
Spotkanie 10 Dziecko Maryi poznaje drogę do Ojca 
 
Cel: Poznanie, co może pomóc nam w dążeniu do świętości. 
Pomoce: Po kartce dla każdego z uczestników, ołówki, kartka z dużego bloku z narysowaną 
drogą, na górze kartki piszemy słowo :ojciec”, znaki drogowe do przyklejenia na planszy, 
klej. 

- Co trzeba posiadać by móc jeździć samochodem? 
- Kto otrzymuje prawo jazdy? Jakie kryteria musi spełniać ta osoba? 
- Dlaczego nie wystarczy posiadanie samochodu, by móc w nim jeździć? 
- Z jakiego powodu bardzo ważna jest znajomość przepisów drogowych? 
- Jakie znacie rodzaje znaków drogowych? 
- Co będzie drogą dla każdego chrześcijanina? (życie) 
- Do kogo ma nas prowadzić? 
- Kiedy osoba może otrzymać ten dokument? (chrzest) 
- Co on nam umożliwia? (możemy się spytać uczestników o datę chrztu i zwrócić 

uwagę na to, że często o nim zapominamy) 
- Czy wystarczy nam sam sakrament chrztu aby dotrzeć do Ojca? 
- Jakie znaki drogowe są na naszej drodze? 

Plansza z narysowaną drogą: przyklejamy do niej wykonane wcześniej przez animatora 
znaki drogowe i nazywamy je (sakramenty itp.) 

- Kto ustanowił nasze przepisy? 
- Skąd możemy wiedzieć, że są one dobre? 
- Skąd je poznajemy? Czytamy Rz 12, 2. 
- Do czego wzywa w tym fragmencie św. Paweł? 
- W jaki sposób możemy rozpoznawać co jest dobre, przyjemne i doskonałe 

Bogu? 
Czytamy Łk, 18, 18-23. 

- Z kim rozmawia Pan Jezus? 
- O co go pyta młodzieniec? 
- Jaka jest odpowiedź Jezusa? 
- Na jakim etapie zatrzymał się ten bohater? 
- Dlaczego tak ważne jest, by pytać o to, co możemy zrobić więcej? 
- Powiedzcie co wy możecie zrobić „więcej” by być doskonalsi? 
- Kto przeszedł całą tą drogę? 
- Co to znaczy, że ktoś został uznany za osobę świętą? 
- Jakich znacie świętych i co o tych osobach wiecie? 
- Kto może zostać świętym? 
- Dlaczego święci też nie byli wolni od popełniania grzechu? 
- Czym różni się osoba dążąca do świętości od tej która nie jest zainteresowana 

osiągnięciem tej „mety”? 
- W jaki sposób święci nam pomagają w naszej wędrówce? 
- Co oznaczają słowa „świętych obcowanie”? 
- W jaki sposób święci z nami „obcują”? 

 
 
Postanowienie: 
Wierząc w pomoc swoich świętych pomódlmy się do swoich patronów. 

 


