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Beata Szumigraj 

Temat: Kto to jest święty? 

a) Cel dydaktyczny: Wyjaśnienie kim jest święty oraz przybliżenie postaci świętych. 

b) Cel wychowawczy: Zachęta do naśladowania świętych i dążenia do świętości. 

Pomoce: Pismo Święte, świeca, zapałki, małe karteczki, kartki A4, długopisy, wycięte obrazki i imiona 

świętych (Aneks 1) lub Quiz (Aneks 2). 

 
Treść 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, zapalenia świecy i modlitwy do Ducha Świętego (zna-

ną formułą lub własnymi słowami): 

Pomódlmy się teraz do Ducha Świętego, aby nasze spotkanie było owocne: „Duchu Święty, który 

oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem 

doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.” 

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

2. Treść właściwa  

I. Widzieć 

Tematem dzisiejszego spotkania jest nasza świętość. Spróbujemy zastanowić się nad pytaniem kim jest 

święty. 

Animator rozdaje uczestnikom karteczki i długopisy. 

Proszę Was teraz, byście w parach zastanowili się nad własną definicją świętego i wypisali jego cechy. 

Animator wyznacza czas na przygotowanie zadania. Po upłynięciu czasu zadaje uczestnikom pytania: 

- Powiedzcie mi teraz, kim według Was jest święty? (święty to człowiek, który całe swoje życie poświę-

ca Bogu, głosząc Słowo Boże;  jest to osoba, która poszła do nieba i oręduje tam za ludźmi) 

- Jakimi przymiotnikami możemy go opisać? (kochający Boga, miłosierny, pomocny, bezinteresowny, 

rozważny, wierny, ufający Bożemu planu) 

- Sądzicie, że łatwo osiągnąć świętość? (może nie jest to łatwe, ponieważ wymaga ona wielu wyrzeczeń, 

ale to droga z Panem Bogiem, a On pragnie naszego dobra i obiera dla nas najlepszą ścieżkę w życiu) 

- Więc czy według Was warto się o nią starać? (tak, ponieważ tylko święci mogą dostać się do nieba) 

Podsumowanie animatora: Święty to ktoś, kto nie żyje dla siebie lecz dla Boga. Nie jest on jednak 

przeciwieństwem grzesznika. Doskonale wie, że jest grzeszny i aby być szczęśliwym potrzebuje Boga i 

Jego przebaczenia. Życie wielu chrześcijan było na tyle szczególne, że ktokolwiek ich spotykał, spoty-

kał samego Jezusa. Żyli tak, jak gdyby cały czas przebywali w łączności z Jezusem. Dlatego stali się 

przykładem dla innych i nazwani zostali świętymi. 

Dzisiaj spróbujemy głębiej odpowiedzieć sobie na pytanie: Kto zatem może być świętym?  

II. Osądzić 

Aby łatwiej było nam odpowiedzieć na to pytanie rozważymy teraz dwa fragmenty z Pisma Świętego 

(animator podaje Pismo Święte i prosi jednego z uczestników o przeczytanie): 

(J 18, 12-17. 25-27) „Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali 

Jezusa, związali Go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który 

owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden 

człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten 

był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana, podczas gdy 

Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, 

pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra: «Czy 

może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka?» On odpowiedział: «Nie jestem». […] A 

Szymon Piotr stał i grzał się [przy ogniu]. Powiedzieli wówczas do niego: «Czy i ty nie jesteś jed-

nym z Jego uczniów?» On zaprzeczył mówiąc: «Nie jestem». Jeden ze sług arcykapłana, krewny 

tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: «Czyż nie ciebie widziałem razem z Nim w ogro-
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dzie?» Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał.” 

- Jaka sytuacja przedstawiona jest w tym fragmencie? (po pojmaniu Pana Jezusa Piotr, ukochany uczeń  

i 

 apostoł Zbawiciela, trzykrotnie się Go wypiera) 

- Dlaczego według Was Piotr postąpił w ten sposób? (pokierował nim ludzki strach przed aresztowa-

niem czy śmiercią z powodu  Jezusa) 

-Jak sądzicie, dlaczego Piotr się bał? (Piotr był takim samym człowiekiem jak my, więc odczuwał takie 

emocje jak strach i niepokój) 

 

Teraz przeanalizujemy drugi fragment (J 21, 15-17): 

„A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz 

Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do nie-

go: «Paś baranki moje!» I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy 

miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce 

moje!». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się 

Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko 

wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje!»” 

- Do czego Jezus wzywa Piotra? (wzywa go do tego, by pasł, karmił i umacniał Jego owce, czyli wspól-

notę Kościoła) 

- Dlaczego Jezus to robi, skoro pamięta trzykrotne wyparcie się Piotra? (Piotr zgrzeszył, lecz żałuje 

swojego błędu, zapewnia Jezusa o miłości, ten upadek na pewno wiele go nauczył, Jezus wie o tym, dla-

tego mu przebacza)  
 

Podsumowanie animatora: Jezus zapytał Piotra o miłość trzy razy, nie zrobił tego jednak by go upoko-

rzyć. Dał mu raczej kolejną szansę, chciał też pouczyć Piotra i nas, że nie ma takiego upadku, z którego 

nie można powstać. Jezus pozwala nam wrócić do Siebie w sakramencie spowiedzi, który oczyszcza 

nas z grzechów i pozwala wrócić na ścieżkę prowadzącą do świętości, do Boga. 

 

 

Teraz przygotowałam dla Was krótki quiz na temat świętych. 

1) WERSJA DLA DZIECI (ANEKS 1 znajdujący się na stronie 4): 

Animator dzieli uczestników spotkania na 4-osobowe grupy, każdej z grup wręcza ten sam quiz składa-

jący się z osobno wyciętych obrazków świętych i karteczek z imionami świętych. 

Proszę Was teraz, byście w 4-osobowych grupach dopasowali imiona świętych do odpowiednich ob-

razków.  
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Animator wyznacza czas na rozwiązanie quizu. 

2) WERSJA DLA MŁODZIEŻY (ANEKS 2 znajdujący się na stronie 5): 

Animator dzieli uczestników spotkania na 4-osobowe grupy, każdej z grup wręcza ten sam quiz składa-

jący się z 10 zamkniętych pytań. 

Proszę Was teraz, byście w 4-osobowych grupach rozwiązali ten quiz. 

Animator wyznacza czas na rozwiązanie quizu. 

 

Po upłynięciu czasu animator sprawdza rozwiązania uczestników i wprowadza ewentualne korekty.    

Następnie  zwraca się do uczestników: 

- Jak myślicie, co mają ze sobą wspólnego wspomniani święci, a czym się od siebie różnią? (Wszyscy 

żyli blisko Boga, oddali Mu swoje życie, różnią się natomiast większością cech, życiorysem, każdy z 

nich jest niepowtarzalny, inny) 

- Czy myślicie, że samych siebie uważali za świętych? (Zapewne nie. Święci ludzie mają bliski kontakt z 

Bogiem, wiedzą, że to On jest święty, a oni sami nie są tacy jak Bóg, dlatego patrzą na siebie jako na 

słabych i małych w porównaniu z Bogiem) 

- Jakie podobieństwa zauważacie między świętymi a współczesnymi ludźmi? (Święci byli normalnymi 

ludźmi, takimi jak my sami, również popełniali grzechy) 

- Zatem jak uważacie, kto tak naprawdę może zostać świętym? (Świętym może zostać każdy z nas) 

- Czy, żeby zostać świętymi potrzebujemy czyjejś pomocy? Jeśli tak, to czyjej? (Potrzebujemy Bożej 

pomocy i łaski)  

- Co musimy zrobić by ją otrzymać? (Musimy prosić o nią Boga i być otwarci na jej przyjęcie) 

 

Podsumowanie animatora: Na podstawie fragmentów Pisma Świętego i życiorysów różnych świętych 

możemy zauważyć, że wszyscy jesteśmy powiązani ze świętymi. To byli zwyczajni ludzie, tacy jak my, 

którzy zdołali osiągnąć niebo, żyjąc z Jezusem. Ty też tak możesz! 

Jezus powołuje nas wszystkich słowami „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz 

niebieski” (Mt 5, 48) 

- Jak sądzicie, dlaczego Bóg chce byśmy zostali świętymi? (Bo nas kocha, dlatego pragnie byśmy byli 

szczęśliwi i przebywali z Nim na zawsze w niebie) 

- A czy Wy chcielibyście zostać świętymi? (Odpowiedzi uczestników) 

 

III. Działać 

Zastanówmy się teraz co możemy zrobić, żeby zostać świętymi. Pomocą będzie dla nas fragment z Pi-

sma Świętego. (Kol 3, 12-14) „Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w ser-

deczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając so-

bie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to 

zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości.” 

Na podstawie tego fragmentu i własnych przemyśleń proszę, abyście w grupach, tych samych co po-

przednio, stworzyli na kartkach „Receptę jak zostać świętym” w 10 punktach.  

Animator rozdaje każdej z grup kartkę A4 i długopisy oraz wyznacza czas na przygotowanie zadania. 

Po upływie czasu następuje prezentacja każdej z grup. 

Na koniec animator zachęca uczestników do zapoznania się z życiorysem swojego patrona z chrztu 

świętego lub bierzmowania. 

1) Hasło spotkania 

„Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” 

 

2) Piosenka spotkania 

„Taki duży, taki mały, może świętym być” 

 

3) Zadanie apostolskie 
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Pomódl się dziś do wybranego świętego lub swojego patrona z chrztu świętego lub bierzmowa-

nia.  

 

4) Modlitwa na zakończenie 

Drogi Boże, prosimy Cię, pomóż nam kroczyć ścieżkami prowadzącymi do Ciebie. Dodaj nam sił, by-

śmy umieli przeciwstawić się złu i potrafili podążać drogą, która wiedzie do świętości. 

 

Na koniec poprośmy o wstawiennictwo świętych, którzy nam patronują. Proszę, byście po kolei wy-

mienili imiona Waszych patronów z chrztu świętego lub bierzmowania, abyśmy wspólnie mogli się do 

nich modlić. 

Modlitwę rozpoczyna animator. Przykładowa modlitwa: 

Święta Agnieszko, módl się za nami. 

Święty Tomaszu, módl się za nami. 

Święty Wojciechu, módl się za nami. 

Święta Anno, módl się za nami. 

Święty Krzysztofie, módl się za nami. 

Amen. 
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Aneks 1 
  

Św. Faustyna Kowalska 

 

Św. Jan Paweł II 

 

Św. Ojciec Pio 

 

Św. Maksymilian Kolbe 

 

Św. Mikołaj 

 

Św. Franciszek z Asyżu 

 

Św. Rita 

 

Św. Stanisław Kostka 

 

*Imiona świętych przed wy-

cięciem zostały dopasowane 

odpowiednio. 
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Aneks 2 

QUIZ O ŚWIĘTYCH 

1. Kiedy coś zginie zwracamy się do… 

a) Św. Floriana 

b) Św. Antoniego 

c) Św. Krzysztofa 

2. Kto jest patronem kierowców? 

a) Św. Jakub 

b) Św. Filip 

c) Św. Krzysztof 

3. Imieniem którego świętego nazywamy biało-czerwony krzyż – znak drogowy znajdujący się 

przed przejazdem kolejowym? 

a) Św. Jerzego 

b) Św. Andrzeja 

c) Św. Grzegorza 

4. Który święty przetłumaczył Biblię na łacinę? 

a) Św. Hieronim 

b) Św. Jan 

c) Św. Wulgat 

5. Który papież wyniósł na ołtarze najwięcej świętych? 

a) Jan Paweł II 

b) Jan XXIII 

c) Klemens VI 

6. Czyim patronem jest św. Barbara? 

a) Lekarzy i sierot 

b) Samotnych matek i lutników 

c) Dobrej śmierci i górników 

7. Kto patronuje myśliwym? 

a) Św. Hubert 

b) Św. Rita 

c) Św. Monika 

8. Czyim patronem jest św. Franciszek z Asyżu? 

a) Ekologów i aktorów 

b) Kominiarzy i nieuleczalnie chorych 

c) Dobrej śmierci i górników  

9. Którzy święci są patronami od spraw beznadziejnych? 

a) Św. Jakub i św. Monika 

b) Św. Juda Tadeusz i św. Rita 

c) Św. Bernard i św. Piotr 

10. Św. Walenty – patron zakochanych -  jest jeszcze patronem… 

a) Tancerzy 

b) Hotelarzy 

c) Nerwowo chorych 

Odpowiedzi dla ANIMATORA (należy odciąć je od quizu): 1-b, 2-c, 3-b, 4-a, 5-a, 6-c, 7-a, 8-a, 9-b, 

10-c 


