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Wprowadzenie 
 

Rekolekcje tematyczne „Noce zbawienia” zostały stworzone na podstawie 
wykładów oraz książki ks. Krzysztofa Wonsa SDS pod tytułem „Gdy Bóg 
przychodzi w ciemności”. W opracowaniu przez zespół Planu B stanowią 
pięciodniowe rekolekcje pogłębiające tematykę Oazy Nowego Życia II stopnia 
oraz późniejszej formacji rocznej, opartej na kręgach biblijnych poświęconych 
studiowaniu objawionej w Biblii historii zbawienia. Omawiane pięć nocy 
zbawienia wskazują nam nie na ciemność, ale na... światło - Boga wchodzącego 
w mroki umysłu i serca człowieka, Boga wyzwalającego, wychowującego  
i kochającego ponad życie. Zapraszamy do rozpoczęcia rekolekcji już w dniu 
przyjazdu poprzez przeczytanie tekstów oraz wysłuchanie konferencji zadanych 
na ten dzień (notatnik uczestnika). Pomoże to animatorowi oraz uczestnikom już 
od pierwszego dnia wejść w klimat analizowanych treści oraz pozwoli 
odpowiednio usposobić się do ich przeżycia. 

 

Wizja celu i drogi pięciu dni 
 

Celem rekolekcji jest pokazanie szerszego kontekstu historii zbawienia 
ukazanego w Biblii. Kolejność prezentowanych „nocy” nie jest przypadkowa i nie 
odnosi się jedynie do chronologii wydarzeń ukazanych w Piśmie Świętym, lecz 
pokazuje także proces objawiania się Bożej miłości ludziom i odzwierciedla 
dynamikę rozwoju duchowego człowieka oraz wychowawczych metod Boga. 
Uczestnik rekolekcji będzie mógł zatem nie tylko przyglądać się historiom 
biblijnych nocy, ale przede wszystkim jest zaproszony do zobaczenia w nich 
wydarzeń ze swojego życia, wyciągnięcia wniosków i odniesienia ich do osobistej 
relacji ze Zbawicielem.  

Każdy dzień rekolekcji poświęcony został jednej z pięciu kluczowych nocy: nocy 
stworzenia, nocy Abrahama, nocy wyjścia z Egiptu, Nocy Mesjasza oraz Nocy 
Zmartwychwstania. Do każdego z tematów zostało dobrane Słowo Życia oraz 
piosenka dnia, które korespondują z treścią dnia . Zachęcamy, aby każdego dnia 
rekolekcji, od rana do wieczora, zwracać uwagę na oba elementy. Treści 
przekazane w konferencji są właściwym rozwinięciem tematu dnia i powinny być 
pogłębione przez osobiste spotkanie uczestnika ze Słowem Bożym w Namiocie 
Spotkania. Z kolei spotkanie w grupie może być miejscem podsumowania 
dotychczasowych przeżyć dnia oraz czasem konkretnego odniesienia poznanych 
treści do swojego aktualnego życia. Ważne, aby spotkania nie były tylko 
miejscem rozmowy, ale przede wszystkim prowadziły do podjęcia postanowienia 
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zmierzającego do zmiany siebie i swojego życia. Centralnym punktem dnia 
powinna być Eucharystia, przeżywana w lokalnej wspólnocie parafialnej. 
Ważnymi momentami dla budowania wspólnoty z Bogiem i ludźmi są także 
modlitwy poranne i wieczorne.  

 

Przykładowy plan dnia  

Plan dnia będzie uzależniony przede wszystkim od godziny Mszy Świętej i czasu 
dojścia do kościoła z Waszego miejsca pobytu. Koniecznie to ustalcie. 
Proponujemy następującą kolejność i czas trwania poszczególnych punktów: 

→ Modlitwa poranna w oparciu o Jutrznię z dnia + piosenka dnia  
i wprowadzenie animatora w temat dnia (30 min). 

→ Śniadanie, dyżury. 

→ Konferencja do wysłuchania (do 60 min). 

→ Namiot Spotkania (min. 60 min przerwy i ciszy, BEZPOŚREDNIO  

po konferencji). 

→ Spotkanie w grupie (90 min) / obiad i cisza poobiednia (lub 
odwrotnie, jeśli idziecie na Mszę Świętą rano). 

→ Pogodny wieczór, który może być połączony z kolacją, grillem, 
wycieczką... 

→ Spotkanie wieczorne: podsumowanie dnia, praca z notatnikami, 
tajemnica różańca, wspólna modlitwa wieczorna. 

 

 

Wskazówki do Namiotu Spotkania 

Do materiałów audio dołączamy konferencję na dzień przyjazdu. Mówi ona  
o lectio divina, jednak bez żadnej straty można jej wysłuchać w kontekście 
wprowadzenia do modlitwy Słowem Bożym ogólnie - niezależnie od metody.  
W dzień przyjazdu rezerwujemy zatem 60 min. na wysłuchanie tej konferencji 
oraz przejrzenie notatnika. Zawarte są w nim teksty wprowadzające w temat 
rekolekcji i motywujące do pogłębienia praktyki Namiotu Spotkania. Nie 
przewidujemy osobnych wprowadzeń czy Szkoły Modlitwy. W notatnikach 
znajdziecie kilka punktów do medytacji biblijnej. 

Celem tegorocznych rekolekcji „planu B” jest raczej praktykowanie przedłużonej 
modlitwy niż nauczanie o niej. W dzień przyjazdu, po wysłuchaniu konferencji, 
proponujemy sacrum silentium jako czas dla uczestników na refleksję  
i zapoznanie się z pierwszą częścią notatnika. W kolejne dni nie proponujemy 
sacrum silentium, gdyż charakter rekolekcyjny mają raczej przedpołudnia,  
a wieczory mogą służyć budowaniu wspólnoty. 
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Dzień pierwszy  

Dziś koncentrujemy się na dziele stwarzania świata. Pierwsza z nocy to noc 

chaosu i pustki (zanim „stała się światłość”). W konferencji jest ona jednak 

zestawiona z ciemnością niewoli babilońskiej, w której to powstawał opis 

stworzenia świata, przeznaczony dziś na Namiot Spotkania. Najważniejszy do 

uchwycenia jest zatem wątek boskiej potęgi, która unosi się nad naszym 

życiowym chaosem, gdy jesteśmy w beznadziejnych sytuacjach. Zwracamy 

uwagę na całą Trójcę: na Boga Ojca, który „przesunął się”, by zrobić miejsce na 

nowe istnienia; na moc Ducha, który „powiewał” nad chaosem i na stwórczą 

moc Słowa, które przynosi światłość w największe ciemności. 

Jeśli w dniu przyjazdu nie udało się Wam sięgnąć po materiały wstępne, warto 

przeznaczyć czas na przeczytanie wprowadzenia z notatników wysłuchacie 

konferencji z dnia pierwszego. 

 

Słowo Życia Piosenka dnia 

  
J 1, 1.4-5: 

Na początku było Słowo, 

a Słowo było u Boga,  

i Bogiem było Słowo. 

W Nim było życie, 

a życie było światłością ludzi, 

a światłość w ciemności świeci 

i ciemność jej nie ogarnęła. 
 

 

Duchu Ogniu, Duchu Żarze 

Namiot Spotkania 

 
Rdz 1, 1 – 2, 4 
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Piosenka dnia 

 

Duchu Ogniu, Duchu Żarze 

Ref. Duchu Ogniu, Duchu Żarze, * Duchu Światło, Duchu Blasku, * Duchu 
Wichrze i Pożarze, * ześlij płomień Twojej łaski.  

1. Chcesz – rozpalisz i rozognisz, * serca wzniesiesz na wysokość. * 
W ciemność rzucisz blask pochodni * i rozproszysz grzechu mroki.  

2. Naszą nicość odbudujesz * w najpiękniejsze znów struktury. * Tchnieniem 
Swoim świat przesnujesz * w szeleszczących modlitw sznury.  

3. Z mgieł konkretny kształt wywodzisz * i z chaosu piękno ładu. * Tyś 
spokojem wśród niezgody, * w bezradności Tyś jest Radą.  

4. Twe zbliżenie zaróżowi * pulsem życia, wzrostu drżeniem. * Narodzimy się 
na nowo, * ciemność stanie się promieniem. 

 

Spotkanie w grupie (krótkie formuły wiary) 

 

1. Modlitwa 
a. Modlitwa spontaniczna do Ducha Świętego. 
b. Modlitwa tekstem „Pieśni Słonecznej” św. Franciszka.  

 

(…) Pochwalony bądź, Panie mój, 
ze wszystkimi Twymi stworzeniami, 
szczególnie z panem bratem słońcem, 
przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz. 
I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem: 
Twoim, Najwyższy, jest wyobrażeniem. 
Pochwalony bądź, Panie mój, 
przez brata księżyc i gwiazdy, 
ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne, i piękne. 
Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata wiatr i przez powietrze, 
i chmury, i pogodę, i każdy czas, 
przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie. 
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę, 
która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta. 
Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień, 
którym rozświetlasz noc: i jest on piękny, i radosny, i krzepki, i mocny. 
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą matkę ziemię, 
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która nas żywi i chowa, 
wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami. 
Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych, 
którzy przebaczają dla Twej miłości i znoszą słabości i prześladowania. 
Błogosławieni ci, którzy je zniosą w pokoju, 
ponieważ przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni. (…) 

Chwalcie i błogosławcie mojego Pana, 
i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą. 

 

c. Krótkie dzielenie Słowem z Namiotu Spotkania. 
 

2. Wprowadzenie 
a. Animator wprowadza uczestników w temat spotkania, przypominając 

porównanie z konferencji ks. K. Wonsa, że Bóg się „przesunął”, by zrobić 
miejsce na świat. Stworzenie świata może być widziane jako moment 
uniżenia się Boga, który „ograniczył się” w swym istnieniu, by powołać 
kolejne istnienia. 

b. Rozmowa w grupie: 

→ Jak oddziałuje na mnie to porównanie w kontekście mojego  
stworzenia? Czy odpowiada mi wizja, że Bóg „przesunął” się w momencie 
mojego poczęcia jeszcze trochę, by było miejsce i dla mnie? 

→ Czy moment powstania świata był / jest dla mnie interesujący? Może ktoś 
z grupy ma zainteresowania naukowe i chce podzielić się krótko swoją 
pasją? 

c. Stworzenie świata jest chwilą, o której ludzie myśleli zawsze. Z jednej 
strony mamy mity, wierzenia, namysł teologiczny... Z drugiej: dociekania 
naukowe, które obecnie związane są z teorią Wielkiego Wybuchu. Nauka 
jest dyscypliną, która stale się rozwija – pojawiają się nowe odkrycia, 
dlatego też ryzykownym byłoby „dopasowywanie” do siebie nauki i wiary. 
Bóg jest większy i bardziej imponujący niż to, o czym donoszą odkrycia 
naukowe. Zobaczmy go w innym świetle: NIE brodatego Boga Ojca 
lepiącego człowieka z gliny i strzegącego jabłka; ale potężnego  
i kochającego Stwórcę, który „przesuwając się o milimetry”, 
zapoczątkował największy wybuch: wybuch istnienia, wybuch miłości. 
 

3. Wspólna lektura  
a. Czytając poniższe fragmenty książki Neila deGrassa Tysona pt. „Astrofizyka 

dla młodych zabieganych” nawiązujemy do praktyki wypraw otwartych 
oczu. Spoglądamy jednak w wyobraźni na zjawiska, których nie możemy 
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zobaczyć osobiście. Celem jest raczej lepsze zrozumienie prawd wiary  
i wzbudzenie uwielbienia niż dokładne poznanie naukowe. 
 

„Na początku, niemal czternaście miliardów lat temu, cały wszechświat był 
mniejszy od kropki stojącej na końcu tego zdania. O ile mniejszy? Wyobraź sobie, 
że ta kropka to pizza. Pokrój ją teraz na bilion kawałków. Wszystko, włączywszy 
w to cząstki, z których składa się twoje ciało, drzewa i budynki za oknem, 
skarpety kolegi, petunie, szkoła, strzeliste góry i głębokie oceany naszej planety, 
Układ Słoneczny, odległe galaktyki — cała przestrzeń, materia i energia kosmosu 
— stłoczone było w jednym takim maleńkim kawałeczku. 

I było tam gorąco. Było tam tak gorąco i tak wiele było upchnięte w tak 
małej przestrzeni, że wszechświat mógł zrobić tylko jedno. Rozszerzać się. 
Gwałtownie się rozszerzać. Dziś nazywamy to Wielkim Wybuchem. W ciągu 
drobnego ułamka sekundy (jednej dziesięcio-bilionowo-biliardowo-biliardowej) 
wszechświat niezmiernie się rozrósł. 

Co wiemy o tej pierwszej chwili życia kosmosu? Niestety prawie nic. 
Odkryliśmy, że wszystkim — od orbit planet po najmniejsze cząstki składające się 
na ludzkie ciało - sterują cztery podstawowe siły. Jednak tuż po Wielkim 
Wybuchu wszystkie one były zwinięte w jedną. 

W miarę rozszerzania się wszechświat się ochładzał. 

Pod koniec tego mgnienia, określanego przez naukowców erą Plancka (od 
nazwiska niemieckiego fizyka Maksa Plancka) jedna siła oswobodziła się od 
pozostałych. Była to grawitacja - oddziaływanie, które utrzymuje razem gwiazdy  
i planety oraz układa je w galaktyki, prowadzi Ziemię po orbicie wokół Słońca,  
a także powstrzymuje dziesięciolatków przed robieniem wsadów do kosza. (…) 
Kosmos rósł dalej. 

Następnie rozłączyły się kolejne trzy główne oddziaływania przyrody (Te 
cztery siły to: grawitacja i oddziaływania silne, słabe oraz elektromagnetyczne. 
Porozmawiamy o nich później). Ich naczelnym zadaniem jest dyrygować 
maleńkimi cząstkami, czyli fragmentami materii, które wypełniają kosmos. Kiedy 
już te cztery siły oddzieliły się od siebie, mieliśmy wszystko, czego trzeba, żeby 
zbudować wszechświat. 

Od początku upłynęła bilionowa część sekundy. 

Wszechświat wciąż był niewyobrażalnie maciupeńki i gorący, a przy tym 
zaczynał być tłoczny od cząstek. W tym momencie były ich dwa rodzaje: kwarki – 
nie mylić ze skwarkami – i leptony. Osobliwe są z kwarków stworki. Nie da się 
złapać kwarka samotnego – zawsze będzie kurczowo trzymał się towarzystwa 
sąsiadów. Na pewno masz przynajmniej jednego kolegę lub koleżankę, którzy 
zachowują się podobnie. Kwarki są podobne do tych uczniów, którzy nigdy nic 
nie chcą robić samemu, nawet iść do toalety.  
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Siła trzymająca kwarki razem jest tym większa, im bardziej odsuwa się je od 
siebie – jak gdyby spięte były jakiegoś rodzaju miniaturową gumką recepturką. 
Gdy dostatecznie się je oddali, gumka pęka, ale w miejscu pęknięcia 
nagromadzona energia wytwarza dwa nowe kwarki, dając obydwu z rozdzielonej 
pary po nowym koledze. Wyobraź sobie, co by było, gdyby ci nierozłączni 
uczniowie wypączkowali sobie kogoś do pary. Nauczycieli na pewno by zatkało.  

Leptony są za to samotnikami. Nie działa na nie siła spajająca kwarki, nie 
zbijają się więc w grupy. Najbardziej znanym leptonem jest elektron. 

W kosmosie kipiało nie tylko od tych cząstek, ale także od energii. Zawierała 
się ona w paczkach fal, czyli porcjach energii świetlnej zwanych fotonami. 

Teraz zrobi się dziwnie. 

Wszechświat był tak gorący, że owe fotony bezproblemowo zamieniały się 
w pary cząstek materii i antymaterii. Te z kolei zderzały się, na powrót 
przekształcając się w fotony. Zagadkowo jednak z jednej na miliard takich zmian 
zostawała tylko cząstka materii bez swojej antykoleżanki. Gdyby nie ocalały te 
samotne cząstki, we wszechświecie wcale nie byłoby materii. Dobrze się więc 
składa - bo wszyscy jesteśmy z niej zrobieni. 

Istniejemy i wiemy, że w miarę upływu czasu kosmos nadal rozszerzał się  
i ochładzał. Gdy urósł do rozmiarów większych od Układu Słonecznego, nastąpiło 
prędkie oziębienie. Wszechświat wciąż był niewiarygodnie gorący, ale jego 
temperatura spadła poniżej biliona kelwinów. 

Od początku upłynęła milionowa część sekundy. Wszechświat urósł od 
rozmiaru niewielkiego fragmentu kropki na końcu tego zdania do rozmiarów 
Układu Słonecznego. To prawie trzysta miliardów kilometrów średnicy. 

Bilion kelwinów to o wiele, wiele goręcej niż na powierzchni Słońca. Jednak 
w porównaniu z pierwszą chwilą po Wielkim Wybuchu jest to chłodnawo. Taki 
letni wszechświat nie był już dość gorący ani gęsty, żeby kwarki w nim wrzały. 
Pochwyciły więc swoich tanecznych partnerów i stworzyły cięższe cząstki. Te 
nowe kombinacje kwarków wkrótce zaowocowały pojawieniem się nieco 
bardziej znanych postaci materii, jak protony i neutrony. 

Od początku upłynęła dotąd jedna sekunda. 

Wszechświat rozrósł się wszerz na kilka lat świetlnych, czyli mniej więcej 
odległość pomiędzy Słońcem a najbliższą sąsiadującą z nim gwiazdą. Jego 
temperatura spadła do miliarda stopni. Jest więc wciąż koszmarnie gorący – 
dość, by wysmażyć elektrony wraz z ich przeciwieństwami, pozytonami. Te dwa 
rodzaje cząstek nieustannie powstają, niszczą się wzajemnie i znikają. Co jednak 
stało się udziałem pozostałych cząstek, przytrafia się też elektronom: w końcu 
ocaleje tylko jeden na miliard. 

Pozostałe wzajemnie unicestwiają się z pozytonami. 
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Temperatura kosmosu spada poniżej stu milionów stopni, ciągle jest to 
jednak więcej niż na powierzchni Słońca. 

Większe cząstki zaczynają schodzić się ze sobą. W końcu łączą się 
podstawowe składniki atomów, z których zbudowany jest widoczny dziś 
wszechświat, w tym gwiazdy i planety, drzewa i budynki za oknem, skarpety 
kolegi, moje wąsy. Protony spajają się ze sobą oraz z neutronami, układając się  
w centra atomów zwane jądrami. 

Od początku upłynęły już dwie minuty. 

Normalnie elektrony śmigające po wszechświecie byłyby przyciągane przez 
protony i jądra atomowe. Elektrony mają ładunek ujemny, protony i jądra – 
dodatni, a przeciwieństwa się przyciągają. Dlaczego cząstki te mają ładunki 
dodatnie i ujemne? I dlaczegóż to, zapytasz, przeciwieństwa się przyciągają? 

Tak po prostu jest. Chciałbym móc udzielić lepszej odpowiedzi, ale 
wszechświat nie ma obowiązku być dla nas zrozumiałym. Mogę tylko 
powiedzieć, że wiele długich lat badań naukowych potwierdziło prawdziwość 
obu tych stwierdzeń. 

Zważywszy na ich wzajemne przyciąganie, można by sądzić, że protony 
posczepiają się z elektronami. Jednakże przez tysiące lat wszechświat wciąż był 
zbyt gorący, żeby mogły się uspokoić. Elektrony wałęsały się swobodnie, 
odbijając w tę i we w tę fotony – swobodne elektrony tak już maja. 

Kres temu położył spadek temperatury wszechświata poniżej trzech tysięcy 
kelwinów (czyli około połowy temperatury powierzchni Słońca). Wszystkie 
swobodne elektrony związały się wtedy z dodatnio naładowanymi protonami. 
Odkąd do tego doszło, fotony mogły nietknięte przemierzać cały świat i skąpać 
go w świetle, które naukowcy do dziś mogą zarejestrować. [Wtedy stała się 
światłość... - przyp. Red.]  

Od początku upłynęło 380 tysięcy lat. (…) 

Co działo się przed początkiem? 

Astrofizycy nie mają pojęcia. A raczej należałoby stwierdzić, że nasze 
najbardziej pomysłowe odpowiedzi znajdują małe oparcie w nauce 
doświadczalnej lub wręcz nie mają go wcale. Innymi słowy nie potrafimy ich 
udowodnić. (…) 

Młodzi zdolni ludzie często wzdragają się na myśl, że mieliby powiedzieć: 
„nie wiem”. Ale badacze muszą przyznać: nie zawsze wiemy. Ludzie, którzy 
uważają, że wszystko wiedzą, nigdy nie potknęli się o granicę pomiędzy tym, co 
we wszechświecie znane i nieznane. Nawet jej nie szukali. (…) 

Wiemy natomiast z całą pewnością: wszechświat miał jakiś początek. 
Wiemy, że kosmos ciągle zmienia się i ewoluuje. I to, że każdy atom twojego 
ciała ma swoje źródło w Wielkim Wybuchu i piecach gwiezdnych olbrzymów, 
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które eksplodowały i rozrzuciły po galaktykach swoje wnętrzności ponad pięć 
miliardów lat temu. 

Jesteśmy gwiezdnym pyłem, w który tchnięto życie.” 

 

4. Praca z fragmentami Pisma Świętego (w grupie, w parach lub 
indywidualnie) 

a. Fragmenty z Namiotu Spotkania (wg natchnienia uczestnika), 
b. Jdt 16, 13-16 (modlitwa uwielbienia Judyty), 
c. Mdr 11, 21-26,  

Potężnie działać zawsze jest w Twej mocy 

i któż się oprze potędze Twojego ramienia? 

Świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, 
kropla rosy porannej, co spadła na ziemię. 
Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, 
i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. 
Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, 
niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, 
bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. 
Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? 

Jak by się zachowało, czego byś nie wezwał? 

Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia! 
d. Mdr 13, 1-5, 

Głupi [już] z natury są wszyscy ludzie, 
którzy nie poznali Boga: 
z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, 
patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, 
lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, 
gwiazdy dokoła, wodę burzliwą 

lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. 
Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa - 

winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, 
stworzył je bowiem Twórca piękności; 
a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw - 

winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. 
Bo z wielkości i piękna stworzeń 

poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. 
e. J 1, 1-14 (Prolog Ewangelii wg św. Jana) 
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5. Indywidualne formułowanie wyznania wiary 

Uczestnicy samodzielnie piszą swoje wyznanie wiary na podstawie powyższych 

fragmentów Pisma Świętego oraz osobistych przemyśleń.  

Nie trzeba wykorzystać wszystkich fragmentów! Minimalny czas na to zadanie to 

20 min. 

 
6. Modlitwa końcowa 

Odczytanie krótkich formuł wiary w ramach modlitwy. Wspólna modlitwa „Ojcze 

nasz”. 

 

Notatki animatora 
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Dzień drugi  

Dziś koncentrujemy się wokół przeżyć Abrahama i jego ciemnej nocy wiary, 

kiedy staje on wobec zadania zabicia swojego jedynego syna Izaaka. To 

doświadczenie jest nocą buntu Abrahama, cierpienia jego serca, ale także nocą 

przezwyciężenia ciemności własnych emocji i przywiązań oraz nauką 

bezgranicznej wiary w dobroć Boga. Konferencja będzie dotyczyła analizy 

przeżyć Abrahama i zwycięstwa jego wiary w ciemności. Spotkanie w grupie 

rozszerza kontekst o postawę Maryi (Abraham jako typ Maryi), która również 

oddała Bogu samą siebie oraz swoje dziecko, wierząc w dobroć Boga. Jego celem 

jest zrozumienie, że wszystko, co mamy, dostaliśmy od Boga – nie na własność, 

ale w zarząd. Wobec tego koniecznym jest, by uczyć się postawy zawierzenia  

i ufności na wzór Abrahama i Maryi. Źródłem tego zaufania nie jest przymus, 

poczucie obowiązku czy „spłacania długu wobec Boga”, ale prawdziwy obraz 

DOBREGO Boga. Należy zwrócić dziś uwagę na nasze osobiste przywiązania oraz 

obraz Boga jako dawcy.  

 

Słowo Życia Piosenka dnia 

  
Hbr 11, 17-19:  

Przez wiarę Abraham, wystawiony na 

próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego 

syna składał na ofiarę, on, który otrzymał 

obietnicę, któremu powiedziane było:  

Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. 

Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić 

także umarłych, i dlatego odzyskał go,  

jako podobieństwo [śmierci 

i zmartwychwstania Chrystusa]. 

Maryjo, Matko mojego wezwania 

Namiot Spotkania 

 
Rdz, 22, 1-14. 
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Piosenka dnia 

 

Maryjo, Matko mojego wezwania 

1. Maryjo, Matko mojego wezwania, * chcę i pragnę, idąc za Twym słowem, 
* czynić wszystko, co powie mi Jezus, miłować Jego wolę, * a wszystko 
inne ze względu na Niego samego.  

Ref. Bo tak jest z tymi, którzy z Ducha narodzili się, * nikt nie wie, dokąd 
pójdą za wolą Twą. /bis  

2. Słuchać Słowa całym sercem * i w Duchu Świętym je wypełniać. * Amen. 
Amen. Amen. /bis 

 

Spotkanie w grupie (krąg biblijny) 

1. Modlitwa 

Modlitwa ks. Franciszka Blachnickiego do Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności: 
 
Maryjo, Niepokalana Jutrzenko Wolności, Jasnogórska Pani, przy której my, 
Polacy zawsze byliśmy wolni. Ty jesteś Źródłem Światła i Życia dla nas - ponieważ 
jako pierwsza z ludzi przyjęłaś Światłość Świata – Jezusa i poszłaś za Nim, 
oddając Mu w posłuszeństwie i miłości całe swoje życie, aż po krzyż.  

Ty widzisz moją niewolę, która polega na tym, że często panuje we mnie 
ciemność błędu, niewiedzy, ułudy własnej wyobraźni i że żyję jeszcze dla siebie, 
opanowany pychą i miłością własną.  

Wyzwól mnie, upraszając mi łaskę zanurzenia się wraz Tobą w jedynym świetle, 
jakim jest Jezus, który wie kim jestem, czego chce ode mnie Ojciec i co jest dla 
mnie dobre.  

Wyzwól mnie, upraszając moc do zwyciężania egoizmu w przyjmowaniu krzyża  
i do życia dla Światła, dla Boga i braci przez bezinteresowną służbę i miłość. 
Spraw, aby w moim wnętrzu zajaśniało światło i wytrysnęło źródło życia. Pomóż 
mi poznać Prawdę, która mnie wyzwoli i pójść za Jezusem, abym nie chodził  
w ciemności, ale miał Światło Życia. Amen. 

 

2. Wprowadzenie  

Dzisiaj skupimy się wokół dwóch postaci: Abrahama, o którym słyszymy  
w konferencji, i Maryi, która nam towarzyszy w tajemnicach różańcowych. 
Spróbujemy w trakcie spotkania przejrzeć się w nich jak w lustrze, aby odkryć 
naszą relację do Boga i nauczyć się, jak ją pogłębiać. 
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3. Ćwiczenie  

a. Potrzebna będzie kartka A4 podzielona na 3 części oraz notatniki 
uczestnika. W pierwszej kolumnie na górze piszemy Abraham, po czym 
uczestnicy zapisują wydarzenia z jego udziałem. Warto przy tej okazji 
przeczytać kilka fragmentów – można skorzystać z poniższych: 

→ Rdz 12, 1-4: wyruszenie z Ur, 

→ Rdz 13, 5-9: rozmowa z Lotem, 

→ Rdz 16, 1.15: dziecko Hagar,  

→ Rdz 21, 1-3: narodziny Izaaka,  

→ Rdz 22, 1-13: ofiara z Izaaka. 

b. Analogicznie robimy z drugą kolumną wpisując na górze: Maryja. 
Przykładowe wydarzenia:  

→ Łk 1, 26-38: zwiastowanie, 

→ Łk 1, 39-56: odwiedziny u Elżbiety,  

→ Łk 2, 1-7: narodziny Jezusa,   

→ Łk 2, 22-39: ofiarowanie w świątyni,  

→ Mt 2, 13-15: ucieczka do Egiptu,  

→ Łk 2, 41-51: pielgrzymka do Jerozolimy i 3-dniowe 

poszukiwania 12-letniego Jezusa,  

→ J 2, 1-12: wesele w Kanie Galilejskiej,  

→ J 19, 25-30: obecność przy śmierci Syna,  

→ Dz 1, 14; 2, 1-4: Zesłanie Ducha Świętego 

c. W trzeciej kolumnie na górze piszemy: JA. Teraz spróbujemy przejrzeć się 
w postawie Abrahama i Maryi. Można przyjąć, że uczestnicy zapisują 
odpowiedzi w notatnikach tylko dla siebie lub po każdej części zrobić 
chwilę dzielenia i odpowiedzi zapisać w trzeciej kolumnie. 

 

4. Rozmowa – na podstawie przeczytanych fragmentów biblijnych oraz 

poniższych tekstów. 

a. Postawy Abrahama i Maryi na to, co mówi do nich Bóg.  

Pan Bóg wszedł w życie zarówno Abrahama, jak i Maryi w sposób 

nieoczekiwany i bardzo mocny, który wymagał zmiany planów. Abram 

otrzymał od Boga obietnicę upragnionego syna; brak dzieci był uważany 

za przekleństwo) i został wezwany, mimo podeszłego wieku (75 lat), aby 

wyruszyć w drogę w nieznane. Ur Chaldejskie, w którym mieszkał i które 

miał zostawić, by spełnić wolę Boga, było wówczas jednym z bogatszych, 

lepiej rozwiniętych miast (znajdowało się w Babilonii w pobliżu Tygrysu  

i Eufratu – 2 rzek, wokół których koncentrowało się całe życie  
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w starożytności, znacznie starsze i bogatsze niż znany nam Egipt)  

w nieznane. Na początku Bóg nie określił celu. Abram (imię Bóg zmienił 

mu później) wyruszył w kilkumiesięczną podróż wzdłuż szlaków 

handlowych (trzeba pamiętać, że ówczesne szlaki handlowe były 

miejscem wzmożonej działalności wszelkiego rodzaju przestępców, którzy 

napadali na podróżujących). Dotarł do Kanaanu i tam zamieszkał, zatem 

wśród ludzi o innej religii, języku i kulturze. 

Maryja - była dopiero zaręczona z Józefem (tak trzeba rozumieć 

określenie Po zaślubinach, wpierw nim zamieszkali razem), nie mogła 

zatem korzystać z praw żony. Otrzymała obietnicę –  zapowiedź, że urodzi 

Syna, który będzie Synem Bożym. W tamtej kulturze kobieta, która nie 

była żoną (nieważne czy wolna, czy zaręczona), jeśli zaszła w ciążę, była 

karana śmiercią przez ukamienowanie, a egzekucję rozpoczynał zdradzony 

narzeczony [lub ktoś z najbliższej rodziny – jeśli nie miała narzeczonego]. 

W takim kontekście Maryja mówi swoje fiat, czyli niech mi się stanie. 

Pytając anioła: jakże się to stanie, nie poddaje w wątpliwość jego słów – 

chce w sposób rozumny, świadomy przyjąć wolę Bożą (widzimy to 

zwłaszcza w Jej zgodzie na odpowiedź anioła, który zapewnia o Bożej 

obecności w niej i Bożej opiece, bez podawania szczegółów). Znak, który 

otrzymuje Maryja w postaci ciężarnej Elżbiety jest jedynie upewnieniem, 

że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Maryja, wierząc w otrzymaną 

obietnicę, wyrusza w daleką podróż (również niebezpieczną – patrz, jak 

wyżej) do swojej krewnej, aby jej pomóc. 

→ Jak wygląda moja otwartość na Boże niespodzianki? Czy 

jestem gotowy je przyjąć, czy uciekam albo niedowierzam? 

→ Czy domagam się cudownego potwierdzenia, czy wierzę 

Bogu na słowo?  

→ Czy kiedy pojawia się jakaś myśl, natchnienie (zakładając, że 

rozeznane jako pochodzące od Boga) – staram się zrozumieć, 

czego pragnie ode mnie Bóg, czy ulegam chwilowym 

emocjom? (można krótko podyskutować o roli zaufania  

i rozumu w wierze, jeśli zajdzie potrzeba). 

 

b. Obietnica Boga.  

Bywa, że realizacja Bożej obietnicy jest dużym zaskoczeniem. Abraham 

czekał wiele lat na spełnienie obietnicy. Ziemia, którą otrzymał znajdowała 

się w Kanaanie - wąskim przesmyku pomiędzy 2 wielkimi imperiami: 
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Egiptem i Mezopotamią. Jakkolwiek urodzajna, odbiegała cywilizacyjnie od 

tego, co znał i co zostawił. Zaczął też powątpiewać w nadprzyrodzoną 

interwencję Boga, by otrzymać potomstwo, czego skutkiem były 

narodziny Izmaela (syna, którego Abraham miał z niewolnicą swojej żony – 

według ówczesnego prawa Izmael mógł być traktowany jako syn 

Abrahama). 

Maryja, choć była Matką Syna Bożego urodziła Go nie w pałacu ani nawet 

nie w domu (szpitale wtedy nie istniały), ale w stajni, czyli jaskini, w której 

wówczas trzymano zwierzęta. Była cierpliwa, pozostała wierna danemu 

Bogu „tak”. 

→ Czy ja, kiedy pełnię wolę Bożą spodziewam się specjalnego 

traktowania, spektakularności działania Boga, specjalnego 

potraktowania przez Boga? A może natychmiastowej 

nagrody za swoją pobożność?  

→ Jak reaguję, kiedy coś idzie nie po mojej myśli i muszę czekać 

na spełnienie obietnicy Bożej? Czy dalej zgadzam się na Boży 

pomysł, jak Maryja, czy raczej próbuję „dopomóc Panu 

Bogu”, tak jak Abraham? 

c. Ofiara.  

W pewnym momencie Bóg zażądał od Abrahama ofiary z Izaaka. 

Jakkolwiek dla nas brzmi to brutalnie, w ówczesnej kulturze i mentalności 

nie było to nic dziwnego. Niezwykły był fakt, że dotyczyło to dziecka, 

wobec którego Bóg złożył obietnicę przedłużenia rodu Abrahama. Tekst 

hebrajski pokazuje, jak wiele bólu kosztowała Abrahama zgoda na tę 

ofiarę i z jak wielkim cierpieniem szedł on na górę Moria ją złożyć. 

Cudowne ocalenie Izaaka, jak i słowa, które anioł mówi do Abrahama, 

wskazują, że ofiarą, której Bóg pragnął, była miłość Abrahama  

i postawienie Boga na pierwszym miejscu. Wyłamanie się ze schematu 

składania ofiar z dzieci może też wskazywać, że Bóg nie zgadza się na taki 

rodzaj ofiary. Warto zwrócić uwagę na to, że Izaak niosący drewno na 

ołtarz ofiarny jest zapowiedzią Jezusa niosącego krzyż na Goglotę. Maryja 

towarzyszyła Jezusowi i nie cofnęła swojego fiat ani przy zapowiedzi 

Symeona podczas ofiarowania w świątyni - oddania Bogu na wyłączność 

Jezusa, ani kiedy stała pod krzyżem i patrzyła na śmierć swojego Syna.  

I podobnie jak Abraham – mimo bólu – doczekała ocalenia swojego Syna 

(choć dokonało się ono w zupełnie inny sposób, bo przez 

zmartwychwstanie).  
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→ Czy jestem wierny Bogu tylko wtedy, kiedy Jego wola wydaje 

mi się łatwa i mało kosztująca, czy też wtedy, kiedy wymaga 

ode mnie trudu i poświęcenia?  

→ Czy umiem ufać Bogu w trudnościach, kiedy wszystko się 

wali, czy może oskarżam Go o spowodowanie zła? Czy  

w cierpieniu poddaję się Jemu i od Niego oczekuję ocalenia? 

Jeśli tak – czy mogę podać przykład takiej sytuacji? 

  

5. Aktywizacja  

Każdy z uczestników przygotowuje 1 rekwizyt: długopis, zeszyt, klucze, telefon 
lub tp. Jedna osoba gra Boga, a druga - człowieka, który oddaje Panu Bogu swoje 
życie lub coś dla niego cennego. Osoby stoją naprzeciwko siebie. „Bóg”  
z wyciągniętymi, otwartymi dłońmi. Naprzeciwko: człowiek z trzymanym 
rekwizytem. Człowiek oddaje trzymaną rzecz „Bogu” mówiąc: Oddaję Ci Panie 
Boże moje życie (lub wybraną przez siebie sferę życia, np. relacje, rodzinę, 

przyjaciół, gry na telefonie      ). 

Możliwych jest kilka wariantów tej scenki, które ujawnią jaki obraz Boga noszą  
w sobie te osoby, np. niżej wymienione, oparte na charakterystycznej postawie 
każdej z występujących osób. 

Rola człowieka Rola Boga 
Człowiek boi się oddać Bogu, niby 

kładzie przedmiot na rękach Boga,  

ale ma opory, próbuje go jeszcze 

przytrzymać, może zabrać z 

 powrotem. 

 „Bóg”, po położeniu mu na dłoniach przedmiotu 

- zabiera go bądź zamyka dłoń  

(jeśli tak się stanie, wskazane jest powtórne 

odegranie scenki – z animatorem w roli Boga,  

z zastosowaniem wariantu poniżej). 

Człowiek z ufnością i spokojem 

oddaje Bogu to, co deklaruje, że 

oddaje. 

„Bóg”, po położeniu mu na dłoniach przedmiotu - 
uśmiecha się i nie robi nic z trzymanym 

przedmiotem – człowiek, który ofiarował go 
„Bogu”, może w każdej chwili go wziąć. 

 

6. Rozmowa  

→ Jak się czułem podczas odgrywania scenki? Który obraz jest mi bliższy? 

→ Dlaczego boję się oddać coś/siebie Bogu? Dlaczego spodziewam się, że On 

mi zabierze to, co Mu dam], że to stracę?  

→ Czy mam jakieś granice mojego oddania się Bogu? Z czego wynikają te 

granice? 

Wskazanie, że granice wynikają z lęku przed stratą, przed tym, że Bóg zabierze 
mi bezpowrotnie to, na czym mi zależy. Można się też zastanowić, dlaczego 
mam taki obraz Boga, co mi przeszkadza, żeby On był prawdziwy.  Bóg jest hojny 
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i dobry dla każdego z nas. Nie chce, dla samej satysfakcji, krzyżować nam planów 
i zabierać wszystkiego, co mamy. 

UWAGA! Okazuje się, że nierzadko skrzywiony obraz Boga może powstać  
w trakcie katechezy i akcji „ewangelizacyjnych”. Jeśli weźmiemy udział  
w psychodramie, w której „Bóg” rozwala oddawane mu gliniane symbole 
naszych skarbów, to skutki mogą być opłakane... Jeśli uczestnicy mają jakieś 
podobne doświadczenia, to warto je sprostować. Jeśli pojawią się jakieś 
trudniejsze pytania - organizatorzy planu B będą dostępni do rozmowy w czasie 
wakacji. 

 

7. Wprowadzenie w życie 

Zastanawiając się nad tym, jaki jest mój stosunek do darów i do ich Dawcy 
(Boga) mogę wykonać symboliczne oddanie życia (lub konkretnej jego części) 
Bogu na własność. W tym celu spisuję Akt przeniesienia własności mojego życia  
i innych dóbr na Boga oraz zobowiązanie się do bycia dobrym zarządcą 
powierzonego mi daru (np. mojego życia, talentów, rodziny, przyjaciół, 
pomysłów, przyszłej kariery...). Wzór znajduje się w „plikach do wydruku”. 
Uczestnicy wypełniają Akt, podpisują go, nadają mu datę itp. Uczestnicy 
zachowują swoje egzemplarze po to, aby od czasu do czasu do nich wracać  
i przypominać sobie o oddaniu swojego życia Bogu oraz o swojej roli zarządcy.  

 

8. Modlitwa na zakończenie  

Dziękczynienie za Bożą troskę i wielkie dzieła w naszym życiu albo prośba  
o prawdziwy obraz Boga w naszych sercach. Piosenka dnia. 

 

 

Notatki animatora 
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Dzień trzeci  

Dziś będziemy przyglądać się najważniejszej i świętej nocy Izraela – nocy wyjścia 

z Egiptu i przejścia przez Morze Czerwone. Temat ten, znany dobrze z Oazy 

Nowego Życia II stopnia, w naszych rekolekcjach będzie pokazany z osobistej 

perspektywy Mojżesza: jego ciemnych nocy życia oraz drogi dojrzewania do 

realizacji pragnień jego serca. Zobaczymy Boga walczącego w sercu Mojżesza  

(i każdego człowieka) o jego wewnętrzną wolność, o budowanie prawdziwej 

tożsamości przyjaciela Boga. W spotkaniu w grupie pochylimy się nad tematem 

lęku, w który uderza Bóg, po to, aby otworzyć człowieka i pokazać mu jego 

piękno, które może zaistnieć poprzez pokonywanie życiowych trudności. 

 

 

Słowo Życia Piosenka dnia 

  
Hbr 11, 27-29: 

Przez wiarę [Mojżesz] opuścił Egipt,  

nie uląkłszy się gniewu królewskiego; 

wytrwał, jakby [na oczy] widział 

Niewidzialnego. Przez wiarę uczynił Paschę i 

pokropienie krwią,  

aby nie dotknął się ich ten, który zabijał to,  

co pierworodne. Przez wiarę przeszli Morze 

Czerwone jak po suchej ziemi, a gdy 

Egipcjanie spróbowali to uczynić, potonęli. 

Wielkie i dziwne  

są dzieła Twoje 

 

Namiot Spotkania 

 
Wj 12, 29.42; 14, 1-31 
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Piosenka dnia 

 

Wielkie i dziwne są dzieła Twoje 

1. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje * Panie Boże wszechmogący * 
i sprawiedliwe są drogi Twoje * Królu narodów (bis) 

2. Któż by się nie bał Ciebie, o Boże * i nie uwielbił Twego Imienia? * 
gdyż sprawiedliwe są rządy Twoje * Królu narodów (bis) 

3. Toteż przyjdą wszystkie narody * i oddadzą Tobie pokłon * 
gdyż sprawiedliwe są sądy Twoje * Królu narodów (bis) 

 

Spotkanie w grupie (ewangeliczna rewizja życia) 

 

1. Modlitwa 

Modlitwa spontaniczna o światło i dary Ducha Świętego albo Psalm 34. 
 

2. Wprowadzenie animatora 

Słyszeliśmy w konferencji o dojrzewaniu Mojżesza do roli przewodnika Izraela. 
Słyszeliśmy o tym, jak kształtował się jego charakter przez 80 lat, jakie jego cechy 
i doświadczenia zdecydowały o tym, że w noc przejścia przez Morze Czerwone 
wierzył Bogu. Dziś postaramy się przyjrzeć samym sobie. Może uda nam się 
zobaczyć zamysł Boga w wydarzeniach naszego życia. 
 

3. Widzieć  

W notatniku uczestnika, w miejscu na notatki każdy wypisuje z jednej strony  
8 sukcesów ze swojego życia, a po drugiej stronie 8 porażek. [Jeżeli nie mają 
pomysłu, można podpowiedzieć: wybór szkoły, wybór profilu klasy, zdanie 
prawa jazdy, wygrana w konkursie, kontuzja, odpadnięcie z ważnego konkursu, 
zerwanie złej relacji, odmówienie zrobienia czegoś złego, niewykorzystana 
szansa...]  

Z obu kolumn uczestnicy wybierają po 3 najważniejsze sukcesy i porażki. 

Dzielenie w grupie nt. tych kilku najistotniejszych wydarzeń z życia (na tyle, na ile 
każdy chce; nie muszą być wszystkie, można bez szczegółów).  

→ Czego nauczyło mnie to wydarzenie, ta decyzja? W jaki sposób zmieniła 

się moja osobowość? Czego się nauczyłem? Jak zmieniło się moje 

myślenie?  
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→ Jeżeli ktoś nie potrafi w tym momencie tego nazwać, niech o tym powie.   

 

4. Osądzić 
a. Czytamy fragmenty ze zwróceniem uwagi na postawę Maryi (1) oraz 

uczniów (2). Można przeczytać je i przeanalizować oddzielnie albo od razu 
łącznie: Łk 2, 41-52 Znalezienie Jezusa w świątyni;  
Mk 4 , 35-41 Burza na jeziorze. 

→ Jak reagują w trudnej sytuacji Maryja oraz uczniowie? 

→ Jakie lęki mogą kryć się za takimi reakcjami? 

b. Życie Maryi koncentrowało się wokół roli matki. Największym lękiem 

kochającej mamy jest to, że jej dziecku stanie się krzywda oraz, że je straci. 

Uczniowie jako profesjonalni rybacy znali Jezioro Galilejskie, wiedzieli, jak 

bezbronny jest człowiek na statku w czasie burzy. W podanych 

fragmentach Maryja oraz uczniowie są skonfrontowani ze swoimi 

głównymi lękami:  

→ Jak na lęk człowieka reaguje Jezus w podanych fragmentach? Co 

odpowiada? Co chce przekazać?  

→ Po co Jezus skonfrontował Maryję oraz uczniów z ich głównym 

lękiem?  

→ Czy lęki Maryi i uczniów zostały przezwyciężone? Jak w dalszej 

części Pisma Świętego zachowują się bohaterowie analizowanych 

fragmentów? Czego się nauczyli?  

c. Jezus pokazuje człowiekowi, że On wie, co robi, nawet wtedy, gdy dla 
człowieka sytuacja wydaje się beznadziejna. Pokazuje, że w sytuacji lęku, 
przerażenia, kryzysu może być ukryta lekcja zaufania.  
On obserwuje człowieka, na ile pozwala poddać się lękowi, a na ile ufa 
Jezusowi, czyli Bogu. Jezus-Bóg uczy Maryję oddawania kontroli nad swoim 
życiem, przyjmowania woli Bożej bez wyrzutów i paniki, ale w wierze  
i ufności. Jezus uczy uczniów tego, że będąc z Nim nic im nie grozi. Jezus 
jest z nimi zawsze, chociaż wydaje się, że śpi. Uczy ich opierania się nie na 
swojej sile, ale na wszechmocy Boga. Sprawdza ich ufność. Pokazuje im ich 
małą wiarę. Doświadczenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa, a także 
wydarzenia po zesłaniu Ducha Świętego wskazują na to, że uczniowie 
nauczyli się wchodzić w sytuacje zagrożenia z wiarą w moc Jezusa. Efekty 
tej „pedagogii” Jezusa wobec Maryi i Apostołów widzimy w późniejszych 
scenach:  
J 19, 25-27 (testament z krzyża), Dz 5, 17-33. 40-42 (po zesłaniu Ducha 
Świętego)  
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→ Czym charakteryzuje się dojrzałość Maryi i Apostołów? W czym się 

przejawia? 

 

5. Działać 

a. Znając siebie i swoją historię życia, niech każdy z nas spróbuje 

odpowiedzieć sobie:  

→ Jakie mogą być moje główne życiowe lęki?  

→ Czy miałem już w życiu sytuacje, w których zostałem z nimi 

skonfrontowany?  

→ Które sytuacje spośród spisanych na początku spotkania mogą 

nawiązywać do pokonania mojego głównego lęku? 

→ Czy Bożym planem dla człowieka może być to, by całe życie uciekał od 

swoich lęków? Jeśli nie, to co wiem o Bożym postępowaniu z ludzkimi 

lękami?  

b. Istnieje zasada rozwoju duchowego (wg św. Ignacego Loyoli) „agere 
contra” czyli „działać przeciw”. Jeśli mam do czegoś szkodliwą tendencję 
(np. spóźnialstwo), to z pożytkiem dla mnie będzie aktywnie dążyć do jej 
odwrotności (np. przychodzić zdecydowanie za wcześnie, aż ten nawyk się 
utrwali i będę mógł być zwyczajnie punktualny). Może to dotyczyć także 
świadomego rozbijania lęku. Proponujemy zatem jako postanowienie 
celową „próbkę” wchodzenia w „agere contra” po to, aby poznać swoje 
reakcje, trudności... i uczyć się radzenia sobie i przezwyciężania siebie.  

c. Przykłady: Jeśli kogoś się obawiam lub go nie znoszę, to usiądę właśnie 
koło niego i zagadam. Jeśli nie daję sobie prawa do odpoczynku i ciągle 
wszystko chcę robić perfekcyjnie, raz celowo zostawię stertę brudnych 
naczyń i przez godzinę poczytam książkę. Jeżeli jestem bałaganiarzem, to 
nie usiądę, dopóki nie posprzątam mojego bałaganu. Jeżeli porównuję się 
z kimś i rywalizuję, to docenię go publicznie i powiem, czego mu 
zazdroszczę. Jeżeli mam problem z wystąpieniami publicznymi, to zgłoszę 
się do przeczytania czytania w kościele na Mszy. Spróbuję wyjść na ulicę 
bez makijażu, jeżeli przesadnie dbam o swój wygląd. Jeśli jestem 
milczkiem, pierwszy będę zagadywał do ludzi podczas spotkania 
(przykłady pochodzą z książki M. i M. Gajdów „Rozwój. Jak współpracować 
z łaską?”) 
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d. O postanowieniu warto powiedzieć głośno grupie, aby nawzajem się 

motywować oraz poczuć zobowiązanie. Określcie ramy czasowe 

postanowienia: zrobię to do jutra wieczorem, zrobię to dwa razy dziennie. 

Pilnujcie, aby postanowienie było wykonalne, konkretne, możliwe do 

weryfikacji.  

e. UWAGA! To zastosowanie nie zachęca do podejmowania prób 

niebezpiecznych, np. jeśli mam lęk przed wodą, to skoczę na środek 

jeziora i spróbuję dopłynąć do brzegu. Nie, nie, nie! Chodzi o małe 

czynności, które mają stanowić pracę nad naszym charakterem, bez 

narażania swojego zdrowia lub życia :) 

 

6. Modlitwa na zakończenie 

Różaniec z dopowiedzeniami (tajemnica wzywania do nawrócenia i głoszenia 

Królestwa Bożego) albo ponowne przeczytanie Ps 34 oraz echo słowa. 

 

 

Notatki animatora  
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Dzień czwarty  

Temat dnia czwartego koncentruje się wokół najważniejszej i najświętszej nocy 

w dziejach świata: Nocy Mesjasza, w której raz na zawsze zło zostało pokonane, 

a ludzie zostali ocaleni. Droga tej nocy prowadzi przez najczarniejsze ciemności 

śmierci mieszkające w samym rdzeniu grzechu. Tę noc przeszedł  

w osamotnieniu Jezus Chrystus, „ten, który nie miał grzechu”, przeżywając 

najstraszniejsze cierpienie choroby i śmierci duchowej. Stało się tak, ponieważ 

zdecydował się wziąć na siebie grzechy całej ludzkości, w tym moje.  

W konferencji usłyszymy o Jego doświadczeniu piekła w sobie, o trudzie 

przyjęcia nie swojej winy na siebie oraz przeżyciu pustki i stanu odłączenia od 

Ojca. Spotkanie w grupie będzie nawiązywać do tych zagadnień poprzez 

skonfrontowanie uczestników z ich własną opinią na temat tej Nocy, bez ucieczki 

w pobożne zdania. Zwróćmy uwagę także na piosenkę dnia, mówiącą  

o królującym zabitym Baranku, jedynym godnym tego, aby przeprowadzić 

martwych ludzi do życia. Tego dnia warto zaplanować spowiedź – szczegóły 

dalej.  

 

 

Słowo Życia Piosenka dnia 

  
Łk 9, 43-44: 

Gdy tak wszyscy pełni byli podziwu dla 

wszystkich Jego czynów, Jezus 

powiedział do swoich uczniów:  

«Weźcie wy sobie dobrze do serca te 

właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie 

wydany w ręce ludzi». 

 

Godzien jest nasz Pan 

Namiot Spotkania 

 
Mk 15, 22-37 
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Piosenka dnia 

 

Godzien jest nasz Pan 

Ref. Godzien jest nasz Pan wziąć Życia Księgę  
Ten co za nas zmarł, zerwać pieczęcie  
Do życia wezwać tych, co mu ufają  
W przymierzu swojej krwi, zanurzyć wszystkich nas / x1  
  
1. Bo któż jak nasz Pan co śmiercią swą ożywia nas  
Miłości On wart, On miłość swą nam w krzyżu dał  
Wszedł nań jak władca by objąć tron  
Zaprawdę Bogiem jest On!  
  
Ref. Godzien jest nasz Pan... / x1  
  
2. Nie cofnął się, lecz kielich wziął by za nas pić  
Nasz ból i grzech z nas wszystkich zdjął i niósł na krzyż  
Złożone w grobie zostały dni  
Gdy żywy wstał zmartwychwstały Syn  
  
Ref. Godzien jest nasz Pan... / x1  
  
3. Wcielony Bóg nas wiernych wziął w ramiona swe  
Do Ojca niósł co zbawiłby, gdy zgładził grzech  
Jego jest niebo, jego jest świat  
On jeden Bóg, On nasz brat  
  
Ref. Godzien jest nasz Pan... / x3 

 

Spotkanie w grupie (rozmowa ewangeliczna) 
 

1. Modlitwa 

Przeczytanie wspólnie 5. rozdziału Apokalipsy św. Jana. Uczestnicy mają tekst 

przed oczami. Potem spontaniczna modlitwa uwielbienia, w tym równoczesna.  

Ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie  
księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie  
zapieczętowaną na siedem pieczęci.  
I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym:  
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«Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?»  
A nie mógł nikt -  
na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią -  
otworzyć księgi ani na nią patrzeć.  
A ja bardzo płakałem,  
że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć.  
I mówi do mnie jeden ze Starców:  
«Przestań płakać:  
Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy,  
Odrośl Dawida,  
tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci».  
I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt  
a kręgiem Starców  
stojącego Baranka jakby zabitego,  
a miał siedem rogów i siedmioro oczu,  
którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię.  
On poszedł,  
i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę.  
A kiedy wziął księgę,  
czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem,  
każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł,  
którymi są modlitwy świętych.  
I taką nową pieśń śpiewają:  
«Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć,  
bo zostałeś zabity  
i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i 
narodu,  
i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami,  
a będą królować na ziemi».  
I ujrzałem,  
i usłyszałem głos wielu aniołów  
dokoła tronu i Zwierząt, i Starców,  
a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy,  
mówiących głosem donośnym:  
«Baranek zabity jest godzien  
wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i 
błogosławieństwo».  
A wszelkie stworzenie, które jest w niebie  
i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu,  
i wszystko, co w nich przebywa,  
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usłyszałem, jak mówiło:  
«Zasiadającemu na tronie  
i Barankowi  
błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!»  
A czworo Zwierząt mówiło: «Amen».  
Starcy zaś upadli i oddali pokłon. 

 

2. Wprowadzenie 

a. Rozmowa o Namiocie Spotkania, a także o dotychczasowych 

postanowieniach i ich realizacji.  

b. Przypomnienie treści konferencji, rozmowa na temat niesłusznego 

oskarżenia Jezusa, zrzucenia na Niego grzechów całej ludzkości oraz 

przeżywania przez Niego osobistej ciemności. Pytanie uczestników o ich 

refleksje, poruszenia. 

  

3. Odkrycie  

a. Moje grzechy. Czytamy, a potem korzystamy z następujących 

fragmentów (lub ich części), aby przypomnieć, co mówi Pismo Św.  

o śmierci Chrystusa za nasze grzechy: 

→ 1P 1,18-25;  

→ Rz 3.25;  

→ J 12,31n (do końca rozdziału);  

→ Hbr 2,14-16. 

b. Rozmowa: 

→ Czy doświadczyłem kiedyś niesłusznego oskarżenia? Czy 

doświadczyłem niesprawiedliwego potraktowania? Jak to 

przeżywałem? 

→ Czy ponosiłem kiedyś, w sposób niezawiniony, skutki czyjegoś 

grzechu, zaniedbania, zła? Co wtedy czułem? 

 

4. Zrozumienie 

a. Tworzymy komiks/dialog. Występują: Ja i Jezus. W wolne miejsca każdy 

uczestnik wpisuje swoje własne odpowiedzi, bo wtedy musi pomyśleć, 

jak to przeżywa. Jeżeli grupa nie lubi takich form, można zaproponować 

zwykłą rozmowę. Warto podkreślić rolę szczerości wobec siebie. Jeżeli 

decydujemy się na ćwiczenia z dialogiem lub komiksem, znajdziemy go 

w notatniku uczestnika. 
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Jezus: Wiesz, że umarłem za Ciebie? 

Ja: Ale dlaczego? 

Jezus: ……................................................................... (wymyśl co odpowiada) 

Ja: Staram się dobrze postępować, biorę odpowiedzialność za to, co robię. 
Nie wiem czy potrzebuję, żeby ktoś z mojego powodu umierał.  

Jezus: ........................................................................ (wymyśl co odpowiada)  

Ja: Ja i inni ciągle grzeszą (niektórzy bardzo). Co zmieniła Twoja śmierć? 
Zobacz, na przykład księża wykorzystują dzieci; biskupi się oskarżają 
nawzajem; niektórzy proboszczowie traktują parafię jak prywatny folwark; 
we wspólnocie nie jesteśmy szczerzy, prezentujemy tylko swoją dobrą, 
pobożną stronę; przeżywamy kryzysy wiary i wszystko wydaje się udawane; 
…..................................................................................................(dodaj swoje) 

Jezus: ……................................................................... (wymyśl co odpowiada) 

Ja: ……........................................................................ (wymyśl co odpowiada) 

 

b. Grzechy innych. W nawiązaniu do porównania z konferencji  

ks. K. Wonsa, w notatniku na wolnej stronie uczestnicy rysują serce 

Jezusa, które obciąża odwrócona piramida grzechów. Wpisujemy  

w kamienie grzechy, które widzimy jako szczególnie dotkliwe i niszczące: 

Kościoła, świata, rodzin, młodzieży, naszej wspólnoty... 

→ Czy to mnie obchodzi? Dlaczego tak, dlaczego nie? 

→ Czy mogę/powinienem coś w związku z tym zrobić? Jeśli tak, to co?  

  

5. Zastosowanie 

→  Jezus wszystko zrobił z miłości i aby zapanowała miłość: 1 J 4, 7n 

(do końca rozdziału).  

→ Do czego zobowiązuje mnie miłość Jezusa? Czy w jakikolwiek 

sposób czuję się zobowiązany?  

→ Co chcę zmienić pod wpływem treści dzisiejszego dnia, np.  

w podejściu do sakramentu pokuty i pojednania? w przyzwalaniu 

sobie na grzeszki? w postawie wobec cudzych grzechów? 

 

6. Modlitwa końcowa  

 Tajemnica różańca - przemienienie na górze Tabor. Piosenka dnia. 
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Spowiedź 

 

W ramach tego dnia warto zaplanować spowiedź dla wszystkich uczestników.  
O ile to będzie możliwe, spróbujemy zaprosić księdza do Was na ten dzień. Jeśli 
nie uda się, by odwiedził Was któryś z oazowych kapłanów, skorzystajcie ze 
spowiedzi w lokalnej parafii. To ważne! 

 

 

Notatki animatora  
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Dzień piąty  

Dziś tematem dnia jest Wielka Noc – noc, która poznała godzinę 

zmartwychwstania Chrystusa. Stąd na Namiot Spotkania proponujemy paschalny 

hymn o tej nocy – Exultet. Znajdziemy w nim liczne nawiązania biblijne, które 

ujęte są syntetycznie i mogą pozwolić uczestnikom na zebranie doświadczeń 

rekolekcyjnych w całość. Sigla biblijne są do opcjonalnego wykorzystania - 

można modlić się tylko tekstem hymnu. Konferencja tego dnia jest krótsza, więc 

zaoszczędzony czas proponujemy przeznaczyć na spotkanie w grupie – na 

dzielenie się odkryciami całych rekolekcji i podsumowanie doświadczeń. 

 
UWAGA! Każdy oazowicz po 2 stopniu ONŻ wie, co należy mówić na spotkaniach 
o zmartwychwstaniu. Rolą animatora jest dziś drążenie tematu, by rzeczywiście dotknąć serca, 
a nie tylko doprowadzać do konspektowych odpowiedzi. Każdy z uczestników powinien 
skonfrontować się z pytaniami: Czy uznaję zmartwychwstanie Jezusa za fakt? Czy widzę ten 
fakt jako centralny w wierze chrześcijańskiej? Czy widzę ten fakt jako centralny w moim życiu? 
Tzn. Czy gdyby Chrystus nie zmartwychwstał naprawdę WSZYSTKO byłoby inaczej? 

 

Słowo Życia Piosenka dnia 

  
1 Kor 15, 12-14: 

Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus 

zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą 

niektórzy spośród was, że nie ma 

zmartwychwstania? Jeśli nie ma 

zmartwychwstania, to i Chrystus nie 

zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie 

zmartwychwstał, daremne jest nasze 

nauczanie, próżna jest także wasza wiara. 

Nie umrę, ale będę żył 

Namiot Spotkania 

 
Exultet (fragmenty) 
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Piosenka dnia 

 

Nie umrę 

1. Bądź uwielbiony Boże mój, nadziejo ma, 
Przy Tobie znów nie lękam się, 
Bo miłość Twa sprawi, że 

 
Ref. Nie umrę, ale będę żyć, 
Bo Bogiem mym Chrystus Pan. 
Jak on powstanę z martwych i 
Wejdę do Jego bram. 
 

2. Bądź zawsze ze mną, Boże mój, miłości ma, 
Bym innym głosił imię Twe, 
Bo z nimi wraz 

 
Ref. Nie umrę, ale będę żyć………. X2 
 

3. O Jezu przemień siebie w mnie, ostojo ma, 
Daj mi na wieki sławić Cię, 
By słyszał Świat o tym, że 

 
Ref. Nie umrę, ale będę żyć………. X2 

 

Spotkanie w grupie (rozmowa ewangeliczna) 

 

1. Modlitwa 
a. Piosenka dnia – najlepiej zaśpiewać (nawet z nagraniem), ewentualnie 

przeczytać tekst zwrotek jako modlitwę: 
 

Bądź uwielbiony Boże mój, nadziejo ma, 
Przy Tobie znów nie lękam się, 
Bo miłość Twa sprawi, że nie umrę, ale będę żył (…) 

Bądź zawsze ze mną, Boże mój, miłości ma, 
Bym innym głosił imię Twe,  
Bo z nimi wraz nie umrę, ale będę żył (…) 

O Jezu przemień siebie w mnie, ostojo ma, 
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Daj mi na wieki sławić Cię, 
By słyszał Świat o tym, że nie umrę, ale będę żył (…) 

 

b. Krótkie dzielenie Słowem z Namiotu Spotkania. 

 

2. Wprowadzenie  
a. Po Przeistoczeniu wyznajemy tajemnicę wiary: Głosimy śmierć Twoją, 

Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego 
przyjścia w chwale // Chrystus umarł. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus 
powróci. 
 

3. Odkrycie 
a. „Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie”:  

→ Czym dla mnie jest zmartwychwstanie Jezusa? Jak je rozumiem?  

→ Czy zastanawiałem się kiedyś, na ile mogę mieć pewność,  
że zmartwychwstanie Jezusa miało faktycznie miejsce? 

→ Czy widzę ten fakt jako centralny w wierze chrześcijańskiej? 

 
b. Fundamentalne znaczenie zmartwychwstania (można stworzyć tabelkę wg 

przykładu) - 1 Kor 15, 12-26: 
   
Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą 

niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma 

zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie 

zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. 

Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie 

zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił 

Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. 

A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd 

pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli 

na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, 

jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak 

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ 

bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] 

zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie 

wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako 

pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie 

nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką 

Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy 
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wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana 

śmierć. 

 

→ Skąd moim zdaniem tak kategoryczne sądy św. Pawła? 

 
Bez zmartwychwstania Dzięki zmartwychwstaniu 

Daremne nauczanie Zbawienie, życie wieczne  

Daremna wiara - jesteśmy godni politowania Pojednanie z Bogiem 

Brak przebaczenia grzechów Przebaczenie grzechów 

Potępienie (zatracenie) Nasze zmartwychwstanie 

 
 

4. Zrozumienie  
a. Rozmowa pogłębiająca: 

→ Co w czasie tych rekolekcji zmieniło się w moim rozumieniu 
tajemnicy wiary? 

→ Jak bym wyjaśnił komuś niewierzącemu, dlaczego właśnie słowa 
„Chrystus umarł. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus powróci” 
stanowią centrum tajemnicy naszej wiary? 

→ Czy widzę fakt zmartwychwstania Jezusa jako centralny w moim 
życiu? 

→ Czy gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, naprawdę WSZYSTKO 
byłoby inaczej? 

b. Myśli i fragmenty wspierające pewność zmartwychwstania (do 
opcjonalnego wykorzystania przez animatora w rozmowie - nie trzeba ich 
czytać grupie). Warto sięgnąć do poniższych punktów, jeśli w grupie nie 
ma pewności, co do realności zmartwychwstania. 

→ Jego zmartwychwstanie nie było powrotem do normalnego, 
ziemskiego życia, lecz wejściem w nowy sposób bytowania. Nosi 
ślady ukrzyżowania, ale nie jest już związany z czasem  
i przestrzenią. (por. Youcat 107)  

→ Powstanie z martwych jest potwierdzeniem z jednej strony Bóstwa 
Jezusa, tego, że jest Synem Bożym, z drugiej – będąc wypełnieniem  
Iz 53, 10 –12 (IV Pieśń Sługi Pańskiego) – stanowi dowód naszego 
usprawiedliwienia. 

→ „Znacząca jest sytuacja przy grobie po zmartwychwstaniu. Rzymska 
pieczęć została złamana, co dla tego, kto to zrobił oznaczało 
automatycznie ukrzyżowanie głową w dół. (…) Wartownicy zbiegli. 
Justynian w swoich Digestach zestawia listę osiemnastu wykroczeń, 
za które wartownicy rzymscy byli skazywani na śmierć. W ich skład 
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wchodziły m.in. zaśnięcie i opuszczenie stanowiska. (…) [Istnieje 
teoria], że kobiety, które zawiadomiły o zniknięciu ciała, przez 
pomyłkę poszły do innego grobu. (…) Możemy być jednak pewni, że 
władze żydowskie, które postarały się o postawienie przy grobie 
rzymskiej warty, żeby zapobiec kradzieży ciała, nie pomyliły się co 
do lokalizacji grobu. Podobnie i rzymscy wartownicy – byli tam 
przecież na miejscu. (…) Inna próba wyjaśnienia sprawy głosi, że 
pojawienie się Jezusa po zmartwychwstaniu było iluzją lub 
halucynacją. (…) Niemożliwe, aby pięćset osób doświadczało tej 
samej halucynacji przez czterdzieści dni. Jednak nawet gdybyśmy 
mogli przyjąć prawdziwość tej teorii, to gdzie w takim razie 
naprawdę znajdowało się ciało Jezusa i dlaczego nie zostało 
ujawnione przez przeciwników chrześcijaństwa? 

Według teorii omdlenia (…), Jezus nie umarł na krzyżu, a jedynie 
zemdlał z wycieńczenia i utraty krwi. (…) Niemiecki teolog D. F. 
Strauss: Niemożliwe, by skatowany, na wpół żywy człowiek, 
słaniający się na nogach (…), wykradł się z tak doskonale 
strzeżonego grobowca i wywarł na uczniach wrażenie, że pokonał 
śmierć i jest Księciem Życia. (…) 

J. W. Montgomery: To przekracza wszelkie granice 
prawdopodobieństwa, aby pierwsi chrześcijanie mogli sfabrykować 
podobną bajkę, po czym głosić ją jako prawdę wśród tych, którzy z 
łatwością mogliby ją zdyskredytować, przedstawiając ciało Jezusa.” 

(J. McDowell, Więcej niż cieśla)  

→ „Zmartwychwstanie nie obroniłoby się w Jerozolimie nawet przez 
jeden dzień, nawet przez godzinę, gdyby wszystkie zainteresowane 
strony nie uznały opustoszałego grobu za fakt” (P. Althaus, Jesus – 
God and Man) 

→ „Gdy Jezus został ukrzyżowany jego zwolennicy byli rozczarowani  
i przygnębieni, Stracili wiarę w to, że Jezus został zesłany przez 
Boga, ponieważ w ich mniemaniu każdy, kto umarł na krzyżu, był 
przez Boga przeklęty. Uczono ich także, że Bóg nie pozwoliłby 
umrzeć swojemu Mesjaszowi. Dlatego rozproszyli się. (…) Jednak już 
po krótkim czasie (…) apostołowie byli gotowi poświęcić całe życie 
głoszeniu tego przesłania [że Jezus zmartwychwstał], choć nie 
wiązało się to dla nich z żadnymi korzyściami z ludzkiego punktu 
widzenia. (…) A w końcu wielu z nich zginęło straszną, bolesną 
śmiercią. Po co? W dobrych intencjach? Nie. Postępowali tak, 
ponieważ byli niezłomnie przekonani, że widzieli 
zmartwychwstałego Chrystusa.” (J. P. Moreand, The case for Christ) 
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→ „Ufam świadectwom apostołów, ponieważ spośród tych dwunastu 
mężczyzn jedenastu zginęło śmiercią męczeńską, której powodem 
było rozgłaszanie zmartwychwstania Jezusa i wiara, że jest On 
Synem Bożym. Torturowano ich i chłostano, aż wreszcie ukarano 
śmiercią zadaną najbardziej okrutnymi metodami, jakie wówczas 
znano: Piotr - ukrzyżowany; Andrzej - ukrzyżowany; Jakub, syn 
Zebedeusza - ścięty mieczem; Jan, syn Zebedeusza - śmierć 
naturalna na zesłaniu; Filip – ukrzyżowany; Bartłomiej - 
ukrzyżowany; Tomasz – przebity włócznią; Mateusz - ścięty 
mieczem; Jakub, syn Alfeusza – ukrzyżowany; Tadeusz – zastrzelony 
z łuku; Szymon Gorliwy - ukrzyżowany.  
Odpowiedź, którą często słyszę brzmi: Cóż, ci ludzie oddali życie za 
kłamstwo - nie oni pierwsi i nie ostatni. To niczego nie dowodzi. 
Owszem, wielu ludzi oddało życie za kłamstwo, jednak  
w przekonaniu, że umiera za prawdę. A jak było w przypadku 
apostołów? Gdyby nie doszło do zmartwychwstania, uczniowie  
z pewnością wiedzieliby o tym. (…) Trudno byłoby znaleźć w historii 
jedenastu ludzi, którzy chcieliby oddać życie, wiedząc, że umierają 
za kłamstwo”. (J. McDowell, Więcej niż cieśla) 

 

5. Zastosowanie 
a. Refleksja w oparciu o poniższy fragment książki pt. Więcej niż cieśla 

J. McDowell’a: 
 

„Co jednak najważniejsze, wierzący może osobiście doświadczyć potęgi 
zmartwychwstałego Chrystusa we własnym życiu. Przede wszystkim może 
mieć pewność, że jego grzechy zostały odkupione (por. 1 Kor 15, 3).  
Po drugie, może być pewny życia wiecznego i własnego zmartwychwstania 
(por. 1 Kor 15, 19-26). Po trzecie, może zostać wyzwolony od pustki  
i beznadziejności życia i przemieniony w nowe stworzenie w Jezusie 
Chrystusie (por. J 10, 10; 2 Kor 5, 17). 

Jak jest twoja opinia na ten temat? Co sądzisz o pustym grobie? 

Po zbadaniu dowodów z perspektywy prawnika Lord Darling, były sędzia 
Brytyjskiego Sądu Najwyższego, stwierdził, że: „istnieje taka mnogość 
dowodów, pozytywnych, negatywnych, rzeczowych i pośrednich, że żaden 
rozumny sąd na świecie nie uznałby historii o zmartwychwstaniu za 
fałszywą”. 

b. Czy mam taką świadomość i co mogę zrobić, aby moje życie na co dzień 
było życiem z perspektywą nieba na? 
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c. Co mogę zrobić, by bardziej korzystać z wymienionych wyżej owoców 
zmartwychwstania? (nawiązać do tajemnicy dnia - Chrystus żywy  
i dostępny w Eucharystii). 

 

Exultet (fragmenty do Namiotu Spotkania) 

 

Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy 
Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie,  
gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. 
Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem,  
a oświecona jasnością Króla wieków,  
poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! 
Zdobny blaskiem takiej światłości,  
raduj się, Kościele święty, Matko nasza! (…) 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca  
i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca 
Wszechmogącego, oraz Jednorodzonego Syna Jego, Jezusa 
Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas 
dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej 
winy. 
Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się 
prawdziwego Baranka, a Jego krew poświęca domy wierzących. 
Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych,  
synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą  
przez Morze Czerwone. 
Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła 
ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich 
wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego 
życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w 
społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy 
śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie 
przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. 
O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta 
jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. 
O, zaiste konieczny był grzech Adama,  
który został zgładzony śmiercią Chrystusa! 
O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel! 
O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna  
poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. 

 
 
 
Ap 1, 17 
 
J 1, 5 
1 J 1, 7 
 
 
 
 
 
 
Rz 5, 14-15 
 
Hbr 9,13-
15 
J 18,39-40 
 
J 13, 1 
 
 
 
Wj 13, 21 
 
Rz 3, 28-30 
 
 
 
1 Kor 15, 
17-18 
 
J 3, 16-17 
 
 
Rz 5, 19-21 
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O tej to nocy napisano: a noc jako dzień zajaśnieje,  
oraz: noc będzie mi światłem i radością. 
Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, 
przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza 
nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi.(…) 
O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, 
sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. (…) 
Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające zachodu: 
Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość 
swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

Ps 139, 12 
 
Rz 5, 8-10 
Ef 2, 13-14 
 
 
 
Łk 1, 77-79 
Ap 21,23-
26 
Ap 22, 16 
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Notatki animatora  
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