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TAJEMNICE ŚWIATŁA
I. PROPOZYCJE AKTYWIZJACJI
Rozważania czytane z podziałem na role. Osoby: misjonarz (M), dziecko (D), narrator (N)

II. ROZWAŻANIA
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
N: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3, 22).
M: Słyszysz, Bóg Ojciec podczas twojego chrztu nazywa cię swoim umiłowanym
dzieckiem.
D: Ale przecież te słowa były powiedziane podczas chrztu Pana Jezusa, to o Nim
Bóg Ojciec tak mówi.
M: Tak, ale każdy z nas na mocy chrztu staje się Jego umiłowanym dzieckiem, i
Ty, i ja, każdy!
D: Aaa, już rozumiem! Skoro jestem umiłowany jak Jezus, to i zadania mam jak
On – mam być świadkiem miłości Boga do każdego człowieka!

2. Cud w Kanie Galilejskiej
N: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5).
M: Na weselu w Kanie Galilejskiej państwa młodych spotkała przykra
niespodzianka.
D: Tak, znam tę biblijną opowieść.
M: Ale na szczęście ktoś przyszedł im z pomocą…
D: Wiem! Matka Boża! To Ona poprosiła swojego Syna, by im pomógł!
M: To prawda! A wiesz, że i my możemy Ją o to prosić?
D: Oczywiście, możemy zwracać się do Niej z prośbami, kiedy potrzebujemy
pomocy, kiedy coś nam nie wychodzi lub coś nas smuci.
M: Ale trzeba też pamiętać, by Matce Bożej za tę pomoc dziękować.
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3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
N: „Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest
królestwo niebieskie»” (Mt 4, 17).
M: Jezus po swoim zmartwychwstaniu stawia przed swoimi uczniami bardzo
ważne zadanie. Mają kontynuować Jego dzieło.
D: Tak, uczniowie byli świadkami Jego nauczania i głoszenia królestwa Bożego,
teraz kiedy Jezus jest w niebie, to oni mają to robić.
M: My też jesteśmy świadkami nauczania Pana Jezusa. Mamy przecież zapisy w
Ewangelii.
D: Jesteśmy również adresatami Jezusowego wezwania „Idźcie i głoście”.
M: Dokładnie tak! Musimy być Jego świadkami, Jego pracownikami wszędzie
tam, gdzie jesteśmy.

4. Przemienienie na górze Tabor
N: „Panie dobrze, że tu jesteśmy” (Mt 17, 4).
M: Też się cieszę, że tu jesteśmy.
D: Gromadzimy się wspólnie na modlitwie.
M: Tak, razem możemy wyprosić wiele łask u naszej Mamy. Możemy prosić Ją o
naszą przemianę.
D: Jaką przemianę? Taką jak Jezusa na górze Tabor?
M: O przemianę naszego serca, naszego życia.
D: Rozumiem, o nasze codzienne nawrócenie! Byśmy stawali się autentycznymi
głosicielami Jezusa.

5. Ustanowienie Eucharystii
N: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje” (Mt 26, 26).
M: Jezus zostaje z nami.
D: Jest z nami obecny w Najświętszym Sakramencie.
M: Ale umacnia nas też wspaniałym pokarmem.
D: Tak, zostawił nam Eucharystię! Pokarm naszej duszy.
M: W ten sposób umacnia nas do bycia świadkami. Idźcie i głoście!
Ja was w tej drodze umocnię i pokrzepię!

Opracowanie:
Martyna
Zielińska,
katechetka,
archidiecezja
częstochowska
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