na przygotowanie się) 
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Grupa 1 – unikanie uczestnictwa w hucznych zabawach (spokojne spędzanie czasu z przyjaciółmi za-

miast wychodzenia na głośne imprezy) 
większa wstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu (rezygnacja ze spożywania danej rzeczy, oddając to po-

święcenie Bogu) 

Grupa 2 – większe skupienie się na modlitwie- zarόwno tej prywatnej jak i wspόlnotowej (zachęcenie 

rodziny i przyjaciół do pójścia wspólnie na adorację, bądź do wspólnej modlitwy w domu) 
większe zasłuchanie się w Słowie Bożym (czytanie i rozważanie Słowa Bożego) 

Grupa 3 –  ewangelizacja rówieśników (zapraszanie na spotkania wspólnoty, dawanie świadectwa) oraz 

uczęszczanie na nabożeństwo adwentowe- roraty (wczesne budzenie się, dzieci z lampionami na mszach) 

Grupa 4 – podejmowanie pewnych szczegόlnych postanowień mających wykazać bezinteresowność  

i życzliwość w stosunku do innych (branie udziału w różnych zbiórkach na rzecz osób potrzebujących 

/pomaganie rodzicom i bliskim w obowiązkach przedświątecznych) 
naprawianie relacji z nieprzyjaciółmi (przypadkowe spotkanie z nieprzyjacielem, prowadzące do rozmo-

wy i pogodzenia się) 
 

(gdy wszystkie grupy zaprezentują swoje scenki, animator je podsumowuje i wyjaśnia ewentualne nieja-

sne aspekty) 

Dziękuję za wasze występy! Widzę, że potraktowaliście to poważnie i w bardzo dobry sposób przedsta-

wiliście sytuacje, które są pomocą w lepszym przeżywaniu duchowym świąt.  

 

 

   

 

3. Hasło spotkania 

 

„Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” 

 

4. Piosenka spotkania 

 

Jezus daje nam zbawienie 

 

5. Zadanie apostolskie 

 

Przeczytanie w Piśmie Świętym i rozważenie Męki Pańskiej  

 

6. Modlitwa na zakończenie 

Ojcze, dziękujemy Ci za to spotkanie, za to, że otworzyłeś nasze serca abyśmy mogli zobaczyć prawdę i 

napełnić się nią. Opiekuj się nami w drodze do domu i trwaj przy nas bo bardzo Cię kochamy. „Ojcze 

Nasz..” 

 

 

 

 

 


