
Agnieszka Zywar 

Temat: CZY HAZARD, NARKOTYKI, ALKOHOL I NADMIERNE BOGACTWO TO GRZECH ? 

a )Cel dydaktyczny: Uświadomienie o szkodliwości używek 

b) Cel wychowawczy: Zachęta do porzucenia lub mądrego korzystania z nich. 

Pomoce: Biblia, kartki papieru A4 ok. 10 sz., kilka długopisów/kredki, ulotka KWC     (Aneks 1) 

 Temat 

 1.Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, zapaleniu świecy, modlitwy do Pana Jezusa (znaną 

formułką lub własnymi słowami) 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze,  dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie 

było 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 

Chciałabym abyśmy dzisiaj porozmawiali na temat uzależnień, a w szczególności zwrócili uwagę na 

narkotyki, alkohol, hazard i bogactwo. 

[Dialog-Animator zadaje pytania uczestnikom] 

-Jaki wpływ używki maja na nasze życie, z czym się wiążą: skutki, konsekwencje??(wpływają na 

zachowanie człowieka i postrzeganie przez niego otoczenia, używki to uzależnienie które  prowadzi 

do zmiany wolności na niewolę) 

-Co myślicie o osobach uzależnionych? ( wydaje mi się że to osoby które pogubiły się w swoim 

życiu) 

-Jak wygląda życie osób które popadły w nałogi? (są nieszczęśliwi , smutni, potrzebują pomocy, tracą 

rodziny, znajomych) 

-Mieliście styczność z osobami uzależnionymi? ( tak, nie ) 

-Czy sami macie problem z używkami? ( tak, nie, nie chcę wypowiadać się na ten temat) 

Jak postępuje uzależnienie, nałóg, co powoduje, przedstawia nam pewien fragment książki pt. ,,Mały 

Książe”. Ten fragment został nazwany- ,, zaklęty krąg” i przybliża nam uczucia i zdanie osób 

uzależnionych. 

 



 -Dlaczego pijesz?-  zapytał Mały Książe 

-Aby zapomnieć - odpowiedział Pijak. 

- O czym zapomnieć? - zaniepokoił się Mały Książę, który już zaczął mu współczuć. 

- Aby zapomnieć, że się wstydzę - stwierdził Pijak, schylając głowę. 

- Czego się wstydzisz? - dopytywał się Mały Książę, chcąc mu pomóc. 

- Wstydzę się, że piję - zakończył Pijak rozmowę i pogrążył się w milczeniu. 

-Co sądzicie o tych słowach ?  (zgadzam się z nimi)  

Animator udziela głosu uczestnikom 

-Czy łatwo jest poradzić sobie z uzależnieniem? ( nie, jest to nałóg który niszczy człowieka) 

II. Osądzić 

Chciałabym abyśmy odpowiedzieli sobie teraz na kilka pytań : 

HAZARD 

- Czy muszę sprzeciwiać się hazardowi? (Hazard to ryzykowanie pieniędzmi lub innymi 

wartościowymi rzeczami w grze, w której rządzi przypadek. To samo w sobie nie stanowi 

grzechu(KKK 2413).. Ważne jest jednak, żeby gracz ryzykował czymś, czego jest prawowitym 

właścicielem i na utratę czego może sobie pozwolić. Niebezpieczeństwo hazardu polega na tym, że 

może on być bardzo wciągający: łatwo jest dać się ponieść emocjom związanym z grą. Można wtedy 

utracić zdolność podejmowania racjonalnych decyzji. Zniszczyć nie tylko swoje ale także życie 

rodziny)  

 NARKOTYKI 

- Czy Kościół jest przeciwny narkotykom?  ( Zażywanie narkotyków to wielki grzech, ponieważ może 

poważnie zaszkodzić życiu i zdrowiu człowieka (KKK 2291). Narkotyki osłabiają zdolność myślenia i 

świadomość, sprawiają, że jest się mniej zdolnym do reagowania. Jeszcze gorsze są produkcja i 

sprzedaż narkotyków, ponieważ powodują one, że inni ludzie ciężko grzeszą i rozprzestrzeniają zło. 

Jedyny wyjątek stanowi zażycie narkotyku jako lekarstwa przepisanego przez lekarza ze względu na 

jego właściwości lecznicze.) 

ALKOCHOL 

Rozważmy w kontekście tej dynamiki Słowo Boże.( Animator prosi uczestników o skorzystanie z 

Pisma Świętego) 

(Mt 11,19),,Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią:,, Oto żarłok i pijak, przyjaciel 

celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny” 

(J2,2-10),,A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». 4 Jezus Jej 

odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?* Czyż jeszcze nie nadeszła godzina 

moja*?» 5 Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 

powie»*. 6 Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń*, z 

których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 7 Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie 

wodą!» I napełnili je aż po brzegi 



  

 8 Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś 

zanieśli. 9 A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, 

skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego 10 i 

powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas 

gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory»’’ 

- Czy spożywanie alkoholu jest grzechem?( Picie alkoholu nie jest grzechem, ale spożywanie go w 

nadmiarze - jest Może szkodzić zdrowiu i ciału, które otrzymałeś od Boga. Kiedy jesteś pijany, nie 

jesteś w stanie się kontrolować) 

 -Kiedy picie to już grzech?  ( picia alkoholu jest grzechem w momencie kiedy spożywamy go przed 

osiemnastym  rokiem życia) 

NADMIERNE BOGACTWO 

Teraz także proszę was o sięgnięcie po Pismo Święte, rozważymy trzy fragmenty. 

(Mt 19, 23),,  Jezus zaś powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z 

trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego” 

.(Mt 6,19-20) ,,Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje 

włamują się, i kradną. 20 Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i 

gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną” 

( 1 Tym. 6,10),,Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając 

się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami” 

- Czy bogactwo to grzech?( Bogactwo nie jest grzechem. Jezus ostrzegał przed zagrożeniami bogactwa 

aby ono nie stawało się naszym bożkiem. Przekonywał swoich uczniów, żeby nie martwili się o 

pieniądze. Liczy się przede wszystkim nasze życie wieczne, a nie ziemskie. Jeśli masz pieniądze, 

powinieneś mądrze z nich korzystać. Chociaż bogactwo często prowadzi do hedonizmu, 

konsumpcjonizmu i egoizmu, czyli wypaczonego stylu życia, to jednak nauczanie społeczne Kościoła 

nie jest przeciwne bogaceniu się. Podkreśla się w nim nie tyle aspekt posiadania, ile raczej używania 

dóbr materialnych w mądry sposób) 

-Jak mądrze być bogatym? 

W życiu każdego z nas jest obecny Duch Święty ,który pomaga nam podejmować dobre decyzje 
dlatego pamiętajmy że mamy wolną wolę a używki nie są konieczne w naszym życiu. Niemniej hazard 
dla zabawy, bogactwo bez chciwości i alkohol w umiarze nie są grzechem natomiast narkotyki nim są. 
Jednak niosą one niebezpieczeństwo. 

III. Działać 

Jest wiele metod pomocy osobom uzależnionym jednym z nich jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka. 

KWC jest programem ewangelizacyjnym, którego założeniem jest uwolnienie człowieka od 

uzależnień, przede wszystkim od uzależnienia alkoholowego, poprzez zawierzenie Jezusowi 

Chrystusowi. Celem jest osiągnięcie wolności rozumianej zgodnie z chrześcijańską koncepcją 

wolności osoby. 

 

 Animator dzieli uczestników na grupy i rozdaje im ulotki. 

Proszę was teraz abyście w grupach przedstawili plakat z propozycją do działania pomocy innym, 

którzy są  na drodze do uzależnienia. 



 Po określonym czasie następuje prezentacja pracy grupowej 

3. Hasło spotkania 

,,Mówimy stop uzależnieniom” 

4.Piosenka spotkania 

,,Gdy drogi pomyli los zły” 

5. Zadanie apostolskie 

W pacierzu przez najbliższy tydzień dodatkowo pomódlcie się o osoby uzależnione i pomoc tym 

którzy próbują się od uzależnienia uwolnić. 

6. Modlitwa na zakończenie 

Na zakończenie pomódlmy się modlitwą , która nauczył nas Jezus Chrystus. Ojcze nasz… 
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