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Estera Brzyska  

Temat: CZY NALEŻY MODLIĆ SIĘ DO OJCA, SYNA CZY DO DUCHA ŚWIĘTEGO?  

DO MARYI I DO ŚWIĘTYCH? 

a) Cel dydaktyczny: Odkrycie znaczenia modlitwy w naszym życiu. Znaczenie modlitwy do Trójcy Świętej,              

a także przez wstawiennictwo Maryi i świętych. 

b) Cel wychowawczy: Wprowadzenie w życie modlitwy do Boga, Jezusa, Ducha Świętego, a także przez 

wstawiennictwo Maryi i świętych. 

c)Pomoce: Biblia , świeca, doniczka z ziemią, latarka, szklanka wody, ziarenko (np. pieprzu), 4 kolorowe 

flamastry, kredki, jeden brystol A2, 5 kartek A4, 5 długopisów 
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1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, zapalenia świecy i modlitwy do Pana Jezusa 

(znaną formułką lub własnymi słowami). 

„Panie Jezu, Ty obiecałeś, że pozostaniesz z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Prosi-

my Cię, abyś posłał obiecanego nam Ducha Świętego, niech ON rozpali nasze serca i oświeci umysły, 

byśmy mogli coraz bardziej Cię kochać i lepiej Tobie służyć.”  

Odśpiewanie pieśni do Ducha Świętego „Duch Święty niech jednoczy nas” 

Animator wita wszystkich obecnych i po wprowadzeniu atmosfery skupienia przechodzi do tematu… 

2. Treść właściwa  

I. Widzieć 

Przygotowałem dla was coś bardzo małego. (animator pokazuje wcześniej przygotowane ziarnko i za-

daje pytanie:) 

- Co to jest? (To jest ziarenko.) 

- Co może wyrosnąć z tego ziarenka? (Może wyrosnąć drzewo, jakaś roślina.) 

- Czego potrzebujemy, aby wyrosła roślina lub drzewo? (Potrzebujemy doniczki, żyznej ziemi, wody, 

światła.) 

Animator bierze przygotowaną wcześniej doniczkę z ziemią wkłada do niej ziarenko. Następnie podlewa 

ją odrobiną wody i zapala nad doniczką chwilowo latarkę. Zadaje pytanie: 

- Czy to wystarczy, aby to ziarenko wyrosło? (Uczestnicy spotkania mówią, że nie, ponieważ, aby z tego 

ziarenka wyrosło drzewo czy jakaś roślina potrzebna jest regularność tych czynności przez określony 

czas.)  

No dobrze, posadziliśmy drzewo, by dało nam owoce.  

-  Jak myślicie, do czego możemy porównać nasze zabiegi, czynności, w tym wzroście drzewa? (Mo-

żemy porównać je do czynności, którą wykonujemy regularnie. Coś do czego się przykładamy i liczy-

my na owoce naszych działań). 

- Co w naszym życiu duchowym  powinno byś regularnością i stałością, by zaowocowało? (Uczestnicy 

odpowiadają: MODLITWA) 

Skoro znamy  już hasło przewodnie to powiedzcie mi: 

- W jaki sposób wy się modlicie? Czy używacie do tego gotowych formuł modlitw, czy wyrażacie ją 

swoimi słowami? (Odpowiedź uczestnika: Modlę się gotową formułą, jednak w trakcie dnia, gdy jestem 

zabiegany i nie mam czasu, modlę się swoimi słowami do Boga tj. Dziękuję Ci Boże za to, że jesteś przy 

mnie, czy też śpiewam piosenki o tematyce religijnej.) 

Każdy sposób modlitwy, który wymieniliście jest dobry, bo każda modlitwa jest miła Panu Bogu. 

Dzisiaj spróbujemy zgłębić zagadnienie modlitwy i odpowiedzieć sobie na pytanie : Czy należy modlić 

się do Ojca, Syna czy do Ducha? Do Maryi i do świętych? 

 

II. Osądzić 

Powiedzcie mi: 

- Co to jest Trójca Święta, kto wchodzi w jej skład?  (Trójca Święta: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Świę-

ty) 

Animator bierze wcześniej przygotowaną jeden brystol i prosi jednego z uczestników o narysowanie 

pnia drzewa. 

Potrzebuję teraz jedną, chętną osobę (animator wybiera osobę z pośród chętnych). Proszę, abyś nary-
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sował pień drzewa. (po narysowaniu odkładamy  brystol na bok.) 

A. TRÓJCA ŚWIĘTA 

Przeczytam wam teraz krótki tekst (animator czyta poniższy tekst). 

Hipolit Rzymski 

Nie możemy inaczej pojąć Boga, jeśli nie uwierzymy prawdziwie w Ojca, Syna i Ducha Św. (…) 

Słowo Ojca, (…) powiedziało uczniom:  

(Mt 28,19) :„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Du-

cha Św.”                                                                                                                                                           

Pouczył tutaj, że kto by pominął jednego z nich, ten nie okazuje prawdziwego uwielbienia Bogu. 

Bóg bowiem otrzymuje uwielbienie w tej Trójcy. 

- Kim na podstawie tekstu jest Trójca Święta? (odpowiedź: Trójca Święta: Ojciec, Syn, Duch Święty - 

są  trójjedynym Bogiem) 

Teraz przeczytamy fragmenty z Pisma Świętego, w którym są przytoczone modlitwy do Boga Ojca, 

Jezusa i Ducha Świętego. Bardzo proszę abyście słuchali z uwagą, ponieważ później przejdziemy do 

analizy tych fragmentów. Postaramy odpowiedzieć na pytanie, jak powinna wyglądać modlitwa do każ-

dej       z Osób Trójcy Świętej. (Animator wskazuje na jednego z uczestników.) 

 (Dz 7, 59-60) : 

„Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» A gdy osunął 

się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie poczytaj im tego grzechu!» Po tych słowach skonał” 

 

(Rz 8, 26-27): 

„Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić 

tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić sło-

wami.  Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi 

zgodnie z wolą Bożą.” 

(Łk 22,39-46): 

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. 

Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił 

się od nich na odległość około rzutu kamieniem, padł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, 

jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» 

Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i pokrzepiał Go. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się mo-

dlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł 

do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, 

abyście nie ulegli pokusie». 

Po wysłuchaniu tych trzech fragmentów mam do was kilka pytań: 

- Do kogo modlił się Szczepan?( Szczepan modlił się do Pana Jezusa.) 

- O co Szczepan prosił w swojej modlitwie? (Prosił o to, by Jezus przyjął jego ducha oraz aby wybaczył 

tym, przez których był kamieniowany.) 

Skoro podczas modlitwy najczęściej nasze prośby zwracamy do Pana Jezusa i Boga to : 

- W czym Duch Święty pomaga nam podczas modlitwy? ( Duch Święty udziela nam daru rady, który 

pozwala nam dokonywać wyborów w jedności z Bogiem, zanosi nasze błagania do Boga.) 

Wcześniej ustaliliśmy, że Bóg jest trój jedyny, więc powrócimy teraz do naszego plakatu i dorysujemy 

trzy gałęzie ( animator zwraca się do jednego z uczestników) Proszę narysuj trzy gałęzie.  

- Jak myślicie co możemy napisać na każdej z nich? ( Możemy kolejno napisać wszystkie Osoby Trójcy 

Świętej.) 

- Co Jezus mówił w swojej modlitwie do Boga?  (Jezus prosił Ojca o zabranie kielicha- prośba, z dru-

giej strony zdał się na Jego wolę, bo On wie co jest dla nas najlepsze w danym momencie naszego ży-

cia.) 

Animator bierze wcześniej przygotowane markery w trzech kolorach i prosi trzy osoby, aby napisały 
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każda, po jednej z Osób Trójcy świętej. 

Podsumowanie: Skoro Bóg jest trój jedyny, to Trójca Święta tworzy jedno, tworzy nasze drzewo. Zaw-

sze możemy modlić się do wszystkich Osób Trójcy Świętej: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Modlitwa 

jest  naszymi korzeniami. Możemy być pewni, że dociera ona do Boga. Każda na własne szczególne 

cechy. Dlatego możemy zdecydować się na skierowanie niektórych modlitw do jednej z Osób Trójcy. 

Jezus nauczył nas modlitwy „Ojcze nasz”. Modlitwa ta jest oczywiście skierowana do Ojca. Możemy 

też modlić się do Ducha Świętego o natchnienie lub o dary Ducha Świętego. Ponieważ Osoby Trójcy 

Świętej dzielą ze sobą wszystko jest to modlitwa wstawiennicza par excellence (z franc. w całym słowa 

tego znaczeniu). 

B. Maryja i święci 

Wiemy, że mamy Trójcę Świętą, wiemy już jak modlić się do poszczególnych Osób Trójcy Świętej, 

wiemy także o tym, że nie wystarczy modlić się tylko do Jezusa, ale i do Boga Ojca oraz Ducha Świę-

tego. To jak myślicie: po co są w takim razie Kościół proponuje modlitwę do Maryi i do świętych? Ja-

kie znaczenie w naszym życiu mają święci, po co są? Na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedzi 

w najbliższych rozważaniach. Mam dla was teraz zadanie. Dobierzcie się w grupy po 2-3 osoby tak jak 

siedzicie i spróbujcie dopasować świętego do jego „zadania”. Animator rozdaje powycinane kartki gru-

pie (ANEKS-1) i wyznacza czas pracy grup. Po określonym czasie sprawdzamy odpowiedzi. 

Podsumowanie: Każdy z nas ma swojego patrona. Są święci, którzy „specjalizują się” w czymś np. św. 

Antoni pomaga znaleźć rzeczy zgubione, św. Florian jest patronem strażaków, św. Rita patronka od 

spraw trudnych i beznadziejnych. 

Przeczytam wam teraz opowiadanie myślę, że pozwoli nam ono dojść do odpowiedzi na wszystkie na-

sze pytania. 

 Pewnej nocy miałem cudowny sen. Zobaczyłem długą drogę, która z ziemi pięła się ku górze, by 

zginąć pośród chmur, kierując się ku niebu. Nie była to jednak droga wygodna. Co więcej pełna 

była przeszkód, usiana zardzewiałymi gwoźdźmi, ostrymi i tnącymi kamieniami, kawałkami 

szkła. 

     Ludzie wędrowali tą drogą boso. Gwoździe wbijały się w ciało, wielu miało zakrwawione stopy. 

Mimo tego nie rezygnowali, chcieli dojść do nieba. Każdy krok wywoływał cierpienie. Wędrówka 

była powolna i trudna. Potem w moim śnie ujrzałem Jezusa, który szedł naprzód. On również 

szedł boso. Szedł wolno, ale zdecydowanie. Ani razu nie zranił sobie stopy. Jezus szedł i szedł. 

Wreszcie dotarł do nieba i tam usiadł na wielkim, złocistym tronie. Spoglądał w dół, obserwując 

tych, którzy usiłowali wejść. Spojrzeniem i gestami zachęcał ich. Zaraz po Nim szła również Ma-

ryja, Jego Matka. Maryja szła jeszcze szybciej niż Jezus. Wiecie dlaczego? Stawiała swe stopy na 

śladach pozostawionych przez Jezusa. Szybko dotarła więc do Syna, który posadził Ją na wielkim 

fotelu, po swej prawej stronie. 

Maryja również zaczęła dodawać otuchy tym, którzy wspinali się i zachęcała ich, by szli po śla-

dach, zostawionych przez Jezusa, tak jak sama to zrobiła 

     Ludzie rozsądni tak właśnie postępowali i szybko posuwali się ku niebu. Inni skarżyli się na 

rany, często zatrzymywali się, czasami rezygnowali zupełnie i upadali na brzegu drogi, zwyciężeni 

przez smutek. 

-Jaką rolę pełniła Maryja? (Dodawała ona otuchy, wskazywała nam drogę a dokładniej ślady którymi 

mamy kroczyć.) 

- O co możemy prosić Maryję na podstawie tego opowiadania? (Możemy prosić Maryję o wskazywanie 

drogi, śladów którymi mamy chodzić, tzn. możemy ją  prosić o wstawiennictwo u jej syna , abyśmy 

chodzili właściwą droga i odnajdywali właściwe drogi w naszym życiu.) 

  

Podsumowanie: Myślę, że podobnie jest z naszą modlitwą. Na początku bardzo potrzebujemy wsta-

wiennictwa, opieki, takiego prowadzenia za rękę. Maryja, święci są naszymi krewnymi, którzy prowa-

dzą nas do Jezusa. W Jezusie mamy dostęp do Ojca. Uświęca i wspomaga nas Duch Święty. I to jest 

piękne. Ta troska naszej Matki i świętych o nas. Po prostu RODZINA DZIECI BOŻYCH. 

Chciałabym abyśmy teraz wspólnie dokończyli obrazek.  

- Jaką macie propozycję, gdzie moglibyśmy umiejscowić Maryję i świętych? (Maryja i święci mogą 

znajdować się na drodze , przykład obrazka ANEKS-2. ) 

III. Działać 
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Skoro ustaliliśmy, że Maryja i święci pełnią funkcję orędowniczą przed Bogiem, a Bóg jest Osobą 

Trójcy, to zawsze możemy modlić się do wszystkich Osób Trójcy Świętej. Ponieważ tworzą One jedno, 

możemy być pewni, że nasza modlitwa zawsze dociera do Boga. Proszę was teraz abyście w grupach 2-

3 osobowych tak jak siedzicie, ułożyli krótką modlitwę wybierając kogoś z naszego drzewa. Tymi mo-

dlitwami pomodlimy na zakończenie naszego spotkania. Animator rozdaje po jednej kartce A4 dla gru-

py i po jednym długopisie. Animator/Ksiądz czuwają nad przebiegiem i nad poprawnością teologiczną 

treści pisanych modlitw. 

3. Hasło spotkania 

„ Wdrap się na czubek drzewa modlitwy” 

4. Piosenka spotkania 

„Bóg jest tu, Bóg jest tam”  

5. Zadanie apostolskie 

W tym tygodniu odszukam modlitwę do mojego patron i za jego wstawiennictwem pomodlę się modlił 

do Boga. 

Modlitwa na zakończenie 

Teraz pomodlimy się waszymi modlitwami, które przed chwilą ułożyliście. Animator zaczyna modli-

twę: 

Panie Jezu dziękujemy Ci za to dzisiejsze spotkanie, za wszystkich którzy w nim uczestniczyli, za na-

szego księdza. Prosimy, przyjmij nasze modlitwy (uczestnicy mówią napisane przez siebie modlitwy). 

Amen 
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ANEKS 1 

 

 

 

 

Św. Florian 

 Patron/Patronka  wykonawców zawodów wią-

żących się z ogniem: strażaków, hutników i 

koksowników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. 

Św. Rita Patron/Patronka spraw beznadziejnych 

Św. Józef rzemieślnik Patron/Patronka  ludzi pracy 

Św. Jan Paweł II Patron/Patronka rodzin 

Św. Franciszek z Asyżu Patron/Patronka ekologów 

Św. Agata 
Patron/Patronka w pożarach i nowotworach 

piersi 
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MARYJA I 

ŚWIĘCI 

 

 

ANEKS 2 

 

 

DUCH 

ŚWIĘTY 

BÓG OJCIEC 

SYN BOŻY 


