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Martyna Szkoła                                         Temat: Co to jest łaska? 

a) Cel dydaktyczny: Uświadomienie jak dostrzegać łaskę Bożą w naszym życiu  

b) Cel wychowawczy: Zachęcenie uczestników  do dziękczynienia za łaski otrzymywane od Boga. 

Pomoce: Pismo Święte, mały wiatraczek, 40 białych kartek A4, kredki, długopisy, flamastry.  

 
Treść 

 1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

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

Pomódlmy się do Ducha Świętego, o Jego łaski, o dar mądrości, rozumu i umiejętności . ,, Duchu Święty, 

który oświecasz serca i umysły nasze...” 

 

2. Treść właściwa  

 

I. Widzieć 

Dzisiejszym tematem spotkania jest łaska, dlatego aby dowiedzieć się coś więcej na jej temat zróbmy 

sobie pewien zabieg. Potrzebujemy wiatrak i kogoś, kto ma dobre płuca [animator wybiera jedną chętną 

osobę do przeprowadzenia dynamiki]. Teraz proszę Cię, abyś mocno dmuchał w wiatrak. Jak myślicie: 

- Co symbolizuję wiatrak? (człowieka) 

- Co symbolizuję powiew wiatru? (łaskę) 

 Skoro już wiemy co symbolizuje wiatrak i powiew, to co czy domyślacie się - Jaki jest sens dynamiki?  

(z wiatrakiem i podmuchem jest jak z łaską Bożą, która jest darem od Boga, bez którego nie możemy 

funkcjonować, ponieważ jest to jak powiew wiatru, który napędza nas do działania, a jeżeli go nie mamy 

to stoimy w miejscu. Pomimo, że jej nie widzimy, to zawsze w nas jest i dzięki tej łasce nasze życie jest 

lepsze) 

Teraz potrzebuję dwie chętne osoby [animator wybiera osoby, które się zgłosiły]. Proszę, abyście zapre-

zentujecie Chrzest Święty. Jedna osoba będzie księdzem, a druga osobą chrzczoną, (uczestniczy prezentu-

ją scenę udzielania chrztu świętego z gestem polewania wodą- bez wody ). Jak myślicie: 

- Co symbolizuje obrzęd polania głowy wodą? (obmycie z grzechu pierworodnego) 

- Co wtedy doświadczamy? (doświadczamy ogromnej łaski, która zmywa z nas grzech pierworodny i czy-

ni nas dziećmi Bożymi) 

Podsumowanie: Łaska to dar, który Bóg udziela nam dla naszego zbawienia, przy Chrzcie Świętym. Bez 

łaski niewiele działoby się w naszym życiu, ponieważ dzięki niej wierzymy i możemy przyjaźnić się z 

Jezusem, dlatego jest bardzo ważna. Tak jak wiatrak bez powiewu wiatru się nie kręci, tak człowiek bez 

łaski nie funkcjonuje.  

Zastanówmy się zatem jak dostrzegać łaskę Bożą w naszym życiu?  

 

II. Osądzić 

Przeczytajmy teraz fragment z Pisma, w którym skupimy się na ziarnku gorczycy. 

(Mk 4, 26-34) 

,,Mówił dalej: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy 

śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak.  Ziemia sama z siebie 

wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie.  A gdy stan zboża na to 

pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym porównamy 

królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się 

je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się 

większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu». 

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli [ją] rozumieć. A bez przypowieści nie 

przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.” 

 

- Do czego możemy porównać ziarno? (do łaski) 
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- Co może symbolizować to, że ziarno wrzucone do ziemi urosło duże i silne? (jeżeli żyjemy w łasce, to 

wzrastamy na silnych i wielkich.) 

 

Posłuchajmy kolejnej historii, która pomoże nam w definicji jak dostrzegać łaskę w naszym życiu. [Ani-

mator odczytuje historie]: 

„Przez 50 lat bł. Matka Teresa miała wrażenie, że nie ma przy niej Boga. Jej modlitwa była sucha, pusta i 

samotna. Później nazwała ten okres ciemną nocą. Pisała: ,,Cisza i pustka są tak rozległe, że chociaż pa-

trzę, nie widzę, słucham, ale nie słyszę.” Pomimo tej ciężkiej próby jej liczne dzieła na rzecz biednych, 

były skutkiem łaski Bożej. Bóg i Jego łaska z pewnością były z nią, chociaż tego nie czuła! Doświadczy-

ła tego w młodości, kiedy prawdziwie pochłonęła ją płonąca miłość do Jezusa. To za sprawą tej łaski, 

postanowiła całkowicie poświecić się Bogu, pracując jako pielęgniarka służąca biednym i chorym, w 

których spotykała Jezusa. 

 

- W jaki sposób św. Matka Teresa odczuwała łaskę, skoro Bóg ukrywał się przed nią? (służąc biednym i 

chorym, w których spotykała Jezusa) 

 

Możemy też podać przykład św. Jana Pawła II, który przebaczył Ali Agcie, który chciał go zabić, dlatego 

jak myślicie: 

- Co to była za łaska? ( łaska przebaczenia) 

 

Przeczytajmy jeszcze jedną historię, św. s. Faustyny Kowalskiej: 

Od wczesnego dzieciństwa, Bóg mówił do św. s. Faustyny bardzo bezpośrednio, w natchnieniach, intui-

cjach i widzeniach. Św. s. Faustyna przez całe swoje życie, zanurzona po uszy w tej relacji z Panem Je-

zusem, dokonywała trudnych wyborów, na które bez Jego inspiracji nie byłaby w stanie sobie pozwolić. 
Cierpliwie słucha i posłusznie wykonywała wszelkie polecenia od Pana Jezusa, dzięki czemu stała się 

Ona „Apostołem Bożego Miłosierdzi”, stała  się wszechświatową głosicielką Miłosierdzia Bożego. To 

przez św. s. Faustynę, zwykłą, skromną, pokorną i schorowaną zakonnicę, Pan Jezus przekazał Koronkę 

do Bożego Miłosierdzia, nakazał namalować swój Obraz Miłosierdzia, z napisem „Jezu Ufam Tobie” 

zapewniając, że dla wszystkich, którzy czcić będą ten obraz, Bóg miłosiernie z nimi postąpi. Zostało 

również ustanowione Święto  Bożego Miłosierdzia, które winno przypominać  ludziom, że bez względu 

na to, jak rozległa jest otchłań ludzkiej słabości, Bóg jest od niej większy i wystarczy jeden akt woli, by 

natychmiast zapomniał wszystkie nasze grzechy, odbudował więź, dał człowiekowi zupełnie nowe życie. 

Te wszystkie wielkie rzeczy i nie tylko te, teraz odczytane dokonały się dzięki łasce Bożej, którą tak hoj-

nie została obdarowana św. s. Faustyna, wszystkie te i inne doświadczenia zapisała w swoim dzienniczku 

duchowym.  

 

- Jak wyglądało życie Św. Siostry Faustyny? (zawsze kroczyła z Bogiem i dzięki Niemu mogła wszystko) 

- Jak możemy dostrzec łaskę w jej życiu? (Wielką łaską były Jej spotkania z Panem Jezusem, Bóg obda-

rował ją również wielką łaską męstwa, bez której nie dokonała by takich wielkich rzeczy, słynnych na 

cały świat)  

  

- Jak my możemy dostrzegać łaski w swoim życiu? (Mamy świadomość, że sami nic nie zrobimy i chodź 

nie zawsze czujemy namacalnie, czy fizycznie Boga, musimy w Niego wierzyć. Łaskę możemy dostrzegać, 

tak jak św. Matka Teresa, poprzez pomoc ludziom potrzebującym, przez przebaczenie, tak jak św. Jan 

Paweł II, gdy przebaczył swojemu oprawcy, który chciał go zabić, czy przez cierpienie, ponieważ  wiele 

dusz zostaje wtedy zbawionych. Łaskę można dostawać także fizycznie, poprzez rozmowy z Panem Bo-

giem, jak św. siostra Faustyna. To wszystko co dostajemy, musimy sobie uświadomić i to pokochać, a 

wtedy otrzymamy jeszcze więcej. Pamiętajmy, że Bóg każdego dnia i o każdej minucie i sekundzie obda-

rza nas łaskami)  

 

A teraz opowiem wam świadectwo Pani Marii Bober, którym podzieliła się na Jasnej Górze. 

 

Kobieta ta mieszka w Niemczech, a kilkanaście lat temu w jej miejscowości wędrował po domach obraz 

Matki Bożej Jasnogórskiej. Gdy dotarł do jej domu, niestety musiała wyjechać. Jechała autostradą, gdy 

zobaczyła światła z naprzeciwka. Był to samochód jadący jej pasem z tą samą prędkością, prosto na nią. 

Pani Maria była w szoku, wiedziała tylko, że nie chcę się zderzyć czołowo z pojazdem. Czuła ręce nało-

żone na swoje ręce, które kierowały ją na boczny pas. Gdy w końcu dojechała do domu z płaczem przy-
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znała się mężowi, że o mały włos nie zginęła w wypadku, jednak czuła, że w jej domownicy modlili się 

za nią. Mąż Pani Marii przyznał, że właśnie skończyli odmawiać różaniec. Już wtedy wiedziała, że ręce, 

które czuła były Matki Bożej, które uratowały jej życie. 

 

- W jaki sposób Pani Maria doświadczyła łaski? (przez modlitwę do Matki Bożej Jasnogórskiej i dzięki jej 

pomocy, ponieważ nie zginęła w wypadku) 

 

W sposób szczególny otrzymujemy łaskę także w sakramentach. Przez chrzest stajemy się dziećmi Bo-

żymi – jest to łaska uświęcająca. Później musimy pokazać się jako chrześcijanie w naszym codziennym 

życiu, a do tego również potrzebujmy łaski – łaski uczynkowej. Pomaga nam ona żyć jako dziecko Boże, 

wspiera i towarzyszy naszym działaniom, abyśmy mogli czynić dobro. 

 

Przeczytajmy kolejny fragment z Pisma Świętego, w którym dowiemy się jakie są rodzaje łask. 

 

(1 Kor. 12, 4-11) 

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są 

wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia 

się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu 

umiejętność poznawania według tego samego Ducha,  innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, 

innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu,  innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, 

innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języ-

ków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. 

 

- Jakie mamy dary łaski? (łaska mądrości słowa, umiejętności poznawania, uzdrawiania, czynienia cu-

dów, proroctwa, rozpoznawania duchów, języków, tłumaczenia języków.) 

 

Podsumowanie: Mamy wiele rodzajów łaski, każda jest wyjątkowa i przypisana specjalnie dla nas. Każ-

dy z nas ją otrzymuje, chodź jej nie widzimy. Na początku jest ona malutka jak ziarenko ale jeśli będzie-

my ją pielęgnować, to będzie z nami całe życie. Popatrzymy też na życie świętych, poznajemy, że tajem-

nicą ich świętości było zmaganie się ze złem i słabościami przy pomocy łaski Bożej. A jak dostrzegać 

łaskę w naszym życiu? Jest ona po prostu dobrym uczynkiem, przebaczeniem, cierpieniem i życiem w 

świętości. Najważniejszą łaską jest łaska uświecająca, którą otrzymujemy przy Chrzcie Świętym, a rów-

nie ważną jest łaska uczynkowa, która ukazuje nasze życie chrześcijańskie i życie z Bogiem. 

III. Działać 

Na podsumowanie naszego spotkania, chcę abyście napisali list, w którym podziękujecie Panu Bogu za 

to wszystko co nam daje – za łaski których się dzisiaj nauczyliśmy, ponieważ może wiele z nich nie zna-

liście i nigdy nie dziękowaliście za to że je otrzymujecie. Dlatego zastanówcie się chwilę co możecie 

napisać, a następnie przelejcie to na kartki. 

 

 

3. Hasło spotkania 

„Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne 

są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.” 

4. Piosenka spotkania 

„Łaską jesteśmy zbawieni” 

5. Zadanie apostolskie 

W pacierzu przez najbliższy tydzień, dodatkowo będę dziękować za dary łaski, jaki otrzymałem. 

6. Modlitwa na zakończenie 

 Dobry Boże, dziękuję Ci za to spotkanie i za każdego członka naszej grupy. Obdarz mnie łaską wiary,  

abym dostrzegała to wszystko co mi dajesz. Dziękuję Ci że prowadzisz mnie przez życie i że mnie chro-

nisz. Proszę Cię o bezpieczny powrót do domu i spokojną noc, abym jutro mogła znów cieszyć się darem 

życia jaki mi dałeś. Amen. 
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