
Konspekt spotkania 

2 Tydzień Wielkiego Postu 

„Sukces” 

 

Proponowany schemat spotkania z wykorzystaniem materiałów znajdujących się w sekcji „Śladami Jezusa” 

 

Konspekt przewidziany jest dla dzieci i zaplanowany na 30 min. Zachęcamy do wykorzystania go 

zarówno w domu, jak i podczas lekcji religii w szkole. Katechetów zapraszamy do podzielenia się 

efektami swojej posługi wysyłając jego realizację (w ciekawy sposób) na maila 

rekolekcje@holyweek.pl. Najciekawsze projekty zostaną wynagrodzone! Prosimy, aby wysyłając 

maila wpisać w jego treści nazwę szkoły, konkretną klasę oraz imię i nazwisko katechety. Każda 

klasa może wysłać jedną pracę w tygodniu (katecheta może wysyłać kilka opracować z różnych klas). 

 

1. Modlitwa – poproś Anioła Stróża, aby zawsze bezpiecznie prowadził Cię do celu 

2. Wprowadzenie do tematu: Rozmowa z dziećmi - kiedy planujemy jakąś podróż – co 

wcześniej musimy zrobić? Kiedyś rozkładało się wielkie mapy, teraz wystarczy kliknięcie 

w komputerze… Obojętnie w jaki sposób - trzeba wybrać cel! Do celu zawsze mogą nas 

prowadzić różne drogi. Podobnie jak na górski szczyt – prowadzić może wiele szlaków. 

W niedzielnej Ewangelii Jezus także wybrał się w góry… posłuchajcie:  

3. Przeczytaj/Wysłuchaj fragment niedzielnej Ewangelii (Mk 9, 2-10) 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. 

Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi 

folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. 

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden 

dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak 

byli przestraszeni. 

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, 

Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko 

samego Jezusa. 

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim 

Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między 

sobą, co znaczy „powstać z martwych”. 

4. Sytuacja egzystencjalna: Pewnie nie raz widzieliście, jak mama przygotowuje rzeczy do 

prania. Jak segreguje ubrania, później wkłada je do pralki, dosypuje proszku… po to, by nasze 

ubrania były czyste. W Ewangelii jest mowa o lśniąco-białym ubraniu, które jest tak jasne, iż 
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żaden proszek, ani wybielacz nie osiągnie takiego efektu. Ubranie Pana Jezusa stało się lśniąco 

białe, chociaż nikt go nie prał.   

Pojawili się tam także Eliasz i Mojżesz, którzy rozmawiali z Jezusem. Z nieba odezwał się 

także głos Boga Ojca… wiele tam się działo, ale nic nie przeraziło Piotra, Jakuba i Jana… nie 

uciekli ze strachu… Mieli w sobie wiele siły i odwagi. Pan Jezus w czasie Wielkiego Postu 

zachęca nas, aby przy Nim trwać, aby wędrować w Jego obecności… Chce, żeby nasze serca 

wciąż były czyste…  

5. Zobaczmy kolejny odcinek naszego programu: „Śladami Jezusa”. FILM  

6. Orzeł Joachim mówił o sukcesie. Co możemy określić mianem „sukcesu”? Czy to zawsze 

musi być coś wielkiego?  

7. Posłuchajmy co inni myślą na temat sukcesu – FILM 

8. Aktywizacja: Kiedy sportowcy osiągną sukces w jakiejś dyscyplinie sportowej otrzymują 

medale. Myślę, że każdy z nas zasługuje na medal. To może być medal za odwagę, za dobre 

i pomocne serce… Pomyślcie, w czym ostatnio osiągnęliście swój mały sukces. Łatwo taki 

medal sobie zrobić. Wycinamy kółko z papieru, przyozdabiamy, za pomocą dziurkacza 

wykonujemy małe kółko w górnej jego części i przewiązujemy sznurkiem lub tasiemką. Niech 

ten medal przypomina wam o odwadze Apostołów, których chcemy naśladować będąc zawsze 

blisko Chrystusa!  

9. Modlitwa na zakończenie!  


