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Centrum Misji i Ewangelizacji/ www.cme.org.pl 

 
16. niedziela po Trójcy Świętej 

 
 
Główna myśl: Pan Jezus pociesza 
Tekst: J 11,1,3,17-27 – Wskrzeszenie Łazarza 
Wiersz: „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.” Mt 5,4  

 
Propozycja piosenek:  

„Jeśli smutek w sercu masz”, śpiewnik „Chwalmy Pana”, wyd. Głos życia, Katowice 1999, nr 165.  

„Szczęśliwi ludzie”, śpiewnik „Najpiękniejsze  o Jezusie”, wyd. Augustana, str. 44. 

 
Cele:  

• Dziecko wie, że Jezus jest doskonałym pocieszycielem 

• Dziecko zostało zapoznane z historią Łazarza 

• Dziecko zostało zachęcone, by pocieszać smutnych 

 

 
I. Wstęp 
1. Pocieszanie  
Pomoce: obrazki kilku postaci – patrz załączniki na stronach 4-6, szary papier, marker lub flamaster 

Obrazki wykorzystane na szkółce zamieszczone są za zgodą portalu św. Izydora www.isidorus.net  

 

Przebieg:  

Dzień dobry. Jak się macie? Wydarzyło się coś ciekawego w tym tygodniu? (dzieci odpowiadają)  

Jak myślicie, co to znaczy kogoś pocieszać? (dzieci odpowiadają, ich odpowiedzi zapisujemy na 

przygotowanym papierze) W jaki sposób można pocieszać? (pokazujemy przygotowany obrazek, 

odpowiedzi dzieci zapisujemy na zawieszonym szarym papierze)  

 

Podsumowanie:  

Pocieszać to znaczy dodawać otuchy, podtrzymywać na duchu, wspierać, ocierać łzy. Można kogoś 

pocieszać przytulając go, chwytając za rękę, wysłuchując go lub po prostu będąc przy tej osobie. 

Może zastanawiacie się dlaczego mówimy tak dużo o pocieszaniu. Już za chwilę wszystko się 

wyjaśni. 

 

II. Szkółka  
Pomoce: obrazki przedstawiające historię o wskrzeszeniu Łazarza – źródło: 

www.freebibleimages.org/illustrations/jesus-lazarus/. (Z obrazków można stworzyć prezentację  

i wyświetlać ją podczas opowiadania historii).  

 

Przebieg:  

1.  Rodzeństwo z Betanii – W izraelskim mieście, które nazywało się Betania, mieszkało pewne 

rodzeństwo: Marta, Maria i Łazarz. Od czasu do czasu odwiedzał ich wyjątkowy gość, Pan Jezus. 

Choroba Łazarza – Pewnego dnia stało się coś bardzo złego, smutnego. Łazarz zachorował.  

Z pewnością każdy z nas był kiedyś chory. Co robi się w takiej sytuacji? (odpowiedzi dzieci).  

W sytuacji, kiedy ktoś zachoruje, idzie się do lekarza lub dzwoni prosząc go, by przyszedł i pomógł. 

Tak samo zrobiły siostry. Maria i Marta zaczęły szukać lekarza. Na szczęście Pan Jezus – najlepszy 

lekarz, który uzdrowił bardzo dużo ludzi – był w pobliżu. Posyłały więc do Niego osobę 

z następującą wiadomością: „Panie, oto choruje ten, którego miłujesz” (J 11,3). 

2.  Pan Jezus udaje się do Betanii – siostry myślały, że Pan Jezus przyjdzie od razu, gdy tylko 

usłyszy smutną wiadomość o Łazarzu. Lecz On przyszedł do Betanii dopiero po kilku dniach.  

W międzyczasie stan zdrowia Łazarza znacznie się pogorszył tak, że zmarł. Pan Jezus nie był nawet 

na jego pogrzebie. Jak myślicie, co czuły siostry w tej sytuacji? (odpowiedzi dzieci) Ostatecznie Pan 
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Jezus przyszedł po kilku dniach. Gdy Marta usłyszała, że Pan Jezus zbliża się do ich domu, 

wybiegła na Jego spotkanie.  

3.  Rozmowa z Martą – Przywitała Go i powiedziała: „Gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale  

i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg” (J 11,21,22). Choć jej brat leżał  

w grobie, Marta wierzyła, że dla Pana Jezusa nie jest za późno i że On może pomóc. W odpowiedzi 

na swoje słowa usłyszała: „Zmartwychwstanie brat twój”. Pan Jezus obiecał jej, że Łazarz zostanie 

przywrócony do życia. Tak też się stało. Pan Jezus zawołał Łazarza i on wyszedł z grobu żywy. 

Nadzieja, jaką Maria i Marta pokładały w Nim, nie zawiodła.  

 
III. Zakończenie 
Pan Jezus pocieszył smutne siostry, nie tylko mówiąc, że zmartwychwstanie ich brat, ale sprawił 

również, że Łazarz znowu żył. On to sprawił, bo ma taką moc. My nie mamy takiej mocy, jaką ma Pan 

Jezus. Lecz to nie powinno przeszkadzać, by pocieszać innych, tych, którzy czują się źle albo są 

smutni. Czasem warto zapytać: Mogę ci jakoś pomóc? A może wystarczy po prostu uśmiech lub 

wyciągniecie przyjaznej ręki. Może ktoś jest smutny, bo jest sam. W jaki sposób można wtedy smutną 

osobę pocieszyć? (odpowiedzi dzieci) Może wtedy wystarczy, że zaprosisz ją do wspólnej zabawy  

i spędzicie razem czas.  

Ty i ja możemy pocieszać innych. Nie zapominaj jednak o tym, że najlepszym Pocieszycielem dla 

każdej osoby jest Pan Jezus. On zawsze ma dla nas czas i zawsze jest gotowy, żeby pocieszać i żeby 

pomóc. Dlatego, jeśli ktoś jest smutny może nie tylko z tobą, ze mną lub z innymi osobami, np. 

rodzicami porozmawiać, ale może opowiedzieć w modlitwie Panu Jezusowi o swoim smutku. Także 

ty i ja, kiedy jesteśmy smutni możemy po prostu opowiedzieć o tym Panu Jezusowi. On na pewno 

wysłucha ciebie i mnie. On też wie, czego potrzebujemy w danej chwili i w jaki sposób nas pocieszyć.    

 

1. Wiersz biblijny 
 „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.” Mt 5,4 

 

Pomoce: dwie duże kartki papieru. Na kartkach narysować koła i wyciąć je. Na jednym kole  

narysować smutną buzię, a na odwrocie zapisać: „Błogosławieni, którzy się smucą”. Na drugim kole 

narysować uśmiechniętą buzię, z drugiej strony „albowiem oni będą pocieszeni. Mt 5,4”  (rysunek 

poniżej) 

 

                      
 

 

Przebieg:   

Wytłumaczyć wiersz. 
Słowo „błogosławiony” oznacza szczęśliwy. Dzisiejszy wiersz mówi, że osoby, które się smucą, 

zostają pocieszone, doznają ulgi. Staną się szczęśliwe. Jest to Boża obietnica, więc możemy być 

pewni, że się spełni. (podczas powtarzania wiersza odwracamy tekst do tyłu, tak żeby widoczna była 

buzia) 

 
2. Prace plastyczne 
A. Błogosławieni smutni 
Pomoce: załącznik na str. 7, kolorowy papier, nożyczki, klej, 4 szt. ruchomych oczu, patyczek 

laryngologiczny lub do szaszłyków 

Przebieg:  

• wydrukować buzie na kolorowym papierze (najlepiej brystol) – załącznik ze str. 7 

• wyciąć buzie 

• przykleić parę oczu na każdej buzi  

• na odwrocie jednej z buź przykleić patyczek 
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• obie buzie skleić razem    
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