
Spotkanie 6 Dziecko Maryi żyje w stanie łaski 
uświęcającej. 
 
Cel: Uwrażliwienie, że ważne jest częste przystępowanie do Spowiedzi Św. i 
przyjmowanie Komunii. 
Pomoce: kartki i kredki, twarz Chrystusa z Całunu 
 
Modlitwa: Zdrowaś Maryjo 
 

1. Jakie mogą być zranienia? (skaleczenia ciała, zranienia duszy) 
Wnioskując z tego – z jakich dwóch natur składa się człowiek? (ciała i 
duszy) 
Jakie znaczenie ma zdrowie dla człowieka? 
Jaki stan jest stanem normalnym, oczekiwanym: chory czy zdrowy? 
Co robimy jak zachorujemy? 
Podobnie jest z duszą – też może być zdrowa lub chora. Czy człowiek rodzi 
się ze zdrową duszą? 
Kiedy nasza dusza choruje? 
Jak nazywa się zdrowy stan duszy? (stan łaski uświęcającej) 
Człowiek powinien być zdrowy, czyli być w stanie łaski uświęcającej, 
życie w łasce to normalny stan życia Dziecka Bożego, to jest życia na co 
dzień! 
2. Co to znaczy żyć w stanie łaski uświęcającej? 
Czy wystarczy nie czynić zła? 
Co nam daje życie w łasce?  
Jak często się zdarza, że grzeszymy, czyli pozbawiamy się zdrowia duszy? 
Jakie znacie grzechy lekkie, a jakie ciężkie? 
Dlaczego nie tylko zły uczynek, ale zaniedbanie dobra jest grzechem? 
 
3. Wyjaśniamy, na czym polega codzienny rachunek sumienia! 
Zachęcamy do niego! 
Czym jest dla was Komunia Św. – nagrodą za czyste sumienie, czy 
sakramentem oczyszczenia z lekkich grzechów? (Nie jest nagrodą! Łagodzi 
lekkie grzechy, podtrzymuje i odnawia łaskę uświęcającą, chroni przed 
grzechem i daje siłę) 
Kto się w niej z nami jednoczy? Co to nam daje? 
W czym nam pomaga Komunia Św.? 
 
Posłuchajmy fragmentu z Księgi Rodzaju: „Pan zapytał Kaina: <<Dlaczego 
jesteś smutny i dlaczego twarz twoja taka ponura? Przecież gdybyś 
postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze 



postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież masz nad nim 
panować>>.” 
O kim mówi ten fragment? Czego świadectwem może być twarz? 
 
4.Dynamika: Narysujcie, jak sobie wyobrażacie twarz: człowieka w stanie 
łaski uświęcającej i takiego, który żyje w grzechu. 
Omówienie rysunków: każde dziecko opowiada o swoim rysunku. 
Jakie są cechy tego człowieka, którego dusza jest zdrowa? 
A jakie kiedy jest chora? 
A teraz popatrzcie na twarz Chrystusa z Całunu. Jaka to twarz? (człowiek w 
łasce to nie tylko uśmiechnięty, ale dobry i pełen spokoju) 
 
A teraz posłuchajmy, co robił Jezus, o którym św. Piotr powiedział: 
„Dlatego, że Bóg był z nim przeszedł on dobrze czyniąc.” 
 
5. Tekst: Mk 7,20-23 
O czym mówi ten tekst? 
Kto mówi te sowa? 
Co to znaczy być nieczystym? 
Co oznaczają poszczególne grzechy? 
Skąd bierze się grzech? 
Jakie jest hasło wyrażające dzisiaj naśladowanie tajemnicy dnia? 
Co pomaga zachować pogodna twarz? 
 
6. Postanowienie: zrobię dziś rachunek sumienia z dnia i postaram się go 
robić codziennie. 
 
Modlitwa: Akt żalu/ krótki rachunek sumienia 


