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„Modlitwa” 

 

 

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

Jezusa” 

 

Modlitwa: Kiedy uczniowie prosili Pana Jezusa, aby nauczył ich modlić się, usłyszeli po raz pierwszy 

słowa modlitwy, którą my dobrze znamy… chcemy dziś wzorem apostołów i wielu ludzi na całym 

świecie wołać do Boga: Ojcze nasz…  

Wprowadzenie do tematu: 

W języku polskim mamy wiele słów, które brzmią tak samo, ale znaczą coś innego. Spróbujcie 

wypisać kilka z nich. Podpowiadamy: Zamek, piłka, zebra, klucz, myszka, granat, blok, pilot, kula, 

pióro, Kościół…  

Podczas dzisiejszego spotkania zatrzymamy się dłużej przy słowie KOŚCIÓŁ.  

Kościół pisany wielką literą to grupa ludzi, którzy wyznają tę samą religię i razem się modlą. Kościół 

pisany małą literą to budynek, w którym gromadzimy się na Mszy świętej, na różnych nabożeństwach 

– Gorzkie Żale, Droga krzyżowa, różaniec… tam też przychodzimy do spowiedzi. Kościół to 

budynek, który często kryje wiele tajemnic… wiele miejsc jest nazywanych trudno brzmiącymi 

słowami. Nawa, krypta, prezbiterium. Znajdziemy tam również wiele przedmiotów, których nie 

znajdziemy nigdzie indziej – sedilia, lichtarze, monstrancja… Wszystko ma tam swoje miejsce. 

Panuje tam niesamowity porządek… Może taki sam jak w naszych pokojach? – no, przynajmniej 

wtedy, gdy czekamy na gości. Nie przyjmujemy przecież gości w bałaganie.  

 

Przeczytaj/Wysłuchaj fragment niedzielnej Ewangelii (J 2, 13-25) 

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za 

stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy 

sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety 

bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd  

i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: 

«Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie». 

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie 

rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na 

nowo». 

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz  

w przeciągu trzech dni?» 

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to 

powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego 

imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał 

i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. 

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii zrobił chyba niezły bałagan? Powywracał stoły, porozrzucał 

monety… Jak myślicie, dlaczego to zrobił? (wypowiedzi dzieci) 



Zrobił to dlatego, żeby zapanował w świątyni jeszcze większy porządek… Żeby nic nie przeszkadzało 

tym, którzy tam będą przychodzić. Pora poznać nowego „specjalistę”. Dziś wywiad z Bogumiłem – 

zobaczmy! 

 

Zobacz kolejny odcinek naszego programu: „Śladami Jezusa”. FILM  

Kościół to miejsce modlitwy. To miejsce spotkania Boga z człowiekiem. W kościele ważne jest nasze 

zachowanie. Nie wypada tam rozmawiać, jeść, biegać czy robić, co mi się podoba. Chcę uszanować 

dom, w którym mieszka Bóg. Przychodzę „w gości”, choć czuję się jak u siebie. Bo tutaj mieszka też 

mój przyjaciel – Jezus.  

 

Zapamiętam: Nie mogę innym przeszkadzać w rozmowie z Przyjacielem, w modlitwie!  

 

Posłuchajmy czym jest modlitwa: FILM  

Modląc się – rozmawiajmy jak z przyjacielem. Jezus zawsze nas wysłucha – wtedy, kiedy nam jest 

smutno i źle, ale i wtedy, gdy spotkało nas coś miłego. Nie bójmy się prosić o to, czego nam potrzeba  

i o to, czego potrzebują nasi bliscy. Pamiętajmy też o dziękczynieniu! Kiedy trzeba – warto też 

przeprosić, gdy w czymś zawiniliśmy.  

 

Aktywizacja: Znamy wiele formułek modlitwy. Spróbujmy ułożyć krótką modlitwę własnymi 

słowami! Można skorzystać z małej podpowiedzi: 

początek: Panie Jezu…  

środek: proszę Cię/dziękuję Ci/przepraszam Cię 

zakończenie: Amen.  

 

Powodzenia! 

Ps. Można zebrać anonimowe kartki z modlitwami od uczniów (członków wspólnoty) i zrobić z nich 

litanię wezwań, które wraz z modlitwą „Chwała Ojcu” zakończą nasze spotkanie…   

 

 

 

 


