
 

 
Spotkanie 2 Dziecko Maryi zna swoją wartość i 
godność. 
 
Cel: Uświadomienie dzieciom, że mają godność dziecka bożego, że muszą 
kochać siebie samych, bo przykazanie to nie tylko miłość do innych, ale samego 
siebie. 
Rozważyć przed spotkaniem: 1 Kor 10, 23 
Pomoce: długopisy, jedna duża kartka z napisem: „Kogo mamy kochać?” i po 
10 małych karteczek dla każdego dziecka. 
 
Modlitwa: Akt miłości 
 
Dynamika: słoneczko; na dużej kartce napis: „Kogo mamy kochać?”. Dzieci 
odpowiadają na małych karteczkach, ustawiają potem w promyczki takie same 
odpowiedzi. Czy jest tam odpowiedź: samych siebie? Dlaczego nie ma/dlaczego 
tak mało? 
Co nam Pan Bóg mówi o miłości w przykazaniu miłości? (że tak jak innych 
mamy kochać siebie). Dlaczego o tym często zapominamy? 
 
1.  
- Co oznacza, że jesteś dzieckiem Bożym? 
- Kto jest Ojcem dziecka Bożego? 
- Jakie uczucia żywi on do swojego dziecka? 
- Czemu go kocha? 
- Czy może przestać go kochać? 
- W jaki sposób odczuwamy, że ktoś nas kocha? (czujemy się ważni, potrzebni, 
spokojni) 
To samo wynika z miłości Boga do Dziecka Bożego. T dzięki tej miłości możemy 
czuć się ważni, potrzebni, wartościowi. Dlaczego powinniśmy kochać siebie? 
 
2. – Kiedy miłość własna jest niewłaściwa? 
- Jak to się nazywa? (samolubstwo, egoizm) 
- Co oznacza słowo egoizm? (ja w centrum) 
- Jakie sytuacje w moim życiu świadczą o egoizmie, a jakie o dobrej miłości 
własnej? (każdy przytacza konkret) 
- Co oznacza w takim razie kochać siebie, w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu? (akceptować, szanować) 
 
3. Zobaczymy teraz postawę Jezusa. 
Tekst Mt 4, 1-11 



- Jaki jest główny temat fragmentu? 
- Dlaczego Jezus wyszedł na pustynię? 
- Kto do Niego przyszedł? 
- Do czego go namawiał? 
- Co szatan obiecał Jezusowi? 
- Czy były to atrakcyjne obietnice? 
- Co zrobił Jezus? 
- Co odpowiadał, jaką miał postawę? 
- Dlaczego tak postąpił? 
- Skąd miał odwagę? (znał swoją wartość, godność Dziecka Bożego, wiedział, że 
Bóg go kocha) 
 
4. – Co znaczy wyraz godność? 
- Co to znaczy być czegoś godnym? 
- W czym wyraża się nasza godność? 
- Jak ja można zniszczyć, jakie znacie przykłady, kiedy ktoś się nie szanuje 
(daje się poniewierać, nadużywa alkoholu, ubiera się tak, że nie budzi szacunku) 
- Jak ocenia się właściwą wartość danej rzeczy, obrazu, dzieła sztuki? (Powołuje 
się rzeczoznawcę i ten ocenia ile co jest warte) 
- A jak my możemy poznać swoja wartość? (przez poznanie Boga w Jezusie, 
czytanie Pisma Św.) 
- Co świadczy o szanowaniu siebie? 
- A co o nienawiści do siebie? 
- Jak ten problem można pokonać? 
- Co możemy zrobić, aby nauczyć innych dbania o własną godność? 
 
5. Postanowienie: zrobię dla siebie coś miłego i pożytecznego, podzielę się tym 
na następnym spotkaniu. 
 
Modlitwa: Akt wiary 
 
Załącznik – słoneczko 
 
 
 

Kogo mamy kochać? 


