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„Kerygmat powinien skupić się na Panu Jezusie
jako kochającym bracie, przyjacielu, który pomaga
jak najlepiej przeżywać relacje…”

X  T Y D Z I E Ń  W Y C H O W A N I A



W tym roku przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, którego 
można nazwać „papieżem relacji”. Ten charakterystyczny rys sylwetki 
Papieża Polaka był widoczny już w jego kapłańskiej posłudze (środowisko 
nazywało go „Wujkiem”), a później w czasie dwudziestu siedmiu lat trwania 
jego pontyfikatu. Dialog ekumeniczny i międzyreligijny, prośba o przeba-
czenie skierowana, do tych, którzy cierpieli z winy synów i córek Kościoła, 
spotkania z uczonymi, reprezentującymi różne kierunki myślenia, to tylko 
niektóre z działań św. Jana Pawła II, świadczących o stylu, w jakim realizował 
swój pontyfikat. Sam Ojciec Święty był mistrzem w nawiązywaniu relacji.  

„Budujmy więzi” to hasło tegorocznego, X Tygodnia Wychowania w naszej 
Ojczyźnie. Potrzeba relacji należy do najważniejszych potrzeb człowieka. 
Przeżywanie wiary polega na rozwijaniu relacji z Bogiem. Relacje małżeńskie 
i relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi mają fundamentalne znaczenie dla 
procesu wychowania, począwszy od wczesnego dzieciństwa. Proces ten 
opiera się też na relacjach w rodzeństwie, na więziach łączących członków 
rodziny oraz na relacjach z nauczycielami i wychowawcami. Zaburzenie 
którejś z tych relacji wpływa w bardzo niekorzystny sposób na dojrzałość 
wychowanka, a negatywne skutki takich braków mogą towarzyszyć 
człowiekowi nawet do końca życia. Wszelkie działania terapeutyczne 
i kierownictwo duchowe również opierają się na relacjach. Stąd tak ważna 
jest troska o budzenie świadomości znaczenia relacji w naszym życiu. 
Nieocenione znaczenie ma również pomoc w kształtowaniu dojrzałych, 
głębokich więzi. Potrzeby te stały się szczególnie wyraźne wobec wyzwań, 
jakie postawiła przed nami sytuacja pandemii, której wpływ na nasze życie 
wciąż odczuwamy. 

Drodzy Rodzice, Duszpasterze, 
Nauczyciele i Wychowawcy
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Budujmy więzi
X Tydzień Wychowania w Polsce
13 – 19 września 2020 r.

Problematyka budowania wzajemnych relacji będzie przedmiotem 
refleksji, którą podejmować będziemy w naszej Ojczyźnie w dniach 
od 13 do 19 września 2020 roku. 

X Tydzień Wychowania poprzedzi List Pasterski Episkopatu Polski 
na niedzielę, 6 września 2020 r. 

Pomoce do zastosowania w ramach Tygodnia Wychowania, w związku 
z sytuacją epidemiczną, w tym roku zostają przekazane diecezjom w formie 
elektronicznej. Proponujemy rozważania oparte na czytaniach mszalnych 
i teksty modlitwy wiernych na kolejne dni tygodnia, scenariusze katechez dla 
trzech grup wiekowych oraz tekst konferencji dla rodziców, katechetów 
i nauczycieli.  Materiały opracował zespół katechetów i duszpasterzy pod 
kierunkiem ks. Marka Studenskiego.



W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się w naszej Ojczyźnie Tydzień Wychowania, 

któremu tym razem towarzyszy hasło „Budujmy więzi”. Usłyszane przez nas przed 

chwilą czytania mszalne znakomicie wprowadzają w tematykę dotyczącą rozwijania 

głębokich, dojrzałych relacji. Sługa z dzisiejszej Ewangelii prosi króla o odroczenie spłaty 

długu. Pan, który chciał odzyskać dług, sprzedając sługę wraz z całą rodziną, ogarnięty 

litością, rezygnuje z tego zamiaru. Wkrótce potem ten, któremu darowano dług, wtrąca 

do więzienia swego współsługę, który był mu winien sto denarów. Nie bierze pod 

uwagę tego, że sto denarów to nic nie znacząca kwota w porównaniu z darowanym mu 

długiem w wysokości dziesięciu tysięcy talentów. Jezus opowiadając tę przypowieść 

wymienił tu ogromną sumę. Ktoś obliczył, że dziesięć tysięcy talentów to trzysta 

czterdzieści dwie tony złota. Takie zadłużenie sługi wobec króla wydaje się niemożliwe. 

Dzięki zastosowaniu tego zabiegu przypowieść jeszcze dobitniej przemawia do 

wyobraźni słuchaczy. Kryteria, jakie stosujemy w naszych relacjach z bliźnimi, często są 

zupełnie inne niż te, które przymierzamy do samych siebie. Wyjaśnienie znaczenia 

przypowieści z dzisiejszej Ewangelii znajdziemy w pierwszym czytaniu mszalnym. Autor 

Księgi Mądrości Syracha mówi o człowieku, który trwa w nienawiści. Konsekwencje 

takiego stanu wewnętrznego ponosi on sam – „któż więc zyska dla niego odpuszczenie 

grzechów?” (Syr 28,5). 

Uświadomienie sobie własnej grzeszności otwiera na Boże miłosierdzie.  

Świadomość swojej słabości i niedojrzałości ma znaczenie także w relacjach z bliźnimi. 

Nadmierny rygoryzm i zawyżone oczekiwania wobec innych świadczą często o niezna-

jomości siebie i braku pracy nad sobą. Ktoś, kto pracuje nad sobą, wie, ile to wymaga 

wysiłku i z większą życzliwością przyjmuje bliźnich wraz z ich niedojrzałością i ogranicze-

niami. 

Bezcennym kapitałem w pracy wychowawczej jest doświadczenie wychowawcy. 

Wartościowe jest nie tylko to wszystko, co może być uznane za sukces, ale także 

przeżyte i przepracowane porażki, uświadomione słabości i ograniczenia. Wychowawca 

z bagażem takich doświadczeń - dobrze przeżytych i przemyślanych, jest wyrozumiały 

wobec wychowanków, zna sposoby skutecznej pomocy (bo z nich sam korzystał), 

a przede wszystkim jest wiarygodny – sam przeszedł drogę, którą teraz prowadzi swych 

podopiecznych.

Niedziela, 13 września 2020 r.
Syr 27,30-28,7; Rz 14,7-9; Mt 18,21-35
XXIV Niedziela zwykła

Poznanie prawdy o sobie   
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Do Pana, który każdego dnia zachęca nas do wzajemnego przebaczenia, skierujmy 
ufne błagania:

Boże, nasz Ojcze, uwielbiamy Cię za tajemnicę Objawienia Twojego Syna i wysła-
wiamy Twoją Miłość względem każdego człowieka. Wysłuchaj nasze pokorne 
modlitwy i umacniaj naszą gotowość do wzajemnego przebaczania. Przez 
Chrystusa Pana naszego.

Modlitwa wiernych

1. Módlmy się za Kościół Święty, by wiernie wypełniał misję wzywania do 
wzajemnego przebaczenia. Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, by rozpoczynający się dziś Tydzień Wychowania 
przyczynił się do pogłębienia wzajemnych więzi w rodzinach i wspólnotach. Ciebie 
prosimy…

3. Módlmy się za rządzących państwami, by wszelkie spory były rozwiązywane na 
drodze szczerego dialogu, w którym poszukiwane jest to, co prawdziwe, dobre 
i sprawiedliwe. Ciebie prosimy…

4. Módlmy się za chorych, by na swojej drodze spotkali dobrych ludzi, którzy przyjdą 
im z pomocą i by w ten sposób mogli doświadczyć żywej obecności samego Boga. 
Ciebie prosimy…  

5. Módlmy się za zmarłych rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz katechetów, którzy 
budzili w nas świadomość znaczenia relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem, 
z sobą samym oraz z otaczającą nas przyrodą - by dostąpili łaski bycia w społeczno-
ści świętych w niebie. Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za nas samych, by owocem naszej miłości do Pana Boga była 
gotowość do przebaczenia drugiemu człowiekowi, będąca drogą do pogłębiania 
wzajemnych relacji. Ciebie prosimy…

Niedziela, 13 września 2020 r.

Teksty rozważań:  
Modlitwa wiernych: ks. Tomasz Jarosz 

ks. Marek Studenski



Żaden wychowawca nie może przejść obojętnie wobec fenomenu cierpienia.   

Cierpienie jest obecne już w życiu dziecka. Może być ono związane z drobnymi 

niedogodnościami i przeciwnościami losu, niespełnionymi dziecięcymi 

zachciankami, ale może też mieć, i niestety tak się również zdarza, kształt 

prawdziwego krzyża, ponad miarę dziecięcych możliwości. Każdy z nas powinien 

mieć oczy otwarte na cierpienie bliźnich, zwłaszcza cierpienie dotykające dzieci. 

Potrzeba wtedy zdecydowanej reakcji. W takich sytuacjach nikt nie może czuć 

się zwolniony z odpowiedzialności. 

Zadaniem wychowawcy jest też przygotowanie wychowanka do czekających 

go wyzwań, do których należy również zmierzenie się z cierpieniem wpisanym 

w życie każdego człowieka.

W dniu Święta Podwyższenia Krzyża Świętego stajemy wobec cierpienia 

i śmierci Syna Bożego. 

Kardynał Joseph Ratzinger we „Wprowadzeniu w chrześcijaństwo” 

nawiązuje do sceny z dramatu Paula Claudela „Atłasowy pantofelek”. Misjonarz, 

jezuita płynął statkiem, który zaatakowali piraci. Teraz jest rozbitkiem na środku 

morza. Trzyma się jedynie drewnianej belki i wraz z nią dryfuje po falach oceanu. 

Misjonarz zaczyna się modlić: „Panie, dziękuję Ci za to, że mnie tak związałeś. 

Nieraz uważałem, że Twoje przykazania są ciężkie, wola moja wobec tych 

nakazów buntowała się. Dziś jednak nie mogę już ściślej być z Tobą związany 

i chociaż mogę się poruszać, żaden z moich członków nie może się od Ciebie 

oddalić. Tak więc jestem naprawdę przymocowany do krzyża, ale krzyż, na 

którym wiszę, do niczego nie jest przywiązany, błąka się po morzu”. 

Poniedziałek, 14 września 2020 r.
Lb 21,4b-9 albo Flp 2, 6-11; J 3, 13-17
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

Wobec cierpienia
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Towarzyszenie, więzi rodzinne, przyjaźń, rozmowy, pomoc kierownika 

duchowego, czasem terapeuty – to okna, przez które w życie cierpiącego 

człowieka pada światło. Odnalezienie prawdziwego sensu cierpienia zawsze 

jednak związane jest ze spojrzeniem na swoje cierpienie z perspektywy krzyża 

Jezusa. Paul Claudel, kreślący w swej sztuce obraz rozbitka przywiązanego do 

krzyża, miał bezbłędną intuicję. Prawdopodobnie inspirację stanowiło dla niego 

jego własne doświadczenie życiowe. Francuski pisarz i dyplomata w wieku 

osiemnastu lat, pod wpływem impulsu doznanego w katedrze Notre Dame, 

przeżył głębokie nawrócenie. Odczuł wtedy miłość Boga i uwierzył w Syna 

Bożego. Bóg odnalazł go i wzbudził w jego sercu wiarę. Odnalezienie Jezusa 

wpłynęło na całe życie i twórczość Claudela. W jego życiu spełniły się słowa 

z dzisiejszej Ewangelii: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Paul Claudel napisał kiedyś, że 

„Bóg nie przyszedł zniszczyć cierpienia i nie przyszedł go wytłumaczyć. Przyszedł 

wypełnić je swoją obecnością”.

Poniedziałek, 14 września 2020 r.



Bóg tak umiłował świat, że posłał swego Syna, który przez krzyż przyniósł nam 
zbawienie. W duchu zaufania i otwartości na Jego wolę prośmy w naszych 
intencjach:

Dobry Boże, zanosimy tę modlitwę i prosimy, byś wysłuchał tych, których grzechy 
zostały przybite do krzyża Twego Syna. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Modlitwa wiernych

1. Za papieża Franciszka, by ukazywał światu, że krzyż jest znakiem bezgranicznej 
miłości Pana Boga do każdego człowieka. Ciebie prosimy…

2. Za chorych, by przeżywając swoje cierpienie dostrzegali wsparcie, które otrzymują 
od Boga oraz otaczających ich ludzi. Ciebie prosimy…

3. Za prześladowanych za wierność krzyżowi, by czuli obecność Jezusa, który im 
towarzyszy oraz ich pociesza, a także otwierali się na moc Ducha, która pozwala iść 
naprzód, by dać świadectwo. Ciebie prosimy…

4. Za katechetów, by ich słowa i świadectwo pomogły wychowankom w sposób 
dojrzały przyjąć wyzwania, jakie postawi przed nimi dorosłe życie. Ciebie 
prosimy…

5. Za zmarłych, by dostąpili łaski życia wiecznego od Chrystusa, który za wszystkich 
umarł na krzyżu. Ciebie prosimy…

6. Za nas samych, byśmy - adorując krzyż Chrystusa - jeszcze bardziej pogłębiali naszą 
więź z Bogiem i drugim człowiekiem. Ciebie prosimy…  

Poniedziałek, 14 września 2020 r.

Teksty rozważań:  
Modlitwa wiernych: ks. Tomasz Jarosz 

ks. Marek Studenski



Pierwszym zadaniem każdego wychowawcy jest troska o własny rozwój. 

Patrząc na życie Maryi, Matki i Wychowawczyni Syna Bożego – i naszej – można 

zauważyć, że od początku pozwala się Ona wychowywać Bogu. W czasie 

ofiarowania Jezusa jest przygotowywana, że Jej duszę przeszyje miecz cierpienia 

(Łk 2,35). Odnajdując Jezusa w świątyni jerozolimskiej, słyszy Jego wyrzut: 

„Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co 

należy do mego Ojca?” (Łk 2,49). Kiedy do Jezusa dociera wiadomość, że Jego 

Matka i bracia chcą się z Nim spotkać, Jezus stwierdza: „Moją matką i moimi 

braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8,21). Maryja uczy 

się w ten sposób, że Jej relacja z Synem ma mieć charakter duchowy. Anioł zjawił 

się w życiu Maryi w chwili zwiastowania, potem odkrywała Ona stopniowo wolę 

Boga w taki sam sposób, w jaki może to czynić każdy z nas. Ewangelia daje 

możliwość obserwowania wewnętrznego rozwoju Matki Jezusa. Nie od razu 

wszystko jest dla Niej jasne. Po opisie odnalezienia Jezusa w świątyni wśród 

uczonych, Ewangelista dodaje, że Maryja i Józef „nie zrozumieli tego, co Jezus im 

powiedział” (Łk 2,50).

Św. Łukasz zamieszcza w swej Ewangelii bardzo istotną informację dotyczącą 

Matki Jezusa. O jej znaczeniu świadczy fakt, że Ewangelista powtarza ją 

dwukrotnie. Pisząc o zdumieniu wszystkich, którzy dowiedzieli się o narodzeniu 

Jezusa, wzmiankuje, że reakcja Maryi na to, czego doświadczała i w czym 

uczestniczyła, była odmienna od reakcji pozostałych świadków tych wydarzeń: 

„Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” 

(Łk 2,19). Podobną uwagę umieszcza mówiąc o życiu Jezusa w Nazarecie: 

„A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu” (Łk 2,51). 

Wtorek, 15 września 2020 r.
Hbr 5,7-9; Łk 2,33-35
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej 

Rozwój wychowawcy
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Warunkiem rozwoju wewnętrznego jest uważne uczestnictwo we wszystkich 

wydarzeniach życia oraz rozeznawanie ich znaczenia i wynikających z nich 

konsekwencji. Trzeba mieć czas, by na chwilę się zatrzymać i rozważyć, jaki sens 

ma to wszystko, czego doświadcza się w życiu. Nie ma mowy o wzroście 

duchowym w przypadku osób, które nie chcą zdobyć się na refleksję, są 

całkowicie wciągnięte w kierat codzienności, żyją z dnia na dzień, ślizgając się po 

powierzchni zdarzeń. 

Rodzic, nauczyciel i wychowawca będzie skuteczny tylko wtedy, gdy sam 

będzie się rozwijał  tak jak Maryja, którą papież Paweł VI nazwał „pierwszą 

i najdoskonalszą Uczennicą Chrystusa”.

–

Wtorek, 15 września 2020 r.



Wzywając wstawiennictwa naszej Matki, przedstawmy Bogu nasze prośby:

Wszechmogący, wieczny Boże, przed Twoje Święte Oblicze zanosimy dzisiaj nasze 
pokorne błagania. Wysłuchaj nas za wstawiennictwem Maryi, naszej Matki, która 
wstawia się za nami u Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który żyjesz i królujesz na 
wieku wieków. 

Modlitwa wiernych

1. Módlmy się za jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, by dzięki 
wstawiennictwu Maryi, swojej Matki, prowadził wszystkie dzieci do Jezusa. Ciebie 
prosimy…

2. Módlmy się za rodziców, którzy opłakują śmierć swoich dzieci, by przez 
wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej Miłosierny Jezus uleczył ich zranienia, 
uwolnił od bólu i cierpienia oraz obdarzył pokojem.  Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za dzieci, by zawsze kochały, szanowały i miały czas dla swoich 
rodziców.  Ciebie prosimy…

4. Módlmy się za zmarłych, by dzięki Bożemu miłosierdziu mogli żyć we wspólnocie 
zbawionych w niebie.  Ciebie prosimy…

5. Módlmy się za nas tu zebranych, byśmy usłyszeli wezwanie Jezusa z krzyża i z dzie-
cięcą ufnością przyjęli Maryję za naszą Matkę.  Ciebie prosimy…

Wtorek, 15 września 2020 r.

Teksty rozważań:  
Modlitwa wiernych: ks. Tomasz Jarosz 

ks. Marek Studenski



Warunkiem prawdziwego dialogu jest wsłuchanie się w to, co mówi 

rozmówca i otwartość na jego argumenty. Bywa jednak tak, że wymiana zdań 

ma pozory rozmowy. W takich sytuacjach uczestniczące w niej osoby starają się 

narzucić drugiej stronie swój punkt widzenia, nieraz nawet nie słuchają tego, co 

ktoś mówi. O ile autentyczny dialog jest w stanie kogoś zmienić, o tyle „atrapa” 

rozmowy nie przynosi żadnych owoców. Jezus przedstawia dziś obraz grupy 

rozkapryszonych dzieci bawiących się na rynku. Kierują one do siebie wzajemne 

pretensje: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakali-

ście”. Odnosi to porównanie do osób, które Go odrzucają. Ponieważ są ślepo 

przekonane do swojego stanowiska, wszystko będzie im służyło do 

potwierdzenia ich decyzji: „Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie 

pił wina; a wy mówicie: «Zły duch go opętał». Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; 

a wy mówicie: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników»”. Decyzja 

została już podjęta. Wszystkie fakty będą interpretowane w taki sposób, by 

wnioski służyły jej potwierdzeniu. 

Jeden z katechetów opowiadał, że miał ucznia, który próbował dezorgani-

zować każdą katechezę. Zabierał głos tylko po to, by negować to, co mówi 

nauczyciel. Sytuacja zmieniła się po rozmowie, jaką chłopak odbył z katechetą 

poza lekcją religii. Uczeń otworzył się i przedstawił problem, który przeżywa. 

Rozmowa zmieniła jego nastawienie do uczącego. Okazało się, że problem leżał 

zupełnie gdzie indziej. Pretensjonalne zachowanie i argumenty przytaczane 

w czasie lekcji wynikały z ogólnego stosunku do katechezy i osoby Uczącego, 

który teraz się zmienił. W procesie wychowania, a nawet w dydaktyce, 

podstawową rolę odgrywa relacja z nauczycielem i wychowawcą. Kształt tej 

relacji ma decydujące znaczenie dla owoców podejmowanych działań.

Środa, 16 września 2020 r.
1Kor 12,31-13,13; Łk 7,31-35 
Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, 
papieża i Cypriana, biskupa

Dojrzewanie w miłości

Liturgia
I 

1



2

Kaprysy, kierowanie się zachciankami, upieranie się przy swoim zdaniu 

to cechy infantylnego podejścia do życia. W przypadku dzieci postawy takie 

są normalnym, charakterystycznym elementem przejściowej fazy rozwoju. 

Gorzej, gdy utrzymują się w życiu dorosłym. Usłyszeliśmy dziś słowa św. Pawła: 

„Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 

dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne” 

(1 Kor 13,11). Apostoł mówi to w kontekście „Hymnu o miłości”. Nic tak nie służy 

rozwojowi i przechodzeniu z postawy infantylnej do dojrzałości, jak głębokie, 

dojrzałe  relacje oparte na miłości. 

Środa, 16 września 2020 r.



Za wstawiennictwem świętych męczenników Korneliusza i Cypriana zanieśmy do 
Boga nasze prośby:

Boże, prosimy wysłuchaj nasze prośby i spraw, byśmy wzorem świętych 
Korneliusza i Cypriana przyjmowali Twoją miłość i obdarowywali nią Ciebie oraz 
drugiego człowieka.  Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa wiernych

1.  Dla całego Kościoła  –  o miłość, która współweseli się z prawdą. 

2. Dla osób, które przeżywają trudności  –  o miłość cierpliwą. Ciebie prosimy…

3. Dla małżonków – o miłość, która nigdy nie ustaje i wszystko przetrzyma. 
Ciebie prosimy…

4. Dla umierających – o miłość, która we wszystkim pokłada nadzieję. Ciebie 
prosimy…

5. Dla naszej wspólnoty  –  o miłość, która wszystkiemu wierzy. Ciebie prosimy…

Ciebie prosimy…

Środa, 16 września 2020 r.

Teksty rozważań:  
Modlitwa wiernych: ks. Tomasz Jarosz 

ks. Marek Studenski



Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy, pokazuje, że relacje nawiązywane 

przez Jezusa są głębokie, intymne i czułe. Widać to jeszcze wyraźniej w kon-

tekście reakcji, jaką zachowanie kobiety prowadzącej życie grzeszne wywołało 

u faryzeusza Szymona, gospodarza, który zaprosił Jezusa na posiłek. Kobieta 

„stanąwszy z tyłu u stóp Jezusa, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego stopy 

i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je 

olejkiem” (Łk 7,38). Te czułe gesty nie są wynikiem rozchwiania emocjonalnego 

czy sentymentalnego usposobienia kobiety. Stanowią zewnętrzny wyraz 

głębokiej relacji, jaka wywiązała się pomiędzy nią a Jezusem, relacji, której skutki 

w sposób radykalny zmieniły życie kobiety: „Odpuszczone są jej liczne grzechy, 

ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje” 

(Łk 7,47).

W filmie „Niczego nie żałuję”, ukazującym życie francuskiej piosenkarki Edith 

Piaff, pokazana jest niespełniona tęsknota artystki za prawdziwą miłością. Jako 

dziecko została porzucona przez matkę, towarzyszyła ojcu przedstawiającemu 

cyrkowe sztuczki na ulicach Paryża, następnie wychowywała ją babka, 

prowadząca dom publiczny. Jej jedyna córka, którą urodziła w wieku 17 lat, 

zmarła mając dwa lata.  Część osób fascynujących się twórczością  Edith Piaff za 

testament artystki uznaje jej słowa: „Chciałabym, aby ktoś, wysłuchawszy mojej 

opowieści, powiedział o mnie jak o Marii Magdalenie: wiele zostanie jej 

wybaczone, bo bardzo kochała”.

Wydarzenie z udziałem Jezusa, które opisuje dzisiejsza Ewangelia, możliwe 

było dzięki relacjom, jakie Jezus nawiązywał z ludźmi. Nie byłoby tej pięknej 

sceny ewangelicznej, chętnie uwiecznianej przez malarzy, gdyby faryzeusz nie 

zaprosił Jezusa, albo gdyby Jezus nie skorzystał z jego zaproszenia. 

Czwartek, 17 września 2020 r.
1 Kor 15,1-11; Łk 7,36-50
Dzień Powszedni

Moja więź z Jezusem 
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Ewangeliczny opis spotkania w domu Szymona pokazuje, jakie cechy może 

mieć moja relacja z Jezusem. Powinna ona być szczera, angażująca najgłębsze 

pokłady duszy. Patrząc na sposób, w jaki swoje emocje wobec Jezusa wyraziła 

kobieta przedstawiona przez św. Łukasza w dzisiejszej Ewangelii, trzeba 

stwierdzić, że w mojej relacji z Jezusem nie muszę obawiać się zaangażowania 

sfery emocjonalnej. Ewangeliczny opis spotkania kobiety z Jezusem mówi też 

o tym, że relacja każdego z nas z Jezusem jest jedyna i oryginalna. Jakie środki 

wyrazu znajduje moja więź z Jezusem?

Czwartek, 17 września 2020 r.



Bóg z miłością patrzy na swoje dzieci, dlatego zanieśmy do Niego z pokorą nasze 
prośby:

Miłosierny Ojcze, Ty zachęcasz nas do wzajemnej miłości i przebaczenia, chcąc nas 
uchronić przed podziałami i konfliktami. Prosimy, wysłuchaj naszych próśb 
i spełnij je, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa wiernych

1. Dobry Boże, prosimy Cię za papieża Franciszka, by był świadkiem wiary 
w Chrystusa Zmartwychwstałego. Ciebie prosimy…

2. Dobry Boże, prosimy Cię za naszą Ojczyznę, by panowały w niej pokój, wzajemny 
szacunek oraz gotowość do działania na rzecz dobra wspólnego. Ciebie prosimy…

3. Dobry Boże, prosimy za osoby i instytucje wspierające, a nieraz zastępujące 
rodziców w wychowaniu dzieci, by cieszyły się Twoją obecnością i opieką. Ciebie 
prosimy…

4. Dobry Boże, prosimy Cię za osoby, które żyją w konflikcie - uzdolnij je do 
przebaczenia win. Ciebie prosimy…

5. Dobry Boże, prosimy Cię za zmarłych duszpasterzy i katechetów, by doświad-
czywszy Twojego przebaczenia, mogli dołączyć do grona zbawionych. Ciebie 
prosimy…

6. Dobry Boże, prosimy Cię za nas, byśmy stale potrafili wzajemnie ofiarowywać 
i przyjmować przebaczenie. Ciebie prosimy…

Czwartek, 17 września 2020 r.

Teksty rozważań:  
Modlitwa wiernych: ks. Tomasz Jarosz 

ks. Marek Studenski



Św. Stanisław zmarł w wieku 18 lat w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej 
w roku 1568. W dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości znajdujemy 
odpowiedź na wiele pytań dotykających najważniejszych problemów 
egzystencjalnych. Jeden z takich problemów dotyczy śmierci w młodym wieku. 
Pismo św. wyjaśnia: „Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat 
się jej nie mierzy”. Bóg wybiera najlepszy moment, żeby zabrać nas z tego świata 
– chwilę, w której jesteśmy najbardziej dojrzali, by stanąć przed Bogiem 
w wieczności. Prof. Anna Świderkówna porównała tę sytuację do faz życia 
motyla. Motyl w stanie poczwarki owinięty jest w kokon, z którego w pewnej 
chwili wychodzi na zewnątrz dojrzały owad z pięknymi, kolorowymi skrzydłami. 
Załóżmy jednak, że ktoś chciałby, żeby skrzydła były jeszcze piękniejsze i bardziej 
się rozwinęły i w związku z tym postanowiłby, że przedłuży pobyt motyla 
w kokonie. Próba zabezpieczenia kokonu w celu zapobieżenia wydostaniu się 
motyla na zewnątrz, skończyłaby się jego śmiercią. Również działanie w drugą 
stronę, polegające na wcześniejszym rozcięciu kokonu, by motyl mógł szybciej 
wydostać się na świat, miałoby dla niego fatalne konsekwencje. Jest tylko jedna 
chwila, w której motyl może wyjść na zewnątrz. Ale nie decyduje o niej człowiek.

Patrząc na życie ludzi, można znaleźć wiele przykładów świadczących o tym, 
że data urodzenia i liczba lat niekoniecznie świadczy o dojrzałości. Nie tylko 
życiorys św. Stanisława Kostki i innych świętych, którzy zmarli w młodym wieku, 
ale historie życia wielu osób spoza grona kanonizowanych potwierdzają, 
że można „wcześnie osiągnąć doskonałość” i „przeżyć czasów wiele” – to znaczy 
pod względem dojrzałości życiowej wyprzedzić wielu starszych od siebie. 
Trudno projektować alternatywne biegi zdarzeń, ale może odejście do Pana 
w późniejszym czasie naraziłoby kogoś na powikłania, których nie udałoby się 
uniknąć, bo „urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy 
umysł”. W takiej sytuacji sprawdza się refleksja mędrca: „Zabrany został, by złość 
nie odmieniła jego myśli, albo ułuda  nie uwiodła duszy”. 

Mądry wychowawca widzi pełne dobro wychowanka. Wychowawca żyjący 
wiarą uwzględnia w swych działaniach horyzont wieczności. 

Piątek, 18 września 2020 r.
Mdr 4,7-15; Łk 2,41-52
Święto św. Stanisława Kostki, 
zakonnika, patrona Polski

Widzieć pełne dobro wychowanka
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Naśladując ufność świętego Stanisława, przez jego wstawiennictwo zanieśmy do 
Pana Boga nasze prośby:

Boże Ojcze, Ty dajesz nam świętych, abyśmy na ich wzór zbliżali się do Ciebie. 
Prosimy, wysłuchaj próśb, które zanosimy za wstawiennictwem świętego 
Stanisława Kostki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Modlitwa wiernych

1. Panie Jezu, polecamy Ci naszego papieża Franciszka, oświecaj go światłem swej 
mądrości w głoszeniu Dobrej Nowiny. Ciebie prosimy…

2. Panie Jezu, polecamy Ci chorych na Covid-19, by w cierpieniu potrafili Tobie 
zaufać. Ciebie prosimy…   

3. Panie Jezu, polecamy Ci dzieci i młodzież, daj im odwagę i siłę w podążaniu 
drogami wiary oraz trafne rozeznanie życiowego powołania. Ciebie prosimy…

4. Panie Jezu, polecamy Ci nauczycieli i wychowawców, by towarzyszyli swym 
wychowankom na drodze odkrywania życiowej drogi. Ciebie prosimy…

5. Panie Jezu, polecamy Ci naszych zmarłych, użycz im daru radosnego spotkania 
z Tobą i szczęśliwej wieczności. Ciebie prosimy…

6. Panie Jezu, polecamy Ci nas samych, byśmy za przykładem św. Stanisława Kostki 
codziennie świadczyli o Tobie, wypełniając nasze życie miłością do Ciebie oraz do 
drugiego człowieka. Ciebie prosimy…

Piątek, 28 września 2020 r.

Teksty rozważań:  
Modlitwa wiernych: ks. Tomasz Jarosz 

ks. Marek Studenski



Ziarna w opowieści o Siewcy padały w cztery różne miejsca: na drogę, na skałę, 
między ciernie i na żyzną glebę. Trudno porównywać poszczególne sytuacje, można 
jedynie stwierdzić, że z oczywistych względów najbardziej sprzyjająca jest ta, 
w której ziarno zostaje zasiane na żyznej ziemi. A gdyby zapytać, która z wymienio-
nych sytuacji jest najmniej korzystna? Trzeba się odnieść do Jezusowego 
wyjaśnienia obrazów zawartych w przypowieści. Wydaje się, że największą 
przeszkodą w osiągnięciu obfitych plonów jest alternatywa polegająca na dostaniu 
się ziarna w miejsce skaliste. W pozostałych dwóch przypadkach przeszkody mają 
charakter zewnętrzny. W przypadku ziaren posianych na drogę „przychodzi diabeł 
i zabiera słowo z serca”. Ziarno zasiane między ciernie oznacza sytuację, w której 
odbiorcy Słowa są „zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia”. Skała 
natomiast to rodzaj podłoża. W tym przypadku mamy do czynienia z przeci-
wieństwem człowieka, którego oznacza ziemia żyzna. Przeszkodą dla wzrostu ziarna 
nie jest tu tylko słabość – uleganie pokusom diabła czy mała odporność na troski 
i uroki tego świata. Skała to ci, którzy „nie mają korzenia”. W takiej sytuacji nie ma 
żadnych szans na jakikolwiek rozwój. Zauważmy jednak, że w przypowieści o siewcy 
zawarty jest optymizm i nadzieja, którą łatwo przeoczyć. Siewca jest hojny – sieje 
ziarno nie tylko na żyzną ziemię. Trzy czwarte ziaren pada w miejsca, gdzie, jak się 
wydaje, są małe szanse na wzrost. Nawet skaliste podłoże może w każdej chwili 
zmienić się w podatny grunt. Wszyscy, których zadaniem jest pomoc w rozwoju 
powierzonych im osób, mogą znaleźć w usłyszanej dziś przypowieści inspirację, 
by nie zniechęcać się w podejmowanych działaniach. Nieraz po długim czasie 
w czyimś sercu  następuje wewnętrzna przemiana i zasiane ziarno może wydać 
plon. Ksiądz Jan Twardowski wspominał wydarzenie, którego był świadkiem 
w jednym z warszawskich kościołów: „Z czasu, kiedy byłem księdzem w kościele 
Wszystkich Świętych, nie mogę zapomnieć pewnego przeżycia. Pewnego dnia 
usłyszałem krzyki przy drzwiach wejściowych do kościoła. Chciano wyrzucić kobietę. 
Wołano: - To ulicznica! Pijaczka! Taka może okraść kościół! Obroniłem ją. Poszliśmy 
do zakrystii, a ona powiedziała mi rzecz niezwykłą: - Stałam na ulicy i zaczął padać 
śnieg. Przykrył mnie całą. Przypomniała mi się moja sukienka do Pierwszej Komunii 
Świętej. Chciałabym się wyspowiadać”. (J. Twardowski, Autobiografia. Myśli nie 
tylko o sobie. Tom 1: 1915-1959, Kraków 2006, s. 281.)

Sobota, 19 września 2020 r.
1 Kor 15,35-37.42-49; Łk 7,36-50
Dzień Powszedni

Hojny siewca
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Z wiarą i ufnością zanieśmy do Boga nasze modlitwy:

Boże Ojcze, wysłuchaj nas i spraw, by zasiane w naszych sercach ziarno Twego 
słowa wydało owoc wzajemnej miłości. Przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje 
i króluje na wieki wieków.

Modlitwa wiernych

1. Módlmy się za Kościół święty, by zażyłość z Panem, wypływająca z sakramentów 
świętych, była źródłem prawdziwej komunii wierzących. Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, by kończący się dziś X Tydzień Wychowania 
przyniósł dobre owoce w życiu rodzin, szkół i placówek wychowawczych. Ciebie 
prosimy…

3. Módlmy się za sprawujących władzę, by swoimi decyzjami przyczyniali się do 
budowania prawdziwej wspólnoty w społeczeństwie, któremu służą. Ciebie 
prosimy…     

4. Módlmy się za osoby wykluczone ze względów ekonomicznych, rasowych, 
kulturowych, by była szanowana ich godność oraz zostały przezwyciężone bariery, 
które uniemożliwiają im życie wspólnotowe. Ciebie prosimy…

5.  Módlmy się za tych, którzy już zakończyli czas ziemskiej wędrówki, by dzięki 
miłosierdziu Boga weszli do wspólnoty zbawionych. Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za nas, zgromadzonych wokół ołtarza, byśmy dzięki Słowu Bożemu 
oraz Komunii Świętej byli zdolni do budowania trwałych relacji z Panem Bogiem 
i z drugim człowiekiem. Ciebie prosimy…

Sobota, 19 września 2020 r.

Teksty rozważań:  
Modlitwa wiernych: ks. Tomasz Jarosz 

ks. Marek Studenski
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Bohaterowie powieści Michała Gogola „Martwe dusze” prowadzą nastę-
pującą rozmowę:  

„ – Nie może być nic przyjemniejszego niż życie w odosobnieniu, rozko-
szowanie się widokiem natury i czytanie od czasu do czasu jakiejś książki…
– Ale wie pan co – dodał gospodarz tego zacisza, Maniłow – wszystko to 
ma sens, jeżeli się ma przyjaciela, z którym by się można podzielić…

O to słuszne, to zupełnie słuszne – przerwał Cziczikow. Czymże są wtedy 
1

wszystkie skarby tego świata!”

Zauważmy, że w czasie ziemskiej działalności Jezusa z wieloma ludźmi 
łączyły Go więzi szczególnej zażyłości i przyjaźni. Jeden z przyjaciół Jezusa, 
św. Jan Chrzciciel określa swą relację z Nim w następujący sposób: „…przyjaciel 
oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos 
oblubieńca…” (J 3,29). W Ewangelii św. Jana występuje anonimowy „uczeń, 
którego Jezus miłował”. Przy śniadaniu nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego 
Jezus trzykrotnie pyta Piotra, czy kocha Go więcej niż inni i otrzymuje 
twierdzącą odpowiedź (J 21,15- 17). Św. Jan pisze w swej Ewangelii o przyja-
ciołach Jezusa w Betanii: „Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza” (J 11,5). 
Po śmierci Łazarza Jezus nazywa go wprost swoim przyjacielem: „Łazarz, 
przyjaciel nasz zasnął” (J 11,11), a gdy zapłakał nad grobem przyjaciela, Żydzi 
zauważyli: „Oto jak go miłował” (J 11,36).  Jezus odwiedzał znane Mu osoby 
i  bywał u nich na ucztach nierzadko dotyczyło to osób, które spotykał ostra-
cyzm ze strony społeczeństwa, co spotykało się często z krytyką: „Do grzesz-
nika poszedł w gościnę” (Łk 19,7); „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników 
i grzeszników” (Mt 11,19). Trzeba zauważyć, że Jezus nie traktował swych relacji 
instrumentalnie, nie nawiązywał ich jedynie po to, żeby kogoś doprowadzić do 
nawrócenia, nie przemawiał do ludzi „z góry”, ex cathedra ale siadał z nimi 
przy stole, nawet gdy byli grzesznikami czy pogardzanymi celnikami. 

– 

– 

– 

ks. Marek Studenski

Temat: Budujmy więzi. 
            Każdy z nas potrzebuje 
            głębokich, dojrzałych relacji. Konferencja

II 

Konferencja dla rodziców, duszpasterzy, 

nauczycieli i wychowawców.

1  M. Gogol, Martwe dusze, Warszawa 1971, s. 32.



Stephen R. Covey w książce „7 nawyków szczęśliwej rodziny” przytacza 
historię admirała Jamesa R. Stockdale’a. Jako jeniec w Wietnamie oficer ten 
doświadczył, jak bardzo obecna jest w człowieku potrzeba wspólnoty. 
Przetrzymywany w odosobnieniu kontaktował się z pozostałymi jeńcami 
amerykańskimi stukając w ścianę i używając alfabetu Morse’a. Taka forma 
rozwijania więzi bez rozmów i bezpośredniego kontaktu, pomogła mu 
przetrwać czas niewoli: „Komuniści umieścili każdego z nas w osobnym 
zamknięciu, chcąc zniszczyć więzi między nami i oderwać od naszego 
dziedzictwa kulturowego. Po paru miesiącach daje to niszczący efekt, 
szczególnie kiedy są to miesiące tortur i wymuszania zeznań. W napadach 
depresji człowiek czuje, że spada na samo dno, i uświadamia sobie, że jeśli 
nie podporządkuje swojego życia jakiejś strukturze czy rytuałowi i nie 
wprowadzi w nie nieco poezji, to wkrótce zejdzie do poziomu zwierzęcia.

W tych warunkach tworzy się tajny sposób porozumiewania się za pomo-
cą szyfru błyskowego i wystukiwanego, który zaczyna łączyć życie i marzenia 
wszystkich uwięzionych. Potem pojawia się potrzeba wspólnych ćwiczeń 
i zjednoczonego oporu. W odpowiednim czasie, jeśli wszystko działa jak 
należy, z celi najstarszego rangą jeńca zaczyna się rozprzestrzeniać skodyfiko-
wane prawo. Sieć łączności wzmacnia więzi braterstwa, w miarę jak na 
przestrzeni miesięcy i lat kształtuje się grupa o wspólnych zwyczajach, 

2
wspólnych zobowiązaniach i wspólnych wartościach” .

Przytoczone świadectwo pokazuje, jak ważne dla człowieka jest doświad-
czenie bycia w relacji z innymi.  To, jak silne są nasze potrzeby, najlepiej widać 
w sytuacjach granicznych.  Wspomniani więźniowie nagle odczuli, jak istotne 
jest dla nich nawiązanie kontaktu i poczucie jedności. 

Z pewnością bardzo podobne doświadczenie w ostatnim czasie miało 
wielu z nas, kiedy to ze względu na pandemię, byliśmy zmuszeni pozostawać 
w izolacji i musieliśmy ograniczyć do minimum kontakty towarzyskie. 
W rozmowach prowadzonych przez telefon czy z użyciem różnych komunika-
torów internetowych obiecywaliśmy sobie, że zaraz jak zmieni się sytuacja, 
odnowimy dawne kontakty, spotkamy się, wzmocnimy więzi. Były to dobre 
postanowienia. Warto zapytać, co z nich pozostało.

– 

2

II 

2  J.B.Stockdale, A Vietnam Experience: Ten Years of Reflection, Stanford 1984, za: S.R. Covey, 7 nawyków szczęśliwej 
rodziny, Poznań 2019, s. 229.



Głęboka, dojrzała relacja z drugą osobą daje człowiekowi siłę pozwalającą 
przetrwać nawet najtrudniejsze doświadczenia. Mają tego świadomość 
autorzy scenariuszy filmowych. Bohaterowie wielu filmów potrafią sprostać 
trudnym wyzwaniom dlatego, że towarzyszy im myśl o bliskich. W filmach 
wojennych występuje często scena, w której żołnierz wpatruje się w zdjęcie 
swojej żony czy narzeczonej marząc o powrocie do domu i to pragnienie 
podtrzymuje go podczas licznych prób, jakim musi stawić czoła. 

Umacniająca siła więzi z drugą osobą nie jest jedynie wytworem wyo-
braźni artystycznej. Viktor Frankl, austriacki psycholog, twórca logoterapii 
mającej pomóc człowiekowi w odkrywaniu sensu życia, był więźniem trzech 
obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Doszedł do wniosku, 
że nawet w tak ekstremalnych warunkach można nadal dostrzegać sens życia 
i cierpienia. Jedną z dróg w odkrywaniu sensu w tym „piekle na ziemi” było 
kontemplowanie relacji z bliską osobą w jego przypadku z żoną: „Szybko 
zajmujemy nasze wczorajsze miejsca w rowie. (...) A moja myśl trzyma się 
jeszcze obrazu kochanej istoty. Jeszcze z nią rozmawiam. (...) Nie wiem, nie 
mogę wiedzieć, czy kochany przeze mnie człowiek żyje (w obozie nie istniało 
nic takiego, jak pisanie listów czy otrzymywanie korespondencji); ale w tej 
chwili jest to sprawa bezprzedmiotowa. Po prostu nie potrzebuję tego 
wiedzieć. Na moją miłość, na moją kochającą myśl, na drogie wyobrażenie 
jego duchowej postaci — nie może to już mieć żadnego wpływu. Zdaje mi się, 
że gdybym wówczas wiedział, iż moja żona nie żyje, oddawałbym się tak 
samo tej miłosnej kontemplacji, a nasza duchowa rozmowa byłaby równie 
intensywna i uspokajająca. Bliska jest mi teraz ta prawda: Połóż mnie sobie 

3jak pieczęć na sercu... Bo miłość jest mocna jak śmierć” .

Gdybyśmy mieli wymienić podstawowe potrzeby człowieka z całą pewno-
4ścią w zestawie takim znalazłaby się potrzeba relacji międzyosobowych.

Potrzeba ta jest niezależna od procesu wychowania, wpływów kulturo-
wych czy jakichkolwiek okoliczności, ponieważ, jak każda z podstawowych 

5
potrzeb ludzkich, jest czymś, z czym człowiek przychodzi na świat.

– 

– 

3
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3  V. Frankl, Psycholog w obozie koncentracyjnym, Warszawa 1962, s.44.
4  K. Trojan, Potrzeby psychiczne i wartości oraz ich implikacje religijne, Kraków 2007, s.71.
5  Tamże, s. 65.



Niezaspokojenie potrzeby bycia w relacji z drugim człowiekiem jest zawsze 
bolesne i pociąga za sobą negatywne konsekwencje, jednak najtragiczniejsze 
skutki takiego braku dotykają osoby, które nie doświadczyły zaspokojenia tej 
potrzeby we wczesnym dzieciństwie.

Rodzice powinni pamiętać, jak „ważne staje się tu przytulanie dziecka, 
karmienie piersią (dziecko uspokaja się, słysząc uderzenia serca matki). 
Ważny jest uśmiech matki, jej spokojne dłonie zmieniające pieluszki dziecka, 
jej radosny głos. Twarz matki, jej postawa stają się dla dziecka podstawą 

6poczucia bezpieczeństwa” . Także ojciec, który jest obecny w życiu dziecka 
i opiekuje się nim, daje mu pewność, że poradzi sobie z różnymi problemami, 
że może liczyć na Boga, a także na innych ludzi. 

Brak głębokich relacji z rodzicami we wczesnym dzieciństwie skutkuje 
problemami z zawiązywaniem stałych więzi uczuciowych, niepewnością 
co do miłości ze strony bliskich osób, a w konsekwencji prowadzi do tego, 
że człowiek nie jest w stanie zaufać Bogu i uwierzyć w Jego miłość.

Warto mieć świadomość, że rozwijanie relacji z bliźnimi sprawia, że nasze 
życie staje się bardziej owocne. Dotyczy to naszej więzi z Bogiem i modlitwy: 
„…gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” 
(Mt 18,20). Trwanie w relacjach jest też warunkiem skuteczności podejmo-
wanych dobrych dzieł. Przykładem może być tu św. Paweł Apostoł. Kończąc 
List do Rzymian wymienia on imiona 26 osób. Warto zwrócić uwagę na tę 
listę: „Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę 
i Akwilę, którzy za moje życie nadstawili swe głowy i którym winienem 
wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie Kościoły [nawróconych] pogan. 
Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu. Pozdrówcie mojego 
umiłowanego Epeneta, który należy do pierwocin, złożonych Chrystusowi 
przez Azję. Pozdrówcie Marię, która poniosła wiele trudów dla waszego 
dobra. Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich rodaków i współtowarzyszy 
więzienia, którzy się wyróżniają między apostołami, a którzy przede mną 
przystali do Chrystusa. Pozdrówcie umiłowanego mego w Panu Ampliata! 
Pozdrówcie współpracownika naszego w Chrystusie, Urbana, i umiłowanego 
mego Stachysa! Pozdrówcie Apellesa, który zwycięsko przetrwał próbę dla 
Chrystusa. Pozdrówcie tych, którzy należą do domu Arystobula. Pozdrówcie 

4
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6  M. Ryś, Wpływ dzieciństwa na życie dorosłe, w: T. Rzepecki, Studium rodziny, Poznań 1999, s.148.



5

Herodiona, mego rodaka! Pozdrówcie tych z domu Narcyza, którzy należą do 
Pana. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które trudzą się w Panu. Pozdrówcie umi-
łowaną Persydę, która wiele trudu poniosła w Panu. Pozdrówcie wybranego 
w Panu Rufusa i jego matkę, która jest i moją matką. Pozdrówcie Asynkryta, 
Flegonta, Hermesa, Patrobę, Hermasa i braci, którzy są razem z nimi. 
Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i jego siostrę, Olimpasa i wszystkich 
świętych, którzy są razem z nimi. Pozdrówcie wzajemnie jedni drugich 
pocałunkiem świętym!” (Rz 16, 3-16). J. Gnilka tak charakteryzuje więź, jaka 
łączyła Apostoła z wymienionymi osobami: „Paweł zwraca uwagę na 
działalność duszpasterską w Kościele każdego z wymienionych. Wszystkich 
wymienia po imieniu. Wielokrotnie z nimi rozmawiał. O każdym pamięta 
i o każdego się troszczy. Oczywiście liczbę członków Kościoła można było 
jeszcze ogarnąć. Ale takie ich traktowanie było zgodne z jego rozumieniem 

7
głoszenia Chrystusa” .  

Jak głęboka musiała być więź, która łączyła Pawła z Tymoteuszem: 
„Pragnę cię zobaczyć – pomny na twoje łzy – by napełniła mnie radość na 
wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała 
najpierw w twej babce, Lois, i w twej matce, Eunice, a pewien jestem, że 
mieszka i w tobie” (2 Tym 1, 4-5). Pełna żaru jest też prośba Apostoła 
skierowana do Filemona: „proszę cię za moim dzieckiem - za tym, którego 
zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. (…) Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest 
serce moje, przyjmij do domu!” (Flm 1,10-12).

Warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki powinno wyrażać się to, 
że jesteśmy z kimś w relacji. Często przeakcentowuje się tu aspekt uczuciowy 
– mówiąc, że do niektórych osób czuje się sympatię, a do innych bardzo 
trudno się zbliżyć. Papież Benedykt XVI nawiązując do przypowieści 
o miłosiernym Samarytaninie pisze: „Gdyby pytanie brzmiało: Czy Samary-
tanin jest moim bliźnim, to w tym przypadku odpowiedzią byłoby jedno-
znaczne nie. Jezus jednak odwraca ten problem: Samarytanin, cudzoziemiec, 
czyni siebie bliźnim i pokazuje mi, że sam w swoim sercu muszę się nauczyć 
bycia bliźnim i że odpowiedź noszę już w sobie samym. Muszę się stać 
kochającym człowiekiem, który w sercu doznaje wstrząsu na widok cudzej 

8
niedoli. Wtedy znajdę swego bliźniego. Albo lepiej: on mnie znajdzie” . 

II 

7  J. Gnilka, Paweł z Tarsu, Kraków 2001, s.156.
8  Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Część 1: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, Kraków 2007, 

s.170.



Wspomniany już Stephen R. Covey cytuje swoją rozmowę z człowiekiem, 
który skarżył się na problemy małżeńskie wychodząc z założenia, że skoro 
osłabiło się jego uczucie względem żony, to znaczy, że wszystko jest już 
stracone: „ Stephenie, podoba mi się to, co mówisz, lecz jednak każda 
sytuacja jest inna. Weźmy choćby moje małżeństwo. Naprawdę martwi mnie 
to, co się w nim dzieje. Między żoną a mną nie ma już tych uczuć, które 
dawniej istniały. Wydaje mi się, że już jej nie kocham, a ona nie kocha mnie. 
Co mogę zrobić?
— Nie ma już uczucia? — zapytałem.
— Zgadza się — potwierdził. — A mamy troje dzieci, o które naprawdę się 

martwimy. Co radzisz?
— Kochaj ją — odparłem.
— Mówiłem ci, że między nami nie ma już uczucia.
— To ją kochaj.
— Nie rozumiesz. W naszym związku nie ma już uczucia miłości.
— W takim razie kochaj ją. Jeśli nie ma już uczucia, to właśnie powód, żebyś 

ją kochał.
— Ale jak mam kochać, skoro nie kocham?
— Przyjacielu, słowo kochać jest czasownikiem. Miłość, czyli uczucie, jest 

owocem tego, że kochasz. Zatem kochaj ją. Poświęć się. Słuchaj jej. Wczuj 
9

się w jej uczucia. Doceniaj ją i aprobuj. Czy masz chęć to robić?”

Wielkim powodzeniem wśród młodzieży cieszy się dziś wolontariat. 
Ofiarowanie czasu, posiadanych rzeczy czy środków finansowych drugiej 
osobie rodzi trwałe więzi i jest często początkiem głębokich relacji. 

Swoim emocjom trzeba się przyglądać, nie można ich bagatelizować, 
ale nie one świadczą o głębokości i trwałości naszych więzi.

Wyrazem prawdziwej miłości niekoniecznie muszą też być konkretne 
fizyczne czyny. Miłość jest raczej decyzją, aktem woli. Znakomicie ilustruje 
to przykład przedstawiony przez C.S. Lewisa w książce „Cztery miłości”: 
„Wyobraź sobie, że jesteś mężczyzną, którego wkrótce po ślubie powaliła 
nieuleczalna choroba; może się ona ciągnąć przez wiele lat, zanim zakończy 
się śmiercią, stałeś się nieużyteczny, wstrętny, dotknięty niemocą płciową, 
uzależniony od zarobków żony; zamiast pomnażać dobrobyt rodzinny, jesteś 

– 

6
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9  S.R. Covey, dz. cyt., s. 58.
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ciężarem finansowym, nawet twój intelekt czuje się zagrożony: zdarzają ci się 
wybuchy nieopanowanego gniewu, pełen jesteś kategorycznych wymagań. 
I przypuśćmy, że troskliwość i cierpliwość twojej żony są niewyczerpane. 
Mężczyzna, który potrafi znosić ze słodyczą taki stan rzeczy, który potrafi bez 
urazy przyjmować, nic nie dając w zamian, i powstrzymać się nawet od 
uciążliwego samokajania, które w rzeczywistości jest tylko prośbą o czułość 
i słowa otuchy, mężczyzna ów dokonuje czegoś, na co nie mogłaby się zdobyć 
w naturalnym porządku rzeczy miłość-potrzeba. (Bez wątpienia żona również 
dokonuje czegoś, co znacznie przekracza zasięg zwykłej miłości-daru, ale nie 
o tym mówimy w tej chwili.) W takim wypadku trudniej jest brać niż dawać, 

10
i może większa w tym zasługa” . Bohater tych słów nie jest w stanie podjąć 
jakiegokolwiek wysiłku fizycznego, jego miłość nie wyraża się w pracy na 
rzecz rodziny, w trosce o dom czy w załatwianiu ważnych spraw. Nie ma 
jednak wątpliwości, że kocha on swą żonę. Taka jest jego decyzja i żona z całą 
pewnością wie, że jest przez niego kochana.

Trzeba pamiętać, że nasze relacje z ludźmi należy stale poddawać kryty-
cznej autorefleksji. Kardynał Carlo Maria Martini zwraca uwagę, że powin-
niśmy być czujni, ponieważ nasze więzi z innymi mogą być podszyte jedynie 
poszukiwaniem wsparcia, utwierdzenia w jakiejś sprawie, pociechy, ciepła, 
czułości, pomocy. Warto zawsze stawiać sobie pytanie, czy w moich relacjach 
towarzyszy mi czysta miłość, wyrażające się zabieganiem o prawdziwe dobro 

11
bliźniego – „choć i ona może okazać się wsparciem i pociechą” .  Silna, czuła, 
delikatna i uważna miłość została nam dana przez Boga. Kardynał jednak 
przestrzega: „Tyle że – jako uczucie bezgraniczne, potężne i wielopłaszczy-

12znowe – wymaga zachowania ostrożności” . O tym, jakie warunki powinny 
spełniać nasze relacje by były oparte na autentycznej miłości będzie mowa 
w kolejnej konferencji, autorstwa ks. Tomasza Jarosza. Zachęcam do jej 
lektury.

10 C.S. Lewis, Cztery miłości, Warszawa 1962, s.153.
11 C.M.. Martini, Daję ci słowo. Rekolekcje dla kapłanów wygłoszone w Ziemi Świętej, Poznań 2018, s.131.
12 Tamże, s. 131-132.
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– Chodź pobawić się ze mną – zaproponował Mały Książę. – Jestem taki 
smutny... 

– Nie mogę bawić się z tobą – odparł lis. – Nie jestem oswojony. 
– Ach, przepraszam – powiedział Mały Książę. Lecz po namyśle dorzucił: 

– Co znaczy "oswojony"? 
– Nie jesteś tutejszy – powiedział lis. – Czego szukasz? 
– Szukam ludzi – odpowiedział Mały Książę. – Co znaczy "oswojony"? 
– Ludzie mają strzelby i polują – powiedział lis. – To bardzo kłopotliwe. 

Hodują także kury, i to jest interesujące. Poszukujesz kur? 
– Nie – odrzekł Mały Książę. – Szukam przyjaciół. Co znaczy "oswoić"?
– Jest to pojęcie zupełnie zapomniane – powiedział lis. – "Oswoić" znaczy 

"stworzyć więzy".
– Stworzyć więzy? – Oczywiście – powiedział lis. - Teraz jesteś dla mnie tylko 

małym chłopcem, podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrze-
buję ciebie. I ty mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, 
podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy 
się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie. I ja będę 

1dla ciebie jedyny na świecie. 

Lis zdradził tajemnicę przyjaźni. Trzeba być oswojonym, tzn. stworzyć 
więzy, nawiązać relacje. Oswojenie eliminuje anonimowość. Pozwala 
dostrzec w drugim człowieku jego wyjątkowość oraz zdolność do wspólnego 
działania, rodzi świadomość wzajemnej potrzeby. To opowiadanie zaczer-
pnięte z książki "Mały Książę" Antoine'a de Saint-Exupéry'ego pokazuje jak 
bardzo ważne jest budzenie świadomości znaczenia relacji w naszym życiu 
oraz jak bardzo aktualne jest pytanie głównego bohatera powieści "co to 
znaczy oswoić " ?

ks. Tomasz Jarosz

Temat: Odpowiedzialność drogą 
            do budowania więzi Konferencja

II 

Konferencja dla rodziców, duszpasterzy, 

nauczycieli i wychowawców.

1  Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę, tłum. B. Przybyłowska, Warszawa 2020, s. 151-152.



Zajęci intensywną pracą rodzice, mocno zanurzeni w swoim świecie, nie 
rozumieją, co się dzieje z ich synem Dominikiem. Do tego dochodzi szkolna 
rzeczywistość, w której jest szykanowany, to wszystko sprzyja jego 
wyobcowaniu. W konsekwencji Dominik zamyka się w swoim pokoju, unika 
bezpośrednich kontaktów z ludźmi, ucieka z realnego świata. W sieci poznaje 
Sylwię, która wprowadza go do wirtualnej sali samobójców, co ma dla 
Dominika fatalne skutki.

Myślę, że dramat Dominika, przedstawiony w filmie "Sala Samobójców", 
w reżyserii Jana Komasy, doskonale zrozumieliby już starożytni myśliciele. 
Przecież sam Arystoteles nazywa człowieka zoon politykon, tzn. istota 
społeczna, czyli taka, która ze swej natury jest zdolna do uczestnictwa w życiu 
społecznym. Człowiek sam z siebie, jako indywiduum nie jest w wstanie 
osiągnąć dobra, szczęścia. Dokonuje się to tylko w różnych formach życia 
wspólnotowego, wśród nich najważniejszą rolę odgrywają rodzina oraz 
państwo. W rodzinie przychodzimy na świat, tu toczy się nasze codzienne 
życie, z niej wychodzimy, by tworzyć inne wspólnoty. Z kolei państwo 
Arystoteles nazywa "wspólnotą doskonałą", tzn. taką która nie potrzebuje 
do realizacji dobra swoich obywateli innej nadrzędnej wspólnoty, inaczej 

2mówiąc państwo jest "wspólnotą samowystarczalną" . Trzeba tu również 
jasno stwierdzić, że w rozumieniu Arystotelesa łączenie się przez ludzi we 
wspólnoty nie jest wynikiem ich wyrachowania, czy też utylitaryzmu, jest po 
prostu naturalną skłonnością do bycia razem.

Zróbmy teraz duży przeskok czasowy i przejdźmy do XX wieku. Francuski 
personalista Emanuel Mounier stwierdził: „osoba jest tym, co nie może być 
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powtórzone dwa razy” . Oznacza to, że każdy człowiek jest definiowany przez 
swoją niepowtarzalność. Nie będzie nigdy dwóch takich samych osób. Każda 
jest różna od pozostałych. Nie oznacza to jednak indywidualizacji życia, 
wręcz przeciwnie. Niepowtarzalności mogą się uzupełniać np. udzielając 
sobie wzajemnej pomocy, dzieląc się tym, co dla danej osoby jest wyjątkowe. 
Dlatego dalej personaliści (Mounier, Maritain) powiedzą, że pełne zrozu-
mienie osoby dokonuje się w doświadczeniu spotkania drugiego człowieka. 
Życie jednego wplecione jest w całą siatkę najróżniejszych relacji z innymi. 
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2  Por. Arystoteles, Polityka, I, 4-9, tłum. L. Piotrowicz, [w:] Tegoż, Dzieła wszystkie, t. I, Warszawa 2013, s. 4-6.
3  Emmanuel Mounier, Le personnalisme, Univ. de France, Paris 1949; trad it. Il personalismo, AVE, Roma 2004, s. 47.



Natomiast jego indywidualne przeznaczenie związane jest z losem spo-
4

łeczności, do których należy i które tworzy . Krótko mówiąc personaliści pod-
kreślają społeczny wymiar człowieka, a w relacyjności cechę podstawową 
osoby ludzkiej. 

Podstawowe relacje

Na relacyjny wymiar ludzkiej egzystencji zwrócił uwagę Papież Franciszek 
w Encyklice Laudato Si (66):

Opisy stworzenia w Księdze Rodzaju zawierają w swoim symbolicznym 
i narratywnym języku głęboką naukę na temat ludzkiego istnienia i jego 
rzeczywistości historycznej. Sugerują one, że ludzka egzystencja opiera 
się na trzech podstawowych relacjach ściśle ze sobą związanych: na relacji 
z Bogiem, z innymi ludźmi i z ziemią. 

Refleksja Papieża Franciszka na temat opisu stworzenia, prowadzi go do 
stwierdzenia, że życie ludzkie opiera się relacjach, które są ze sobą ściśle 
powiązane: z Bogiem, z drugim człowiekiem oraz z ziemią. Warto tu dodać, 
że w innym miejscu Encykliki Papież mówi jeszcze o jednej relacji – ze sobą 
samym (por. Laudato Si, 70). Zatem będziemy mówili o czterech funda-
mentalnych relacjach osoby ludzkiej.

Jednak dalej Papież zauważa, że relacje te zostały zerwane, a harmonia 
między nimi zniszczona, "ponieważ człowiek usiłował zająć miejsce Boga, 
odmawiając uznania siebie za ograniczone stworzenie" (Laudato Si, 66) .  

Przewrót kopernikański 

I tu z pomocą przychodzi do nas kard. Joseph Ratzinger. Późniejszy Papież 
Benedykt XVI odwołuje się do przewrotu kopernikańskiego, transponując 
istotę zjawiska w dziedzinę duchową.

Kopernik odkrył, że to nie Słońce krąży wokół Ziemi, lecz że Ziemia 
i inne planety krążą wokół Słońca. Każdy z nas na początku widzi samego 
siebie jako małą Ziemię, wokół której powinny krążyć wszystkie Słońca. 
Wiara uczy nas wyjścia z tego błędu i włączenia się, wraz z wszystkimi 
innymi, w swego rodzaju taniec miłości, który porusza się wokół jedynego 
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4  Ibidem, s. 73.



centrum – Boga. Tylko jeśli Bóg istnieje, tylko jeśli On stał się centrum 
mojego życia, mogę rzeczywiście kochać innych «jak siebie samego». Jeśli 
jednak On istnieje, jeśli stał się moim centrum, wówczas można zdobyć tę 

5
wewnętrzną wolność miłości .

W Polsce znane jest powiedzenie opisujące zasługę Kopernika "wstrzymał 
Słońce, ruszył Ziemię". Wiemy jednak, że nasz wielki uczony w swoim dziele 
"O obrotach sfer niebieskich" nie przedstawił żadnych mechanizmów 
zgodnie z którymi ziemia miałaby wyjść z centrum układu a jej miejsce miało-
by zająć słońce. Kopernik jedynie zanegował błędny pogląd o nieruchomości 
Ziemi i wprowadził nowy heliocentryczny model kosmologiczny, w którym to 
ziemia krąży wokół słońca.   

Bóg jako słońce, człowiek jako ziemia, ruch ludzi wokół Boga jako taniec 
miłości. Dla Benedykta XVI narzędziem, które pozwala na nowo nawiązać 
relacje i przywraca harmonię jest wiara. To ona dokonuje przewrotu koperni-
kańskiego w życiu duchowym. Papież mówi, że wiara uczy nas wyjścia 
z błędu, powoduje zmianę myślenia oraz uzdalnia do nowego sposobu bycia 
– do tańca miłości, który wykonują ludzie wokół jedynego możliwego 
centrum, czyli Boga. Papież stwierdza wprost: jest tylko jeden sposób, by 
właściwie kochać siebie i drugiego – to odkrycie, że najbardziej naturalnym 
stanem rzeczy jest centralne miejsce Boga w moim życiu. 

Po tej krótkiej analizie łatwo zauważyć, że tym co niszczy, osłabia nasze 
więzi i relacji jest koncentracja człowieka na sobie, która może wyrażać się 
w postawie egoizmu, egocentryzmu, samowystarczalności czy też indywi-
dualizmu. Potrzebujemy swoistego planu naprawczego, którego celem 
będzie decentralizacja i umieszczenie człowieka w otwartych perspektywach 
życia.    

Jednym z przejawów decentralizacji jest odpowiedzialność, czyli świado-
mość zobowiązania podjętego wobec innego. Drogę do osiągnięcia takiej 
świadomości, odwołując się do wspomnianego już Emmanuel Mounier, wy-
znacza seria oryginalnych działań streszczona w 5 czasownikach: wyjść (poza 

6siebie), zrozumieć, wziąć (na siebie), dawać, być wiernym . 
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5  Joseph Ratzinger, Patrzeć na Chrystusa, tł. J. Merecki, Kraków 2005, s. 104. 
6  Emmanuel Mounier, Le personnalisme, Univ. de France, Paris 1949; trad it. Il personalismo, AVE, Roma 2004, s. 61 -63.



5

- wyjść poza siebie

Decentralizacja zaczyna się od "wywłaszczenia siebie", czyli rezygnacji 
z egocentryzmu czy samowystarczalności, by stać się dostępnym dla innych. 
Odpowiedzialność w rodzinie, w pracy, w szkole, w Kościele wymaga przede 
wszystkim orientacji na innych, przyjęcia drugiego jako daru, który jest 
niezbędny dla mojego rozwoju oraz integralnego dobra. To postawa, która 
nie pozwala mi na jakąkolwiek formę obojętności. Papież Franciszek mówił 
na włoskiej wyspie Lampedusie (8 lipca 2013): 

Kultura dobrobytu, która prowadzi do myślenia o sobie samych, spra-
wia, że stajemy się nieczuli na wołanie innych, że żyjemy w mydlanych 
bańkach, które są piękne, ale są niczym, są iluzją płycizny, tymczasowości, 
która prowadzi do obojętności w stosunku do innych, co więcej prowadzi 
do globalizacji obojętności.

Niestety "globalizacja obojętności" coraz częściej obecna jest w naszych 
domach. Często zapracowani i skupieni na własnej karierze rodzice, podo-
bnie jak w przytoczonej na początku konferencji historii Dawida, są nieobe-
cni w doświadczeniach i przeżyciach swoich dzieci, w rezultacie ich pociechy 
przeżywają dotkliwe osamotnienie wśród osób formalnie najbliższych. Dzieci 
w takich sytuacjach potrafią zrobić naprawdę dużo, by rodzice znów 
zainteresowali się nimi, o czym wspomina o. Józef Augustyn: 

Wiele dzieci podejmuje nieraz ogromny wysiłek, aby udowodnić 
swoim rodzicom, że są warte ich uwagi, zainteresowania i miłości. 
Narzucają się im ze swoją pomocą, aby ich przekonać, że są im potrzebne. 
Rodzice powinni chętnie przyjmować taką pomoc także wówczas, kiedy 

7
jej wartość "materialna" jest dość względna .  

- zrozumieć

Drugi człowiek, żona, mąż, mama, tata, córka, syn, opiekun, wycho-
wawca, nauczyciel, uczeń są darem, który trzeba odkryć i docenić. Trzeba ich 
objąć sercem i umysłem, "wejść w ich skórę", wyobrazić sobie, że jesteśmy 
tymi osobami i spojrzeć na otaczający świat z ich perspektywy. Warto 
przyjrzeć się ich argumentom, emocjom, reakcjom. W ten sposób uczymy się, 
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7  Józef Augustyn, Ból krzywdy, radość przebaczenia, Kraków 2012, s. 83. 



czym tak naprawdę jest empatia. W tym kontekście warto przywołać słowa 
Papieża Franciszka (23 listopada 2013):

W Biblii Bóg zawsze jawi się jako Ten, który jest inicjatorem spotkania 
z człowiekiem (...) A kiedy dochodzi do spotkania, nie jest to nigdy spotka-
nie pospieszne, ponieważ Bóg pragnie pozostać na dłużej z nami po to, aby 
nas wesprzeć, pocieszyć, obdarzyć swoją radością. Bóg spieszy się na 
spotkanie z nami, ale nigdy nie spieszy się, żeby nas opuścić. Zostaje
z nami.

Mając obsesję na punkcie „braku czasu”, często relacje rodzinne, społecz-
ne i gospodarcze cechuje zawrotny rytm, który pozwala jedynie na po-
wierzchowną wiedzę i zaimprowizowane wzajemne dzielenie się różnymi 
doświadczeniami. Dlatego ważne jest, by rodzice posiadali zdolność 
wygospodarowania czasu dla dzieci. Wówczas będą mieli możliwość 
przebywać z nimi, rozmawiać, razem z nimi cieszyć się, a także wspierać ich 
i pomagać im w trudnych dla nich chwilach. Rodzice, jak Pan Bóg wobec 
człowieka, powinni za każdym razem spieszyć się na spotkanie ze swoimi 
dziećmi, ale nigdy nie spieszyć się, żeby przedwcześnie skończyć z nimi 
rozmowę. 

W dzisiejszych czasach internet odgrywa bardzo ważną rolę w życiu 
człowieka. Korzystanie z internetu przynosi nam wymierne korzyści, daje 
nam możliwość poznawania świata, mamy możliwość znaleźć odpowiedzi na 
większość nurtujących nas pytań. Korzystamy z wypowiedzi naukowców, 
czytamy dyskusje, które są umieszczane na różnych forach. Niezależnie od 
powyższych zasług Papież Franciszek zwraca uwagę na pewne zagrożenia 
związane z korzystaniem z internetu, które dotykają relacji człowieka: 

Równocześnie istnieje tendencja do zastąpienia realnych relacji 
z innymi, ze wszystkimi związanymi z nimi wyzwaniami, przez pewien typ 
komunikacji za pośrednictwem internetu. Pozwala to na selekcjonowanie 
lub eliminowanie relacji według naszego uznania. W ten sposób rodzi się 
nowy rodzaj sztucznych emocji, które mają więcej wspólnego z urządze-
niami i ekranami niż z osobami i przyrodą. Obecne środki pozwalają nam 
komunikować się oraz dzielić wiedzą i uczuciami. Jednak czasami uniemo-
żliwiają nam bezpośredni kontakt z niepokojem, wstrząsem, radością 
bliźniego oraz złożonością jego doświadczenia osobistego. Nie powinno 
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więc dziwić, że wraz z przytłaczającą podażą tych produktów narasta 
głęboka melancholia i niezadowolenie w relacjach międzyosobowych czy 
też niebezpieczna izolacja (Laudato Si, 47).

Papież jasno pokazuje, że internet pomimo swoich dobrodziejstw nie jest 
wstanie zastąpić prawdziwych relacji międzyludzkich. Jedynie może 
wytworzyć sztuczne emocje. Nie ma bezpośredniego kontaktu z radością 
i niepokojem drugiego, trudno dostrzec złożoność jego doświadczenia. 
Budowanie relacji tylko za pośrednictwem internetu prowadzi do niezado-
wolenia, melancholii, a nawet izolacji. Zrozumienie zawsze będzie owocem 
bezpośredniego spotkania oraz dialogu.

- wziąć na siebie

Niektórym z nas czasownik ten może przypominać postawę Pana Jezusa, 
który przyjmuje ludzką naturę i bierze na siebie grzechy świata, by nas 
zbawić. Odpowiedzialność jest pełna, gdy z szacunkiem i empatią przyjmu-
jemy przeznaczenie drugiej osoby, jej kłopoty, radości, a także jej wyzwania 
czy też zadania, z którymi musi się zmierzyć. Po prostu bierzemy tę osobę i jej 
los do swojego serca i staramy się jej towarzyszyć w osiągnięciu dobra.

- dawać

Dar zawsze wiąże się z odpowiedzialnością wtedy gdy wypływa z pełnej 
bezinteresowności, która przeżywana jest z radością. Mówi się, że miejscem 
podjęcia takiej decyzji jest zawsze serce. Benedykt XVI mówił o mieście czło-
wieka, które „nie umacniają tylko związki między prawami i obowiązkami, ale 
jeszcze bardziej i przede wszystkim relacje oparte na bezinteresowności, 
miłosierdziu i komunii.” (Caritas in veritate, 6). W podobnym duchu 
wypowiada się Papież Franciszek: „Ile zapłaciliśmy za nasze odkupienie? 
Nic, wszystko za darmo! Czynić dobro, nie oczekując czegoś innego w zamian. 
Tak też zrobił Ojciec z nami i my musimy zrobić to samo. Czyń dobrze i śmiało! 
(10 września 2014)”. Z kolei ks. Marek Dziewiecki za symbol dorastania do 
bezinteresowności dla młodych ludzi stawia głównego bohatera książki 

8
"Mały Książe", przywałnageo na początku naszej konferencji . Ów tajemniczy 
chłopiec przeczuwał, że sam sobie nie wystarczy do szczęścia. Na jego 
planecie pojawiła się wprawdzie róża, lecz on nie potrafił nawiązać z nią 

8  Marek Drzewiecki, Wychowanie młodzieży do bezinteresowności. Aspekty psychopedagogiczne. w: Zeszyt Formacji 
Katechetów, nr 4, Radom 2017, s. 60.
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relacji. Książę zaczął zwiedzać planety. Na każdej z nich spotkał różnych ludzi, 
raz ciekawych innym razem mniej interesujących. Zawsze dowiaduje się 
czegoś więcej o świecie i o dorosłych ludziach. Spotkał króla, który nie miał 
poddanych, a i tak chodził i rozkazywał; próżnego, który był łasy na pochwały; 
pijaka, który pił, by zapomnieć o wstydzie spowodowanym picie; bankiera, 
który ciągle przeliczał i sam nie wiedział co; latarnika, którego życie toczyło się 
wokół ciągłego zapalania i gaszenia latarni; geografa, który ciągle uzupełniał 
księgi opisując góry i rzeki, jednak nie poznawał świata osobiście tylko 
z relacji badaczy. I dalej ks. Dziewiecki: 

Mały Książę zaczyna rozumieć, że także on nie będzie szczęśliwy, jeśli 
nie stanie się darem dla innych. Wtedy spotyka kogoś, kto wyjaśnia mu 
zasady dorastania do bezinteresownej przyjaźni. Najpierw trzeba być 
bardzo cierpliwym. Z początku nie można podchodzić zbyt blisko. Każdego 
dnia można siadać coraz bliżej, a radość spotkań będzie coraz większa. 
Któregoś dnia zniknie strach i niepokój, a pojawi się zaufanie 
i poczucie bezpieczeństwa. Odtąd stanie się widzialne to, co jest niewi-
dzialne dla oczu. Odtąd zwykła róża stanie się jedyną na świecie. Odtąd 
nawet w obliczu śmierci najważniejsza jest świadomość, że ma się 

9
przyjaciela .

Mały Książę wraca na swoją planetę, jednak nie jest to taka sama osoba jak 
przed podróżą. Stał się kimś innym. Dorósł do bycia darem i przyjacielem. 
Umie już bezinteresownie kochać różę, która potrzebuje jego pomocy.

I dalej ks. Marek Drzewiecki konkluduje:

Zadaniem wychowawców jest pomaganie młodzieży w podjęcia 
podobnego wysiłku, z jakim zmierzył się bohater „Małego Księcia”. 
Wychowawca, który pomaga nastolatkom dorastać do bezinteresownej 
miłości i do komunikowania jej w mądry sposób, staje się prawdziwym 

10
błogosławieństwem dla swoich wychowanków .

9 Ibidem, s. 60.
10 Ibidem, s. 60.
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- być wiernym 

Jeśli życie człowieka na ziemi nazwiemy przygodą, to jest to przygoda 
ciągła od narodzin do śmierci. Dlatego oddanie się drugiemu człowiekowi, 
przyjaźń, miłość nie będą doskonałe jak tylko w ciągłości. Musimy dobrze 
zrozumieć użycie tu terminu "ciągłość". Nie jest to zwykłe przedłużenie lub 
powtórzenie tej samej rzeczy. Ciągłość rozumiemy jako nieustanną odnowę. 
W tym sensie osobistą wierność będziemy traktować jako twórczą wierność. 
W ciągłości jest zawarta dynamika odnowy. 

Jednym z zobowiązań rodziców wobec dzieci jest troska o ich wycho-
wanie. W Liście do Kolosan (3, 20-21) czytamy: „Dzieci, bądźcie posłuszne 
rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu, Ojcowie, nie rozdrażniajcie 
waszych dzieci, aby nie traciły ducha” (Kol 3,20-21). Papież słowa św. Pawła 
nazwał regułą mądrościową:

Dziecko wychowane jest do słuchania rodziców, bycia posłusznym 
rodzicom, którzy starają się nie rozkazywać w sposób brutalny, aby dzieci 
nie traciły ducha. Dzieci powinny wzrastać nie tracąc ducha, krok po 
kroku. Jeśli wy rodzicie weźmiecie dzieci za rękę i zaproponujecie, aby 
wejść na te schody, krok po kroku sprawiacie, że wchodzą wyżej, to proces 
wychowawczy będzie przebiegał dobrze. Kiedy natomiast będziecie 
rozkazywać, każąc wejść wyżej, a dziecko mówi, że nie może – to się 
nazywa rozdrażnianiem dzieci – wymaganie od dzieci tego, czego nie są 
w stanie dokonać (20 maja 2015).

Wierność będziemy też utożsamiali z planem Bożym, którego dobro-
wolnie się trzymamy. Jest ona oczywiście ukierunkowana na utrwalenie 
podjętych zobowiązań i ich kontynuowanie, czyli utwierdzanie danego słowa 
w stałym zaangażowaniu na rzecz osiągnięcia z góry określonego dobra. 
W tym przypadku dobrem jest wychowanie dzieci. Rodzice powinni od-
nawiać w sobie to zobowiązanie i szukać nowych sposobów do mądrego 
motywowania dzieci, a przy tym wszystkim być cierpliwymi. Jak zauważył 
Papież Franciszek (20.05.2015): "Także w najlepszych rodzinach trzeba siebie 
znosić nawzajem, a to wymaga tak wiele cierpliwości! Takie bowiem jest 
życie. Nie przeżywa się go w laboratorium, ale w konkretnych realiach. Sam 
Jezus przeszedł przez edukację domową".



II 

Droga do nawiązywania, pogłębiania więzi będzie zawsze ściśle związana z 
postawą odpowiedzialności. Człowiek potrzebuje prawdziwego szczęścia 
i jest ono możliwe dzięki naszym więzią z Panem Bogiem, ze sobą samym, 
z drugim człowiekiem oraz z ziemią. Największą relacją jest miłość. Pan Bóg 
uzdalnia nas do takiej postawy, w której kochamy drugiego człowieka 
pomimo jego wad i zalet. Taka miłość jest najpewniejszą pewnością. Kocham 
więc jestem, a moje życie ma wartość i sens. Niektórzy mówią, że miłość 
bywa ślepa, nie zapominajmy przy tym, że ma również drugie spojrzenie.    
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Cele katechetyczne - wymagania ogólne: 

ukazanie uczniom wartości słowa mówionego i pisanego w relacjach 
międzyludzkich w świetle przykazania miłości Boga i bliźniego;

wychowanie do odpowiedzialności za własne słowa.

Treści nauczania - wymagania szczegółowe:

Wiedza

Uczeń:

zna treść przykazań miłości i wie, że są one najważniejsze;

potrafi wskazać na Pismo Święte, które jest słowem Boga skierowanym do 
nas;

rozumie, że słowo mówione i pisane pozwala ludziom porozumiewać się 
między sobą.

Umiejętności

Uczeń:

wskazuje przykłady realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego;

pamięta, że mowa jest darem Boga;

wyjaśnia znaczenia słowa mówionego i pisanego.

Kształtowanie postawy

Uczeń:

dokonuje właściwego doboru słów w kontaktach z ludźmi;

potrafi wnieść radość w życie drugiej osoby za pomocą słowa.

Anna Ficoń

Temat: Foch czy dobre słowo 
            - budowanie relacji z Bogiem 
            i z ludźmi

Katecheza
III 

dla uczniów młodszych klas 
szkoły podstawowej



Metody: modlitwa, rozmowa kierowana, pokaz filmu, praca z tekstem, 
zabawa interaktywna – quiz z serduszkami, zabawa gestem, 
słuchanie piosenek, śpiewanie.

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, świeca, komputer, rzutnik, piosenka 
„Duch Święty niech jednoczy nas” (YouTube), Pandziochy „O fochu” 
(dominikanie.pl; ), serduszka do koloro-
wania, zdania do przypięcia na tablicy, karta pracy . 

I. Wprowadzenie - powitanie i modlitwa: 

Cieszę się, że możemy wspólnie uczestniczyć w spotkaniu z Panem Jezusem, 
który nas bardzo kocha. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, tworzymy wielką 
rodzinę, w której żyjemy i rozmawiamy z Bogiem, ludźmi oraz budujemy 
więzi z Bogiem, naszymi rodzicami, nauczycielami, kolegami.

Poprośmy naszego Ojca w niebie za każdego człowieka spotkanego na 
wakacjach, w szkole, w domu, na ulicy oraz za tych, których dopiero 
poznamy, aby Pan Bóg im błogosławił.

Módlmy się słowami, których nauczył nas Pan Jezus: „Ojcze nasz”.

Kochani, minął czas wakacji. Może ktoś chciałby opowiedzieć wszystkim, 
gdzie je spędził, kogo spotkał, dlaczego były udane - lub nie.

Bardzo Wam dziękuję za ciekawe opowieści. 

II. Rozwinięcie:

Wielu z Was poznało nowych kolegów i koleżanki. Od czego zaczęła się Wasza 
znajomość? (np. od „Zagrasz ze mną w piłkę?”, „Cześć”, „Dzień dobry”, 
„Ja pomogę”).

Mowa to wielki skarb. Zobaczcie, krótki filmik „O fochu” (Seria Pandziochy, 
dominikanie.pl; ). Starajcie się jak najwięcej 
zapamiętać.

https://youtu.be/mNbK-rl0uHc

https://youtu.be/mNbK-rl0uHc

(Załączniki 1,2,3)

(czas na wypowiedzi dzieci)

Katecheta prezentuje kolejne słowa i przypina do tablicy. Można je podzielić 
na te, które wymawiamy i te, które piszemy - czyli słowo mówione i pisane.
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Katecheta zadaje pytania, upewniając się, że uczniowie zrozumieli treść 
filmiku:

Katecheta zapisuje na tablicy odpowiedzi, dotyczące znaczenia słowa 
w budowaniu więzi: np. „dogadać się”, „porozmawiać”, „zrobiło mi się 
smutno, że nie przyszłaś”. Można je wykorzystać w dalszym toku katechezy.

Dzieci odpowiadają

(zapalamy świecę, przyjmu-
jemy postawę stojącą)

Co zrobiła Mania? -> schowała się.

Co wydarzyło się strasznego? -> pandzia Misia nie przyszła i Mania 
strzeliła focha.

Co to jest „foch”? -> ktoś obraża się, nie odzywa się do mnie, udaje, 
że mnie nie ma.

Co radzi ojciec Tomasz, dominikanin? -> porozmawiać, powiedzieć pandzi 
Misi, że Mani zrobiło się przykro, że nie przyszła.

III. Podsumowanie: 

Skąd wiemy, jak należy zachować się właściwie w różnych sytuacjach?

 (od nauczycieli, rodziców, katechetów, którzy udzielają 
rad i wskazówek) -> to jest słowo mówione.

Potrzebną wiedzę czerpiemy także z książek, telewizji, Internetu.

Dla dzieci Bożych najważniejsze słowo kieruje do nas Pan Jezus, a możemy je 
znaleźć w Piśmie Św.

Uroczyste czytanie fragmentu Pisma Święte. 

Pewnego razu przyszedł do Jezusa człowiek, którego nazywano uczonym 
w Piśmie i zadał Jezusowi ważne pytanie: Mt 22,36-40.

O co pytał Jezusa uczony w Piśmie?

Co odpowiedział Pan Jezus?

Powinniśmy kochać Boga i bliźniego. Pamiętajmy, że naszą miłość wyrażamy 
słowem, które prowadzi do czynów.
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Katecheta utrwala treść przykazania miłości poprzez zabawę, polegającą na 
wskazaniu gestami treści przykazania:

-> dzieci rysują w powietrzu serce

-> wskazują w górę

-> wskazują na serce

 -> wskazują na siebie z góry na dół wzdłuż ciała

-> pokazują głowę

-> wskazują na kolegę/koleżankę

-> wskazują na siebie.

Mówiąc o więziach 
i relacjach, Katecheta powinien używać formy opisowej, dostosowanej do 
możliwości dzieci.

(Załącznik 1)
(Załącznik 2)

Katecheta po wskazaniu serduszek przez dzieci umieszcza na tablicy wycięte 
hasła (Załącznik 2), dzieląc je na 2 kolumny.

Będziesz miłował  

Pana Boga  

całym swoim sercem 

całym swoją duszą

całym swoim umysłem 

Będziesz miłował bliźniego swego 

jak siebie samego 

Zastosowanie:

Otrzymaliśmy od Boga dar mowy. Miłość do Boga i bliźniego wyrażamy 
słowami.

Słowo ma w sobie ogromną moc. Musimy być odpowiedzialni za słowa, które 
wypowiadamy i piszemy  –  np. w sms-ach, w Internecie, na tablicy, itp....

Słowem można kogoś bardzo zranić, ale można też komuś bardzo pomóc. 
Słowa budują więzi i relacje, ale mogą je też niszczyć. 

Utrwalenie (zabawa):

Każdy z Was otrzyma dwa serduszka – pokolorujcie jedno na czerwono, 
drugie na czarno . Będę teraz czytać różne wypowiedzi 

. Gdy odczytam wypowiedź, która buduje więzi – pokazujemy 
serduszko czerwone, gdy usłyszycie wypowiedź niszczącą więzi – 
wskazujemy serduszko czarne.
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POSTANOWIENIE

Zastanów się nad wypowiadanymi przez siebie słowami. Zrób sobie 
postanowienie, że od tej pory będziesz się starać używać dobrych i prawdzi-
wych słów, aby w ten sposób wnosić w życie swoje i innych wiele dobra 
i miłości. Postaraj się nie wypowiadać słów obraźliwych, raniących drugiego 
człowieka. 

Posłuchajcie teraz piosenki pt. „Duch Św. niech jednoczy nas, bo każdy 
człowiek to siostra i brat”. 
Nauczmy się wspólnie refrenu.

ZADANIE

Teraz każdy z Was otrzyma narysowaną postać . Możecie ją 
nazwać swoim imieniem. W chmurce wpiszcie słowa, które budują dobre 
relacje.

MODLITWA

Poprośmy Ducha Świętego,  byśmy zawsze pamiętali o przykazaniu miłości 
Boga i bliźniego, wypowiadając słowa pełne życzliwości, które przed chwilą 
zapisaliście. Pomogą Wam one budować dobre relacje z drugim 
człowiekiem. Powiedzcie dzisiaj coś miłego koledze, koleżance, rodzicom, 
rodzeństwu. A teraz zaśpiewajmy wspólnie „Duch Święty niech jednoczy nas, 
bo każdy człowiek to siostra i brat”.

https://www.youtube.com/watch?v=-v5tJIDA4-c 

(Załącznik 3)
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Serduszka do wycięcia 
i pokolorowania

Załącznik 1
Katecheza

III 
dla uczniów młodszych klas 

szkoły podstawowej



Załącznik 2 Katecheza
III 

dla uczniów młodszych klas 
szkoły podstawowej

JESTEŚ GŁUPIA

PROSZĘ, PRZESUŃ SIĘ.

NIE PCHAJ SIĘ!

TY NIGDY NIC NIE MASZ!

MIAŁAŚ DOBRY POMYSŁ!

SPADAJ!

MASZ OKROPNĄ SUKIENKĘ.

NIE CHCĘ CIĘ ZNAĆ!

ŁADNIE DZIŚ WYGLĄDASZ.

DZIĘKUJĘ, ŻE MI POMOGŁEŚ.

NIE JEST TAK ŹLE. CHODŹ, POROZMAWIAMY.



W chmurkach napisz słowa, które płyną z Twoich ust oraz 
serca i budują dobre relacje, więzi z drugim człowiekiem.

Załącznik 3
Katecheza

III 
dla uczniów młodszych klas 

szkoły podstawowej



W chmurkach napisz słowa, które płyną z Twoich ust oraz 
serca i budują dobre relacje, więzi z drugim człowiekiem.

Załącznik 3
Katecheza

III 
dla uczniów młodszych klas 

szkoły podstawowej



1

Cele: 

ukazanie wartości wspólnoty jako miejsca budowania i umacniania relacji 
z Bogiem i ludźmi;

kształtowanie umiejętności budowania przyjacielskich relacji.

Treści katechetyczne – wymagania szczegółowe:

WIEDZA

Uczeń:

podaje źródła budowania prawdziwych relacji z Bogiem i ludźmi (przyka-
zania miłości, Dekalog, uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy);

podaje przykłady zachowań i działań, umacniających prawidłowe relacje 
z Bogiem i ludźmi;

wskazuje zagrożenia więzi z Bogiem i ludźmi.

UMIEJĘTNOŚCI

Uczeń:

uzasadnia, dlaczego warto oprzeć swoje życie na Bogu;

wyjaśnia, na czym polegają dobre relacje z Bogiem i ludźmi.

KSZTAŁTOWANE POSTAWY

Uczeń:

wdraża w codziennym życiu prawo moralne zawarte w Piśmie Świętym;

wyraża gotowość niesienia bezinteresownej pomocy;

z szacunkiem odnosi się do Boga i bliźniego.

Katarzyna Chrobok

Temat: Szczęśliwi razem, 
            aby trwać w Bogu 
            i Jego miłości

Katecheza
III 

katecheza dla uczniów starszych 
klas szkoły podstawowej



Metody: ćwiczenia aktywizujące, pogadanka, praca z tekstem, pokaz.

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, praca w grupach.

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, karty pracy dla grup, puzzle, genially,
  tablica interaktywna.

Zapraszam do skorzystania z linku, na którym znajdują się proste pomoce, 
materiały uzupełniające do tej katechezy:

   

 1. Wprowadzenie

Modlitwa na rozpoczęcie: Uczniowie proponują intencje, a następnie 
odmawiamy modlitwę: „Ojcze nasz”.  

Śpiew pieśni: „Stoję dziś”.  

Uczniowie układają puzzle.

Katecheta dzieli klasę na 6 grup, następnie rozdaje puzzle – dla każdej 
grupy jeden komplet . Czas na ułożenie puzzli wynosi 1,5 
minuty (  – trzeba ustawić odliczanie czasu). Ćwiczenie ma na celu 
wywołać reakcje uczniów, a zarazem ukazać relacje pomiędzy nimi. 
Dlatego przynajmniej 2 grupy powinny otrzymać niekompletne puzzle 
(brak 1 puzzla). Uczniowie z pewnością będą szukać brakującego 
elementu lub zgłaszać katechecie jego brak. Należy wtedy powiedzieć, że 
wszystko jest w porządku i przynaglić do pracy, „ponieważ jest mało 
czasu”.  Dopiero po analizie oddajemy brakujący klocek. Po wykonaniu 
ćwiczenia nie składamy puzzli.

Uczniowie nadają tytuł obrazowi, który otrzymali.

https://view.genial.ly/5f2fdb523cbaaa0cf9740554/presentation-zalacznik-
do-szczesliwi-razem-aby-trwac-w-bogu-i-jego-milosci

(aby zobaczyć aktywne pola na slajdzie należy kliknąć w ikonę znajdującą się 
w prawym górnym rogu; wszystkie filmy można powiększyć na cały ekran)

(slajd 1)

(slajd 2)

(Załącznik 1A-F)
slajd 3
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Podsumowanie

Katecheta zadaje pytania każdej grupie:

1. Co przedstawia obraz, który uzyskaliście po ułożeniu puzzli? 

2. Jak przebiegała współpraca podczas wykonywanego zadania?

3. Czy wszyscy angażowali się w wykonanie zadania?

4. Jeśli były niesnaski, co było ich powodem?

Katecheta podsumowuje wypowiedzi uczniów: Ćwiczenie, które 
wykonaliście wywołało niemało emocji. Z drugiej zaś strony zobaczyliście, 
kto wśród was był liderem, kto chętnie współpracował, a kto robił uniki. 
Każdy z nas jest inny, jedyny i to jest piękne! Ale każdy z nas żyje we 
wspólnocie: rodzinnej, szkolnej – klasowej, kościelnej, koleżeńskiej. 
Potrzebujemy siebie nawzajem, ponieważ przez tą inność, jedyność 
nawzajem siebie ubogacamy.

1. Rozwinięcie

Tematem dzisiejszej katechezy będą słowa: „Szczęśliwi razem” (katecheta 
zapisuje pierwszy człon tematu).

Odczytanie 1J 4,19–5,4  - uczniowie otwierają Pismo Święte na wskaza-
nym fragmencie 

Analiza tekstu:

1. Do czego wzywa nas autor listu? (do miłości Boga i bliźniego)

2. Kogo nazywa kłamcą? (tego, kto mówi „miłuję Boga”, a brata swego 
nienawidzi)

3. Co jest sprawdzianem naszej wiary? (wierność przykazaniom )

4. Na czym budujemy prawdziwe relacje z ludźmi? (na miłości Boga)

5. Jakie znacie (już nie na podstawie przeczytanego fragmentu) wskazów-
ki i rady pomagające rozwijać miłość  do bliźniego, a zarazem budować 
prawidłowe relacje z nim? ( uczynki miłosierdzia )

 (slajd 4)

(slajd 5).
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Katecheta dopowiada:

Naszym podstawowym zadaniem jest kochać Pana Boga i drugiego 
człowieka. Jeśli kochasz Boga,  pragniesz dostosować swoje życie do Jego 
woli i oczekiwań. Zwróćcie uwagę: Dekalog bardzo konkretnie odpowiada 
na pytania związane z tym, jak należy postępować, by nasze relacje 
z Panem Bogiem i ludźmi były prawidłowe. Natomiast uczynki miłosierdzia 
ukazują nasz chrześcijański obowiązek troski o innych.

Dlatego teraz uzupełnimy nasz temat katechezy dopisując: „aby trwać 
w Bogu i Jego miłości”.

Praca z puzzlami

Każda grupa ma przed sobą obraz konkretnej wspólnoty:

Wspólnota rodzinna 

Wspólnota koleżeńska / przyjacielska 

Wspólnota szkolna 

Wspólnota Kościoła 

Eucharystia – wspólnota człowieka z działającym Jezusem 

Modlitwa – wspólnota człowieka z Bogiem 

 Spróbujemy teraz wskazać działania, relacje, które tę wspólnotę budują 
i umacniają, oraz te, które ją niszczą. Czas na wykonanie zadania – 
maksymalnie 5 min (po zakończonej pracy sprzątamy puzzle – można 
wykorzystać slajd 3 do odliczania czasu).

Katecheta rozdaje każdej grupie kartę pracy , w miejsce 
kropek uczniowie wpisują nazwę wspólnoty, którą przedstawia obraz 
z ułożonych puzzli.

Przedstawiciele grup prezentują efekty pracy.

Katecheta rysuje na tablicy tabelkę, w której umieszcza wyniki pracy grup. 
W pierwszej kolumnie wypisuje działania i postawy związane z relacją 
z Bogiem, w drugiej działania i postawy związane z relacją z bliźnimi. 

(Załącznik 1B)

(Załącznik 1A)

(Załącznik 1E)

(Załącznik 1F)

(Załącznik 1C)

(Załącznik 1D)

(Załącznik nr 2)

 
(UWAGA! Nazwy kolumn, wpisujemy dopiero, gdy katecheta podsumuje 
wypowiedzi uczniów.)
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Katecheta podsumowuje wypowiedzi uczniów, a następnie nadaje tytuły 
odpowiednim kolumnom.

Katecheta: Patrząc na wyniki naszej pracy dostrzegamy ważne wskazówki 
do budowania  relacji z Panem Bogiem i ludźmi. Z pewnością w realizacji 
tego zadania pomoże nam wspólnota, z którą zwiążemy swoje życie.  Po-
łuchajmy świadectwa Doroty  - 

Katecheta zadaje pytania:

1. Dzięki komu Dorota poznała wspólnotę, którą określiła najpierw jako 
„dziwną”? (dzięki siostrze, którą odwiedzała w Gdańsku, a która do tej 
wspólnoty należała)

2. Jakie relacje budowały tę wspólnotę? (radość, życzliwość, przyjaźń, 
szacunek …)

3. Kogo przede wszystkim odkryła w tej wspólnocie Dorota? (Boga, który 
posłużył się innymi, aby się do niej zbliżyć – nawiązać głębszą relację)

4. Co dzięki tej wspólnocie zyskała? (pogłębiła więź z Panem Bogiem; 
poznała nowych przyjaciół, z którymi może realizować swoje marzenia 
– wędrówki górskie, wspinaczka, lot na paralotni, wyjazdy, poczucie 
szczęścia, spełnienia…)

https://youtu.be/A85PkXs5Z04  ( slajd 6 ).

MOJE RELACJE BUDUJĘ NA:

MIŁOŚCI BOGA MIŁOŚCI BLIŹNIEGO

- osobista modlitwa
- systematyczny udział w Eucharystii, 

sakramentach św.
- czytanie Pisma Świętego i lektur o tematyce 

religijnej
- przestrzeganie przykazań Bożych
- udział w rekolekcjach, pielgrzymkach, 

nabożeństwach
- działalność w grupach parafialnych: OAZA, 

ministranci, KSM,  itp.

- spełnianie uczynków 
miłosierdzia względem 
ciała i duszy

- wrażliwość na potrzeby 
innych

- odrzucenie uprzedzeń
- empatia
- szacunek
- kultura słowa, itp.



Uwaga! W miarę możliwości można pokazać również poniższe 
świadectwo. 

(slajd 7)

Uwaga! Katecheza może stać się wprowadzeniem do działu „Wychowanie do 
życia wspólnotowego”, zawartego w Podstawie Programowej Katechezy 
Kościoła Katolickiego w Polsce. 

Uczący zwraca uwagę, że w życiu nie wszystko układa się po naszej myśli. 
Dotyczy to też wzajemnych relacji. Zdarza się, że pomimo dobrych 
postanowień, coś nam się nie uda i przeżywamy rozczarowanie (niezro-
zumienie, kłótnia, przeżycie zawodu w związku z jakąś osobą). Nie należy 
zrażać się trudnościami, trzeba umieć je dobrze przeżyć.  Posłuchajmy 
świadectwa Pauliny   - 

Katecheta zadaje pytania:

1. Jak Paulina rozumie bycie chrześcijaninem? (życie Bogiem i swoimi 
obowiązkami)

2. Kim, według Pauliny, jest chrześcijanin? (to nie człowiek sukcesu, ale 
dobrze przeżytej porażki, która uczy pokory)

3. Czego uczy nas postawa Pauliny? (by się nie zniechęcać pomimo 
różnych trudności, ale trwać przy Bogu)

2. Podsumowanie

Notatka: 

„Takie zaś mamy od Niego przykazanie,  aby ten, kto miłuje Boga,  miłował 
też i brata swego.” 1J 4, 21

Uczniowie przepisują z tablicy tabelkę podsumowującą pracę grup.

ZADANIE APOSTOLSKIE:

Wybierz jeden uczynek miłosierdzia i spróbuj go zrealizować w ciągu 
tygodnia.

Modlitwa na zakończenie.

https://youtu.be/YaaKqPND9G0 .
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Puzzle do wycięcia 
i ułożenia przez grupy 

Załącznik 1A
Katecheza

III 
katecheza dla uczniów starszych 

klas szkoły podstawowej



Puzzle do wycięcia 
i ułożenia przez grupy 

Załącznik 1B
Katecheza

III 
katecheza dla uczniów starszych 

klas szkoły podstawowej



Puzzle do wycięcia 
i ułożenia przez grupy 

Załącznik 1C
Katecheza

III 
katecheza dla uczniów starszych 

klas szkoły podstawowej



Puzzle do wycięcia 
i ułożenia przez grupy 

Załącznik 1D
Katecheza

III 
katecheza dla uczniów starszych 

klas szkoły podstawowej



Puzzle do wycięcia 
i ułożenia przez grupy 

Załącznik 1E
Katecheza

III 
katecheza dla uczniów starszych 

klas szkoły podstawowej



Puzzle do wycięcia 
i ułożenia przez grupy 

Załącznik 1F
Katecheza

III 
katecheza dla uczniów starszych 

klas szkoły podstawowej



Wypełnij tabelkę 

Załącznik 2 Katecheza
III 

katecheza dla uczniów starszych 
klas szkoły podstawowej

Działania, postawy 
budujące wspólnotę

Działania, postawy 
niszczące wspólnotę
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Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

kształtowanie świadomości dojrzałego życia w społeczeństwie, opartego 
o wzajemne więzi;

refleksja nad sensem wspólnoty, relacji, egoizmu.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

Wiedza

Uczeń:

zna podstawowe zasady budowania więzi z Bogiem i ludźmi; 

rozumie potrzebę współpracy i funkcjonowania we wspólnocie.

Umiejętności

Uczeń:

wyjaśnia na czym polega wspólnotowy charakter Modlitwy Pańskiej;

komentuje przypowieści o winnym krzewie i nieuczciwym rządcy 
w kontekście omawianego tematu;

wymienia elementy służące budowaniu/niszczeniu więzi.

Kształtowane postawy

Uczeń:

troszczy się o rozwój modlitwy indywidualnej;

przełamuje własne uprzedzenia i egoizm na rzecz budowania więzi;

poszukuje własnego miejsca we wspólnocie Kościoła.

Metody i techniki: pogadanka, opowiadanie, praca z tekstem, burza 
mózgów, film, opcjonalnie sznury lub linki do prezentacji węzłów.

Ks. Tomasz Chrzan

Temat: „Wspólnie możemy dokonać 
            czegoś wspaniałego” 
            – jak budować więzi?

Katecheza
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Środki dydaktyczne: Pismo św., fragmenty tekstów papieskich: Orędzie Jana 
Pawła II na V Światowy Dzień Młodzieży 1990, katecheza papieża Franciszka 
podczas audiencji generalnej 15.11.2017, rozważanie papieża Franciszka 
przed modlitwą „Anioł Pański” 22.09.2019, 

film .

Przebieg lekcji 

Wprowadzenie:

Etymologia słowa „więź”: katecheta prosi uczniów, aby na zasadzie „burzy 
mózgów” zaproponowali wyrazy pokrewne słowu „więź”. Zwraca uwagę 
na to, aby nie były to skojarzenia ani wyrazy bliskoznaczne, lecz takie, 
które mają wspólny rdzeń i podobne znaczenie. Można oczekiwać 
następujących odpowiedzi: wiązać, węzeł, więźba, związek, więzadło, 
więzienie, wiązanka, wiąz. Nauczyciel może odnieść się do każdego z nich.

Katecheta zwraca uwagę na wyraz „węzeł”. Nawiązując do żeglarskich 
technik wiązania węzłów, wyjaśnia znaczenie słowa „więź”. Może w tym 
celu poprosić o pomoc uczniów, którzy mają związek z żeglarstwem lub 
posłużyć się krótkim filmem:

 .

Katecheta wyjaśnia: więź to relacja, która jak węzeł – łączy, skraca dystans, 
chroni, umacnia, a nierzadko nawet ratuje. Człowiek jest istotą społeczną 
– o jego dojrzałości świadczy umiejętność budowania i tworzenia więzi 
z Bogiem i ludźmi.

2. Rozwinięcie:

Katecheta dzieli klasę na przynajmniej trzy grupy. Każda z nich analizuje 
przygotowane teksty biblijne wraz z komentarzami, podejmujące różne 
aspekty budowania więzi:

Grupa I – modlitwa podstawą budowania więzi z Bogiem .

Grupa II – umiejętność budowania więzi z ludźmi .

Grupa III – więź chrześcijan ze wspólnotą Kościoła .

https://www.youtube.com/watch?v=k4zLNOslpd4

https://www.youtube.com/watch?v=k4zLNOslpd4

(Załącznik 1)

(Załącznik 2)

(Załącznik 3)
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Uczniowie odpowiadają na pytania zamieszczone pod tekstem. Wpisują 
je w odpowiednie miejsca tworząc mapę myśli (Załącznik 4).

Uczniowie prezentują wyniki swej pracy – nauczyciel podsumowuje.

Katecheta wyjaśnia, że analizowane teksty podejmują jedynie podstawo-
we zasady budowania więzi z Bogiem i ludźmi. Tworzenie i umacnianie 
wzajemnych relacji jest zadaniem na całe życie. Z kolei niewłaściwe i nie-
dojrzałe postawy i zachowania mogą szybko zniszczyć dzieło budowane 
latami (analogia: długo wiązany węzeł, można szybko przeciąć nożem. 
Zabieg ten może być jednak przydatny w konieczności zakończenia 
niewłaściwych relacji. Zawsze jest bolesny). W tym kontekście prowa-
dzący pyta o niewłaściwe zachowania sprzyjające niszczeniu wzajemnych 
relacji. Wskazuje, że pierwszym i podstawowym wrogiem więzi jest 
egoizm.

3. Podsumowanie:

Nauczyciel zachęca do refleksji nad znaczeniem więzi w życiu człowieka. 
Pomocą mogą być przysłowia i cytaty świętych ludzi:

 „Ty możesz robić to, czego ja nie potrafię. Ja mogę robić to, co się tobie 
nie udaje. Wspólnie możemy dokonać czegoś wspaniałego” –  
św. Matka Teresa z Kalkuty.

„Pojedynczą strzałę łatwo złamać, lecz dziesięciu trzymanych razem – 
już nie” – przysłowie japońskie.

„Jeśli chcesz iść szybko – idź sam. Jeśli chcesz dojść daleko – idź z kimś” 
– przysłowie afrykańskie.

   Modlitwa „Ojcze nasz” – w nawiązaniu do analizowanych tekstów, 
nauczyciel zwraca uwagę na wspólnotowy charakter Modlitwy Pańskiej. 

3
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Teksty do analizy

Załącznik 1

Łk 11,1-4
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł 

jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył 
swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, 
niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba 
powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, 
bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli 
pokusie».

Katecheza papieża Franciszka podczas audiencji generalnej, 15.11.2017 
(fragmenty)

(…) Musimy odpowiedzieć na pytanie: co to jest naprawdę modlitwa? 
Jest ona przede wszystkim dialogiem, osobistą relacją z Bogiem. A człowiek 
został stworzony jako byt w osobistej relacji z Bogiem i znajduje swoją pełną 
realizację tylko w spotkaniu ze swoim Stwórcą. Droga życia prowadzi do 
ostatecznego spotkania z Panem. (…) Chrystus, kiedy powołuje swoich 
uczniów, powołuje ich, aby byli z Nim. To jest zatem największa łaska móc 
doświadczyć, że Msza św., Eucharystia jest uprzywilejowanym momentem, 
aby przebywać z Jezusem, a poprzez Niego — z Bogiem i z braćmi.

Modlitwa, jak każdy prawdziwy dialog, to także umiejętność zachowania 
milczenia — w dialogach są momenty milczenia — milczenia razem 
z Jezusem. Kiedy idziemy na Mszę św., być może przychodzimy pięć minut 
wcześniej i zaczynamy rozmawiać z osobą, która jest obok nas. Ale to nie jest 
moment na rozmowy — to moment na milczenie, by przygotować się do 
dialogu. To moment, by się skupić w sercu, by się przygotować do spotkania 
z Jezusem. Milczenie jest bardzo ważne! (…) nie idziemy na przedstawienie, 
idziemy na spotkanie z Panem, a milczenie przygotowuje nas i nam towa-
rzyszy. Pozostajemy w milczeniu razem z Jezusem. A z tajemniczego milczenia 
Boga wypływa Jego Słowo, które rozbrzmiewa w naszym sercu. Jezus sam 
nas uczy, że jest rzeczywiście możliwe «przebywanie» z Ojcem, i pokazuje 
nam to przez swoją modlitwę. Ewangelie ukazują nam Jezusa, który udaje się 
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w odosobnione miejsca, by się modlić; uczniowie, widząc tę zażyłą relację 
z Ojcem, czują pragnienie, by w niej uczestniczyć, i proszą: «Panie, naucz nas 
modlić się» (Łk 11, 1). Jezus odpowiada, że pierwszą rzeczą, która jest 
potrzebna, by się modlić, jest umiejętność mówienia «Ojcze». Uwaga: jeśli 
nie potrafię mówić «Ojcze» do Boga, nie potrafię się modlić. Musimy się 
nauczyć mówić «Ojcze», a więc zachowywać się w Jego obecności z synowską 
poufałością. Lecz aby się nauczyć, trzeba pokornie uznać, że potrzebujemy 
pouczenia, i powiedzieć z prostotą: Panie, naucz mnie modlić się.

1. Co jest podstawową formą nawiązywania i podtrzymywania więzi 
z Bogiem?

2. Na jakie dwie istotne cechy dobrej modlitwy zwraca uwagę papież 
Franciszek?

3. Na jakie imię Boga, będące warunkiem dobrej modlitwy, zwraca uwagę 
papież Franciszek?

Załącznik 1
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Teksty do analizy

Załącznik 2

Łk 16,1-9
Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, 

którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie 
i rzekł mu: "Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie 
będziesz mógł być rządcą". Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, 
skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się 
wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy 
będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników 
swego pana i zapytał pierwszego: "Ile jesteś winien mojemu panu?" Ten od-
powiedział: "Sto beczek oliwy". On mu rzekł: "Weź swoje zobowiązanie, 
siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt". Następnie pytał drugiego: "A ty ile jesteś 
winien?" Ten odrzekł: "Sto korcy pszenicy". Mówi mu: "Weź swoje zobo-
wiązanie i napisz: osiemdziesiąt". Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, 
że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach 
z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: 
Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy [wszystko] się 
skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. 

Rozważanie papieża Franciszka przed modlitwą „Anioł Pański”, 22.09.2019 
(fragmenty)

Bogactwo może pobudzać do wznoszenia murów, tworzenia podziałów 
i dyskryminacji. Jezus, przeciwnie, zachęca swoich uczniów do zmiany kursu: 
«Zyskujcie sobie przyjaciół za pomocą bogactwa». Jest to zachęta, by umieć 
zamieniać dobra i bogactwa w relacje, ponieważ ludzie są ważniejsi niż 
rzeczy i liczą się bardziej niż posiadane bogactwo. W życiu bowiem przynosi 
owoce nie ten, kto ma wiele bogactw, ale ten, kto tworzy i utrzymuje wiele 
więzi, wiele relacji, wiele przyjaźni poprzez różne «bogactwa», to znaczy 
różne dary, którymi obdarzył go Bóg.  Ale Jezus wskazuje również na 
ostateczny cel swej zachęty: «Zyskujcie sobie przyjaciół bogactwem, aby was 
przyjęli do wiecznych przybytków». Jeśli będziemy umieli przekształcić 
bogactwa w narzędzia braterstwa i solidarności, to w raju powita nas nie 
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Załącznik 2

tylko Bóg, ale także ci, z którymi dzieliliśmy się, dobrze zarządzając, tym 
co Pan umieścił w naszych rękach“. Ten fragment Ewangelii sprawia, 
że rozbrzmiewa w nas pytanie nieuczciwego rządcy, wyrzuconego przez 
swego pana: «Co ja teraz pocznę» (w. 3). W obliczu naszych niedostatków 
i porażek Jezus zapewnia nas, że zawsze mamy czas, aby uzdrowić dobrem 
popełnione zło. Ten kto spowodował łzy, niech kogoś uszczęśliwi; 
kto zdefraudował, niech da potrzebującym – zachęcił Franciszek. – Jeżeli 
będziemy czynili w ten sposób, to pochwali nas Pan «dlatego, że działaliśmy 
przebiegle», to znaczy z mądrością tego, kto rozpoznaje siebie jako dziecko 
Boże i angażuje się na rzecz królestwa niebieskiego.

1. Jaki sposób pozyskiwania przyjaciół dostrzega papież Franciszek w przy-
powieści o nieuczciwym rządcy?

2. Jakie dwie szczególne cechy więzi międzyludzkich należy rozwijać przy 
pomocy bogactw, według papieża Franciszka?

3. Na czym polega „przebiegłość działań” chrześcijanina, zmierzająca do 
odbudowy relacji z bliźnimi?
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Teksty do analizy

Załącznik 3

J 15,1-9
Jezus powiedział: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój 

jest tym, który [go] uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi 
owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc 
obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do 
was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie 
może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak 
samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, 
wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, 
zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do 
ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, 
poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to 
dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości 
mojej!”

Orędzie Jana Pawła II na V Światowy Dzień Młodzieży, 1990 (fragmenty)
W Piśmie Świętym wśród licznych obrazów, wyrażających tajemnicę 

Kościoła, znajdujemy także obraz winnicy (por. Jr 2, 21; Iz 5, 1-7). Kościół jest 
winnicą założoną przez Pana, winnicą szczególnie przezeń umiłowaną (…) 
Być żywą latoroślą w Kościele – winnicy oznacza przede wszystkim pozosta-
wać w żywej komunii z Chrystusem krzewem winnym. Latorośle nie są 
samowystarczalne, lecz we wszystkim zależą od krzewu winnego, w nim 
znajdują źródło swego życia. Przez chrzest święty każdy z nas został wszcze-
piony w Chrystusa i darmo otrzymał dar nowego życia. Ażeby być latoroślami 
żywymi, musicie żyć rzeczywistością chrztu, każdego dnia pogłębiając 
komunię z Chrystusem poprzez słuchanie Jego słowa i postępowanie zgodnie 
z nim, przez uczestnictwo w Eucharystii i przez sakrament pojednania, a także 
przez osobistą rozmowę z Nim na modlitwie (…). Być żywą latoroślą 
w Kościele – winnicy oznacza także podejmować obowiązki we wspólnocie 

Katecheza
III 

8

dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych



Załącznik 3

9

Kościoła i w społeczeństwie (…). Kościół jest komunią organiczną, w której 
każdy ma własne miejsce i własne zadanie. Macie je także i wy, ludzie młodzi. 
Wasze miejsce jest bardzo ważne (…). Z hojnością właściwą młodości i bez 
zastrzeżeń oddajcie w służbę Kościołowi wasze młode talenty. Zajmijcie 
w nim własne miejsce – tych, którzy są nie tylko przedmiotem troski 
duszpasterskiej, ale nade wszystko aktywnymi uczestnikami jego misji (por. 
Christifideles laici, 46). Kościół należy do was, więcej – wy jesteście 
Kościołem! (…) Wielu z was już nie zadowala się samą tylko formalną 
przynależnością do Kościoła – szukacie czegoś więcej. Uprzywilejowanym 
miejscem nowego odkrycia Kościoła i kościelnego zaangażowania 
są stowarzyszenia, ruchy i różne młodzieżowe wspólnoty kościelne. Mówi się 
dziś o "nowej epoce zrzeszeń" w Kościele (por. Christifideles laici, 29). Jest to 
ogromne bogactwo i cenny dar Ducha Świętego, który należy przyjąć 
z wdzięcznością.

1. W jakim obrazie ukazany jest Kościół we wspomnianej przypowieści?

2. W jaki sposób następuje wszczepienie i utrzymywanie więzi z Kościołem 
według papieża Jana Pawła II?

3. Jakie dwa elementy odpowiedzialności za Kościół proponuje młodzieży 
papież Jan Paweł II?



1

Cele: 

ukazanie istoty dialogu międzyludzkiego i ekumenicznego;

zwrócenie uwagi na trzy aspekty dialogu: rozmowę, wzajemne poznanie, 
współpracę;

przedstawienie dialogu jako formy komunikacji eliminującej uprzedzenia 
i stereotypy;

kształtowanie społecznych postaw: wzajemnego szacunku, współpracy 
i tolerancji.

Metody:  pogadanka, praca z tekstem, burza mózgów.

Formy pracy: grupowe i zbiorowe.

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, YouCat Katechizm Kościoła Katolickiego 
dla młodych, Deklaracja „Nostra aetate”, krzyżówka, wybrane fragmenty 
tekstów: Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994; Bóg, Biblia, 
Mesjasz, red. R. Tichy, Warszawa 2007; Z biegiem lat. 90 lat Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu, red. 
R. Włoszek, Oświęcim 2005; Oświęcim w pierwszym dniu wojny, red. 
L. Szuster, Oświęcim 1999; artykuł „’Wielkie bzdury’ sędziów z Kolonii”, 
wiara.pl, 29.06.2012.

1. Wprowadzenie:

Katecheta proponuje rozwiązanie krzyżówki  opartej na tek-
ście biblijnym: „Rozmowa z Nikodemem” (J 3, 1-8). Hasłem jest słowo 
„dialog”. Prowadzący informuje, że rozmowa Jezusa z Nikodemem jest 
jednym z wielu biblijnych dialogów.

(Załącznik 1)

Ks. Tomasz Chrzan

Temat: Dialog 
            - umieć się porozumieć
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Prowadzący stawia pytanie: Z czym kojarzy się słowo „dialog”? 
Ustosunkowuje się do odpowiedzi uczniów, zapisując je na tablicy. Zwraca 
uwagę na trzy aspekty: rozmowa, poznanie, współpraca.

Nauczyciel wyjaśnia źródłosłów polskiego słowa „dialog” – gr. „dia” – mię-
dzy, gr. „logos” – słowo, znaczenie, treść, zbierać się, gromadzić.

2. Rozwinięcie:

Katecheta dzieli klasę co najmniej na trzy grupy. Każda z nich analizuje 
przygotowane teksty, wskazując istotne elementy związane z konkretnym 
aspektem dialogu (niektóre teksty mają wiele wymiarów – prowadzący 
może sam przypisać:

Grupa I – dialog jako rozmowa . W analizowanym tekście 
należy wskazać elementy ukazujące dialog jako rozmowę.

Grupa II – Dialog jako wzajemne poznanie . W przeczy-
tanym tekście należy wskazać elementy ukazujące dialog jako 
wzajemne poznanie.

Grupa III – Dialog jako współpraca . W analizowanym 
fragmencie należy wskazać dialog jako formę współpracy.

Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy – nauczyciel podsumowuje.

Prowadzący wskazuje na postawę Kościoła, wzywającą i zachęcającą do 
dialogu. W kontekście relacji chrześcijaństwa z judaizmem widać to 
chociażby w dokumencie Soboru Watykańskiego II „Nostra aetate” 

, jak również w wielu działaniach, do których zaliczyć można 
Dzień Judaizmu, obchodzony corocznie w styczniu, w przeddzień 
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Nauczyciel pogłębia rozumienie tekstu soborowego informacją z kate-
chizmu młodych YouCat .

(Załącznik 2)

(Załącznik 3)

(Załącznik 4)

(Załącznik 5)

(Załącznik 6)
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3. Podsumowanie:

Katecheta zwraca uwagę, że brak dialogu i niechęć do niego może 
prowadzić do uprzedzeń i stereotypów. W efekcie może rodzić negatywne 
postawy społeczne, jak np. antysemityzm, często oparty na niezrozu-
mieniu i nieporozumieniach. Pomocą w tej refleksji mogą być cytaty 
znanych duchownych:

Pokój to dialog sprawiedliwy w duchu miłości – bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko.

Dialog oznacza, że ludzie wyszli z kryjówek, zbliżyli się do siebie, 
rozpoczęli wymianę zdań – ks. prof. Józef Tischner.

Nauczyciel zachęca do dialogu w relacjach rodzinnych, klasowych i środo-
wiskowych. Wskazuje na dialog jako sposób rozwiązywania napięć i kon-
fliktów.

•  Modlitwa: Ps 133.
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Rozwiąż krzyżówkę w oparciu 
o fragment Ewangelii J 3, 1-8

Załącznik 1

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik 
żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga 
przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie 
Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim». W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: 
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może 
ujrzeć królestwa Bożego». Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek 
narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić 
się?» Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie 
narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała 
narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, 
że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie 
chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest 
z każdym, który narodził się z Ducha».

Rozwiązanie:  1) Duch, 2) Nikodem, 3) Rabbi, 4) Królestwo, 5) Noc, 6) Bóg

1. Wg słów Jezusa – trzeba się z Niego powtórnie narodzić.
2. Imię rozmówcy Jezusa.
3. Jeden z tytułów, jakim rozmówca zwracał się do Jezusa.
4. Wg Jezusa, nowe narodziny są gwarancją wejścia do niego.
5. Pora rozmowy Jezusa z dostojnikiem żydowskim.
6. Wg dostojnika, Jezus przyszedł od Niego jako Nauczyciel.

1

2

3

4

5

6
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Tekst 1

Wuj [ks. Jan Skarbek, proboszcz oświęcimski w latach 1926-51] uczył nas 
tolerancji dla wszystkich światopoglądów i wszystkich religii. Kiedyś 
spotkałam u niego trzech rabinów. Zdziwiona zapytałam wuja – dlaczego? 
A on mi odpowiedział, że oprócz teologii studiował prawo na UJ i pracę 
dyplomową robił z prawa żydowskiego, w tym celu musiał się nauczyć 
hebrajskiego. Jeżeli rabini mają jakieś problemy prawne, to przychodzą do 
niego na konsultacje (…) Pamiętam, że przed samą wojną wuj był 
proponowany jako biskup do Poznania (miał otrzymać sakrę biskupią – był 
już wtedy prałatem). Siostry serafitki oraz Żydzi wysłali wtedy delegację do 
ks. Sapiehy, aby im nie zabierał ich ks. Skarbka.

List Pani Teresy Larysz-Danieckiej [w:] Z biegiem lat. 90 lat Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu, red. 
R. Włoszek, Oświęcim 2005, s. 54

Tekst 2

Jako arcybiskup krakowski miałem żywe kontakty ze społecznością 
żydowską Krakowa (…). Wybrany na Stolicę Piotrową kontynuuję to, co 
w moim życiu ma bardzo głębokie korzenie. Przy okazji moich podróży 
apostolskich staram się zawsze spotykać z przedstawicielami wspólnot 
żydowskich na całym świecie. Ale przeżyciem zupełnie wyjątkowym były dla 
mnie z pewnością odwiedziny w synagodze rzymskiej (…). Dane mi było 
w czasie tych pamiętnych odwiedzin wypowiedzieć słowa o starszych 
braciach w wierze.

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 87

Teksty do analizy

Załącznik 2A Katecheza
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Teksty do analizy

Załącznik 2B

Tekst 3

Przymierze Nowe odnajduje w Starym swoje korzenie. O ile zaś Stare 
może odnaleźć w Nowym swoje spełnienie, to jest oczywiście sprawą Ducha 
Świętego. My, ludzie, staramy się temu tylko nie przeszkadzać. Formą tego 
„nieprzeszkadzania” jest z pewnością dialog chrześcijańsko-żydowski, który 
ze strony Kościoła prowadzi Papieska Rada do Spraw Popierania Jedności 
Chrześcijan. 

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 87

Tekst 4

Głęboko przeżywałam tragedię Żydów. Żyliśmy z nimi dobrze. W naszym 
domu mieszkały dwie rodziny żydowskie, z których jedna zajmowała się 
cukiernictwem. W szkole podstawowej większość klasy była pochodzenia 
żydowskiego. W gimnazjum proporcje były odwrotne, na całą szkołę 
przypadało około dwunastu takich uczniów. Wywodzili się z najbogatszych 
rodzin.

Relacja F. Śliwińskiej [w:] Oświęcim w pierwszym dniu wojny, red. L. Szuster, 
Oświęcim 1999, s. 17
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Teksty do analizy

Załącznik 3A

Tekst 1

Poza słowami soborowej Deklaracji stoi doświadczenie wielu ludzi, 
zarówno Żydów, jak i chrześcijan – stoi także moje osobiste doświadczenie od 
najwcześniejszych lat mojego życia w rodzinnym mieście. Pamiętam naprzód 
szkołę podstawową w Wadowicach, gdzie w klasie co najmniej ¼ uczniów 
stanowili chłopcy żydowscy. Trzeba by tutaj wspomnieć o mojej koleżeńskiej 
przyjaźni z jednym z nich, to znaczy z Jerzym Klugerem. Trwa ona od ławy 
szkolnej do dnia dzisiejszego. Mam żywo przed oczyma obraz Żydów 
podążających w dzień sobotni do synagogi, która znajdowała się na zapleczu 
naszego gimnazjum. Obie grupy religijne, katolików i żydów, łączyła, jak 
przypuszczam, świadomość, że modlą się do tego samego Boga. Mimo 
różnicy języka modlitwy w kościele i w synagodze w znacznej mierze opierały 
się na tych samych tekstach.

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 85

Tekst 2

Kiedyś, po zakończeniu jednego z moich spotkań ze wspólnotami 
żydowskimi, ktoś z obecnych powiedział mi: „Pragnę podziękować Papieżowi 
za wszystko, co Kościół katolicki w ciągu tych 2000 lat uczynił dla poznania 
prawdziwego Boga”. Z tych słów pośrednio widać, jak Nowe Przymierze służy 
wypełnianiu tego, co znajduje swe korzenie w powołaniu Abrahama, 
w Przymierzu synajskim zawartym z Izraelem i w całym tym przebogatym 
dziedzictwie natchnionych przez Boga proroków (…).

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 88
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Teksty do analizy

Załącznik 3B

Tekst 3

Na rozległym terytorium I Rzeczypospolitej symbioza między 
chrześcijanami a wyznawcami judaizmu była bardzo głęboka. Świadczy 
o tym bliskość kościołów i synagog, cmentarzy katolickich oraz chrześci-
jańskich innych wyznań i żydowskich, a także liczne wzajemne wpływy i zapo-
życzenia w zakresie wierzeń i kultu. Słusznie podkreślał to zasłużony 
i niezwykle kompetentny rzecznik dialogu żydowsko-chrześcijańskiego 
amerykański rabin Byron L. Sherwin, wywodzący się z Polski, z Makowa 
Mazowieckiego, wskazujący na liczne i ważne elementy obustronnych 
oddziaływań tradycji i liturgii żydowskiej i chrześcijańskiej. Przypomnijmy na 
przykład, zwyczaj zapalania w synagodze lampki przed Torą, naśladujący 
zapalanie światła przed tabernakulum, co jest zrozumiałe, bo Tora spełnia 
w judaizmie taką rolę, jak w katolicyzmie Najświętszy Sakrament. 
To wzajemne przenikanie obydwu tradycji religijnych rozwija się na rozmaite 
sposoby po dzień dzisiejszy.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski [w:] Bóg, Biblia, Mesjasz, red. R. Tichy, 
Warszawa 2007 s. 461-462
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Teksty do analizy

Załącznik 4A

Tekst 1

„Wielkie bzdury” sędziów z Kolonii. Żydzi, muzułmanie i katolicy solidarnie 
protestują przeciwko zakazowi obrzezania dzieci z pobudek religijnych. 
Wyrok sądu w Kolonii, uznający obrzezanie za karalne uszkodzenie ciała, 
skrytykował w piątek szef niemieckiego MSZ Guido Westerwelle. „Musi być 
jasne dla wszystkich, że Niemcy są otwartym na świat i tolerancyjnym krajem, 
w którym wolność religijna jest mocno zakorzeniona i w którym religijna 
tradycja, taka jak obrzezanie, ceniona jest jako wyraz różnorodności 
religijnej” – powiedział minister spraw zagranicznych Niemiec dziennikowi 
„Bild”. Westerwelle jest pierwszym przedstawicielem niemieckiego rządu, 
który zabrał głos w tej kontrowersyjnej sprawie. Wyrok jest prawomocny. 

W wydanym we wtorek orzeczeniu sędziowie w Kolonii zakazali 
poddawania dzieci obrzezaniu, argumentując, że taki zabieg powoduje trwa-
łe i nieodwracalne okaleczenie dziecka. „Zabieg narusza interesy dziecka, nie 
pozwalając mu później na podjęcie swobodnej decyzji o swej przynależności 
religijnej” – czytamy w uzasadnieniu. Zdaniem sądu o poddaniu się 
obrzezaniu powinni decydować sami zainteresowani po uzyskaniu 
pełnoletności.

Wyrok spotkał się w niemieckim społeczeństwie z niezrozumieniem. 
Z oburzeniem zareagowali na decyzję sędziów Żydzi i muzułmanie. „Bezpre-
cedensową i dramatyczną ingerencją” w prawa wspólnot wyznaniowych 
nazwała wyrok Centralna Rada Żydów w Niemczech. Centralne Stowarzy-
szenie Muzułmanów ostrzegło przed „jawnym pogwałceniem” religijnej 
autonomii. „Obrzezanie stosowane jest od 4000 lat i jest częścią naszej 
tożsamości” – powiedział Agencji DPA rabin David Goldberg z Hof w Bawarii.

Krytyczne stanowisko wobec orzeczenia sądowego zajął również Kościół 
katolicki w Niemczech. Konferencja niemieckiego Episkopatu wyraziła 
„ogromne zdziwienie” z powodu stanowiska sędziów i ostrzegła przed 
ograniczaniem swobody religijnej Żydów i muzułmanów. Arcybiskup Kolonii 
Joachim Meisner wyraził nadzieję na zmianę wyroku przez sąd wyższej 
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Teksty do analizy

Załącznik 4B

instancji. W wydanym w piątek oświadczeniu niemiecki duchowny 
podkreślił, że obrzezanie stanowi dla żydowskich rodziców „wywodzący się 
z Biblii obowiązek”, a dla rodziców muzułmanów „zasadzającą się na tradycji 
powinność”.

Specjalny pełnomocnik ONZ ds. wolności religijnej Heiner Bielefeldt 
określił argumenty sędziów mianem „wielkiej bzdury”. W żydowskich i mu-
zułmańskich rodzinach obrzezanie jest powszechną praktyką – dodał.

Sąd w Kolonii rozpatrywał przypadek czteroletniego muzułmańskiego 
chłopczyka, który po obrzezaniu zaczął krwawić i został zawieziony przez 
matkę do szpitala. O przypadku dowiedziała się prokuratura, która uznała 
zabieg za nielegalny i sporządziła akt oskarżenia. Lekarz został uniewinniony, 
ponieważ, jak stwierdzili sędziowie, działał w przekonaniu, że postępuje 
słusznie. Orzeczenie nie jest wiążące dla innych sądów (…)

www.wiara.pl, 29.06.2012

Tekst 2

A teraz wrócę jeszcze do tej synagogi wadowickiej. Została ona przez 
Niemców spalona i dzisiaj już nie istnieje. Oto przyszedł kiedyś do mnie Jerzy, 
aby mi powiedzieć, iż miejsce, na którym ona stała, ma zostać uczczone 
specjalną płytą pamiątkową. Muszę powiedzieć, że w tym momencie 
udzieliło się nam obu głębokie wzruszenie. Stanęły nam przed oczyma 
sylwetki osób znajomych i bliskich oraz te soboty dziecięcych i młodzień-
czych lat, kiedy społeczność żydowska Wadowic udawała się na modlitwę. 
Powiedziałem wówczas Jerzemu, iż chętnie napiszę na tę okazję moje 
osobiste słowo, znak solidarności i duchowej łączności z tym znaczącym 
wydarzeniem. I tak się stało. Osobą, która przekazała treść tego listu moim 
rodakom z Wadowic, był właśnie Jerzy. Wiele go ten wyjazd kosztował. 
Trzeba bowiem zaznaczyć, iż cała jego rodzina, która pozostała w Wado-
wicach, zginęła w Oświęcimiu, a przyjazd do Wadowic na odsłonięcie płyty 
pamiątkowej wadowickiej synagogi był pierwszym po pięćdziesięciu latach…

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 86
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Teksty do analizy

Załącznik 4C

Tekst 3

W naszej wsi [Brzezince] żyli także Żydzi, stosunki z nimi układały się 
dobrze. W domu Wulkana, jak pamiętamy, właściciela restauracji, 
Żyd o nazwisku Cyrel miał sklep. A oprócz niego jeszcze sklepy prowadzili 
Wolf (brat żony Wulkana) i niejaki Rosner. Wszyscy właściciele sklepów 
zabiegali o to, by kupowano akurat u nich. Nikt nikomu nie dokuczał, nie było 
żadnych konfliktów. Cyrel codziennie piechotą 5 km szedł do Oświęcimia, 
gdzie mieszkał, nosząc ze sobą pieniądze i nigdy nie zdarzyło się, by ktoś go 
napadł. Żydzi też pomagali tym, którym pieniędzy na życie brakło.

Relacja J. Handzlik i J. Urbańskiej [w:] Oświęcim w pierwszym dniu wojny, red. 
L. Szuster, Oświęcim 1999, s. 29
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Tekst do analizy

Załącznik 5

Zgłębiając tajemnicę Kościoła, święty Sobór obecny pamięta o więzi, 
którą lud Nowego Testamentu zespolony jest duchowo z plemieniem 
Abrahama. Kościół bowiem Chrystusowy uznaje, iż początki jego wiary 
znajdują się według Bożej tajemnicy zbawienia już u Patriarchów, Mojżesza 
i Proroków. Wyznaje, że w powołaniu Abrahama zawarte jest również 
powołanie wszystkich wyznawców Chrystusa, synów owego Patriarchy 
według wiary (…) Wierzy bowiem Kościół, że Chrystus, Pokój nasz, przez krzyż 
pojednał Żydów i narody i w sobie uczynił je jednością (…)

Skoro więc tak wielkie jest dziedzictwo duchowe wspólne chrześcijanom 
i Żydom, święty Sobór obecny pragnie ożywić i zalecić obustronne poznanie 
się i poszanowanie, które osiągnąć można zwłaszcza przez studia biblijne 
i teologiczne oraz przez braterskie rozmowy.

Fragment Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich 
„Nostra aetate”, 4
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Tekst do analizy

Załącznik 6

Jaki jest stosunek Kościoła do Żydów?

Żydzi są „starszymi braćmi” chrześcijan, ponieważ Bóg umiłował ich 
najpierw i najpierw do nich przemówił. Fakt, że Jezus Chrystus jako człowiek 
jest Żydem, łączy nas. Fakt, że Kościół widzi w Nim Syna Boga żywego dzieli 
nas. W oczekiwaniu na ostateczne przyjście Mesjasza jesteśmy jedno.

Wiara żydowska jest korzeniem naszej wiary. Pismo Święte Żydów, 
nazywane przez nas Starym Testamentem, jest pierwszą częścią naszego 
Pisma Świętego. Żydowsko-chrześcijański obraz człowieka, którego wymiar 
etyczny kształtuje dziesięć przykazań, jest fundamentem zachodnich demo-
kracji. Należy się wstydzić, że chrześcijanie przez stulecia nie dopuszczali 
myśli o ścisłym spokrewnieniu z judaizmem i przy pomocy pseudoteologi-
cznych argumentów zaogniali nienawiść do Żydów, prowadzącą często do ich 
mordowania. Z okazji Roku Jubileuszowego papież Jan Paweł II szczególnie 
prosił o przebaczenie tych krzywd. Sobór Watykański II stwierdza jasno, 
że Żydzi jako naród nie ponoszą żadnej zbiorowej winy za ukrzyżowanie 
Chrystusa.

Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych YouCat, 135
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