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Kamil Świątoniowski 

Temat: O co chodzi w cudach, magii i praktykach okultystycznych? 

a) Cel dydaktyczny: Poznanie prawdy dotyczącej cudów, magii i praktyk okultystycznych 
b) Cel wychowawczy: Przestrzeżenie przed magią i praktykami oraz pogłębienie zaufania Bogu. 
Pomoce: 3 kartki A3, kolorowe markery, Biblia, karteczki samoprzylepne 

 
Treść 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, modlitwy do Pana Jezusa (znaną formułką lub wła-

snymi słowami).  

Panie Jezus Chryste, powiedziałeś: „gdzie  dwaj albo trzej zebrani są w Imię moje, tam i Ja jestem”, 

bądź obecny wśród nas i prosimy o największy dar – o obecność Ducha Świętego. Niech On nas napełnia 

darem rozumu i miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
Animator wita wszystkich obecnych i po wprowadzeniu atmosfery skupienia przechodzi do tematu…  

2. Treść właściwa  

 

I. Widzieć 

 

[Animator rozdaje każdej grupie po jednej kartce formatu A4 i przypisuje każdej grupie słowo. Pierwsza 

grupa pisze skojarzenia związane ze słowem cud, druga z słowem magia, a trzecia – praktyki okulty-

styczne. Po rozdaniu animator daje 5 minut grupie na pracę.] 
Na początek podzielimy się na trzy grupy. Odliczcie do 3, a następnie każdej grupie dam kartkę na której 

będziemy pisać skojarzenia związane z tematem. Pierwsza grupa pisze skojarzenia związane ze słowem 

cud, druga z słowem magia, a trzecia – praktyki okultystyczne.  

[Po danym czasie jest prezentacja odpowiedzi] 
-O co chodzi w cudach, magii i praktykach okultystycznych? [Każda grupa prezentuje swoją pracę] 

[Cuda – religijne określenie zjawiska lub zdarzenia którego nie da się racjonalnie wyjaśnić; wyraz inge-

rencji Boga,  

Magia - ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych,  

Okultyzm - zespół poglądów i wierzeń o istnieniu niepoddających się naukowym obserwacjom istot, mo-

cy i możliwości ukrytych we wszechświecie i człowieku] 

 

Podsumowanie animatora:  

Dziękuję za wasze wypowiedzi.  Wiele przedstawiliście treści o cudach, magii i praktykach okultystycz-

nych, ale chciałbym zgłębić trochę bardziej ten temat. Dlatego chciałbym podczas tego spotkania podjąć 

głębszą refleksję dotyczącą pytania:  

 
O co chodzi w cudach, magii i praktykach okultystycznych? 

 
II. Osądzić 

Chciałbym teraz wspólnie rozważyć fragment Dz 5,15-16: 
" Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra 

padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc cho-

rych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia."  

- Co uczynił święty Piotr ? (dokonywał cudów m. in. uzdrowienia) 

- Czyją mocą dokonywał cudów? (mocą Bożą) 

 

Podsumowanie animatora:  

Tak. Widzimy zatem, że ludzie, są w stanie dokonywać cudów, ale czynią to nie własną mocą ale mocą Bożą – to 

Bóg jest źródłem cudów.  

 

Posłuchajmy teraz opowiadania: (animator czyta)  

Pewnego razu był sobie młody chłopak - Sebastian, który miał kolegę, z którym spędzał dużo czasu i 

świetnie się dogadywał, ale bardzo rzadko w ogóle rozmawiali na temat religii. W sobotnim poranku Se-
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bastian spotkał się z kolegą, a ten mu dał książkę pt. „Magia współczesna”.  Po powrocie do domu Seba-

stian zjadł obiad i natychmiast udał się do pokoju w celu przeczytania książki, którą dostał od kolegi. 

Postanowił poczytać chwilkę i zainteresował się lekko tym co było tam napisane, ale jego mama zawołała 

go by jej pomógł. Sebastian zainteresował się tematem i zaczął lekko szukać więcej w Internecie. Ty-

dzień później spotkał się z kolegą, a ten go spytał jak mu się podoba książka. Kolega następnie słysząc 

entuzjazm w jego głosie postanowił mi pożyczyć kolejną książkę, tym razem z cięższą tematyką. Historia 

się powtarzała przez miesiąc, do momentu, aż Sebastian zaczął mieć wątpliwości czy na pewno powinien. 

Bóg był mu zawsze tak bliski i nie chciał się od niego oddalać. Czuł, że jest coś nie tak. Postanowił po-

rozmawiać o tym z księdzem i spytać o jego zdanie. Proboszcz słysząc historię Sebastiana chciał mu wy-

tłumaczyć przez jaki proces teraz przechodzi i że jeżeli teraz nie zejdzie z drogi, którą kroczy to wkrótce 

ciężko będzie mu wrócić na Boże łono. Pod koniec spowiedzi proboszcz zalecił mu poczytać o cudach w 

biblii. Sebastian następnym razem jak spotkał się z kolegą oznajmił mu, że wiele się dzięki niemu dowie-

dział, ale tu się jego droga z tą literaturą kończy. Sebastian pożegnał kolegę i powiedział, że kiedyś się do 

niego jeszcze odezwie ale potrzebuje trochę czasu. 
[Animator daje chwilę czasu słuchaczom] 

-W których momentach Sebastian natykał się na poszczególne zjawiska: Cuda, Magia, Praktyki okulty-

styczne? [odpowiedzi uczestników na podstawie przeczytanego tekstu] 

- Co jest złego w magii, w okultyzmie? (człowiek zaczyna wierzyć sobie, ufa sile jakichś przedmiotów, a 

przestaje ufać i liczyć na pomoc Boga.) 

 
Podsumowanie animatora: Moi drodzy, Pan Bóg pragnie od nas, abyśmy nie ulegali pokusom dotyczą-

cym zabawy w magię, czy praktyki okultystyczne. Za działaniami magicznymi oraz okultyzmem fak-

tycznie stoi pewna siła – jest to pseudo-siła szatana, który jest przecież przeciwnikiem człowieka, (szatan 

udaje że może coś dać, ale on kłamie, bo jego działanie jest ograniczone), więc korzystanie z takich prak-

tyk nigdy nie przyniesie dobra. Nasz Pan pragnie, abyśmy potrafili Jemu zaufać.  

 

III. Działać 

Porozmawialiśmy sobie o cudach, które mogą pochodzić od Boga i są czymś pięknym. Mówiliśmy też o 

magii i okultyzmie, które są igraniem ze złem. Pomyślmy, jak zachowalibyśmy się w sytuacji, gdy nama-

calnie spotkalibyśmy się z praktykującymi magię i okultyzm? Aby w tym pomóc zapraszam was do pew-

nej aktywności:  

 

 Potrzebuję 6 ochotników (Animator wybiera 6 osób po czym tłumaczy ich role – może im dać wydruko-

wane role – patrz aneks 1) 

 

Scenka pierwsza: 

1. Jesteś osobą, która proponuje koledze modlitwę za chorego kuzyna 

2. Jesteś osobą, która martwi się o zdrowie swojego chorego kuzyna 

 

Scenka druga: 

3. Jesteś osobą, która namawia znajomego do zabawy w wywoływanie duchów 

4. Jesteś osobą, która spotyka się ze znajomym w celu spróbowania jego propozycji zabawy 

 

Scenka trzecia: 

5. Jesteś osobą, która zachęca przyjaciela do zawieszenia nad łóżkiem „łapacza snów” 

6. Jesteś osobą, która jest namawiana przez przyjaciela do skorzystania z zaoferowanego przedmiotu. 

 

 (Uczestnicy otrzymują chwilkę na przemyślenie swojej roli, ale bez kontaktowania się między sobą. Ani-

mator może lekko nakierować aktora, lub nawet zastąpić w razie potrzeby) 

(Grupa 1 przedstawia scenkę) Przedstawiają 1 i 2 osoby przedstawiają: 

(Grupa 2 przedstawia scenkę) Prosimy teraz osoby numer 3 i 4: 

(Grupa 3 przedstawia scenkę) I jeszcze prosimy 5 i 6: 

 

Animator zwraca się do wszystkich uczestników:  

- Co sądzicie o poszczególnych scenach odegranych przez waszych kolegów i koleżanki? [Grupa dysku-

tuje na temat inscenizacji] 
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Podsumowanie animatora:  

Jak sami widzicie – cuda, magia i okultyzm, chodź są to terminy na pozór podobne to różnica między 

nimi jest diametralna. Należy nie mylić tych sformułowań. Mam nadzieję że dzięki tej dynamice, zrozu-

miecie jak działać w tego typu sytuacjach. 

 

3. Hasło spotkania 

„Bądźmy świadkami cudów Bożych” 

4. Piosenka spotkania 

„Stoję dziś” 

5. Zadanie apostolskie 

Poczytam parę świadectw o osobach, które miały z tematem styczność 

6. Modlitwa na zakończenie 

Duchu Święty, przyjdź i napełnij nas sobą. Pozwól nam doświadczać Twojej obecności. Przyjdź w chwili 

naszej radości i chroń to co dobre w nas. Przyjdź w chwili  naszych trudności – przyjdź z dobrym na-

tchnieniem, ukazuj prawdę i dobro i natchnij nas do życia według Bożej miłości i prawdy. Amen.   

Animator na zakończenie może zrobić jeszcze iskierkę. 
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Aneks 1  

(rozetnij role poszczególnych osób) 

 

Osoba 1. Jesteś osobą, która proponuje koledze modlitwę za chorego kuzyna 

Osoba 2. Jesteś osobą, która martwi się o zdrowie swojego chorego kuzyna 

Osoba 3. Jesteś osobą, która namawia znajomego do zabawy w wywoływanie duchów 

Osoba 4. Jesteś osobą, która spotyka się ze znajomym w celu spróbowania jego propozycji zabawy 

Osoba 5. Jesteś osobą, która zachęca przyjaciela do zawieszenia nad łóżkiem „łapacza snów” 

Osoba 6. Jesteś osobą, która jest namawiana przez przyjaciela do skorzystania z zaoferowanego przed-

miotu. 

 


