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2. niedziela pasyjna REMINISCERE – Pamiętaj… Ps 25,6 

Główna myśl:  Pamiętaj że Pan Bóg tak bardzo cię kocha, że poświęcił dla ciebie swojego Syna. 
Szanuj to, co jest ci powierzone, bo wszystko jest własnością Pana Boga. 
Wiersz przewodni: „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy 
jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł”. Rz 5,8 
Fragment biblijny: Podobieństwo o dzierżawcach winnicy Mr 12,1-12 

Cele:  

• dziecko wie, czym jest kamień węgielny 
• dziecko wie, że Bóg tak bardzo go kocha, że ofiarował za człowieka swojego Syna 
• dziecko jest zachęcone do szanowania wszystkiego, co ma 
 

Propozycje pieśni:  

„Chrystus umarł raz”, Śpiewnik „Chwalmy Pana” nr 186 
„Bóg tak umiłował świat” 
„Bóg dobry dla mnie jest”, „Najpiękniejsze” s. 3 
 
 

 

I. Wstęp: 

Materiały: 2 rodzaje różnych klocków (nie mogą do siebie pasować) lub pudełek (można wykorzystać 
grę Jenga)   
  
Razem z grupą (jeżeli jest duża grupa wybierz kilku ochotników) weź jeden rodzaj klocków i zachęć do 

wspólnego wybudowania wieży (wśród tych klocków musi się znaleźć jeden klocek, który nie pasuje). 

Gdy podczas budowania ktoś natknie się na ten  klocek, zwróć na to uwagę i podkreśl, aby go odłożyć 

na bok. Po wykorzystaniu wszystkich klocków pochwal dzieci za ich pracę.  

Czy na pewno wykorzystaliśmy wszystkie klocki?  

Tutaj został jeden klocek z innego kompletu, będzie on pierwszy w nowej budowie (w pudełku obok 
są wszystkie klocki tego rodzaju). Poproś kilku ochotników i zbudujcie mur wokół wieży. Pochwal 
robotników za wykonaną pracę. 
Kiedyś budowano domy z cegieł albo z kamieni. Czy wiecie jak nazywa się pierwszy położony 
kamień? (odpowiedzi dzieci) Każda budowa zaczynała się od umieszczenia kamienia węgielnego. 
Obecnie wmurowanie tego kamienia jest bardzo symboliczne.     
(Dowiedź się kiedy było wmurowanie kamienia węgielnego pod wasz kościół, a kiedy została 
ukończona budowa). Od wbudowania kamienia do końca budowy mija sporo czasu.  
Kiedyś kamień węgielny (węgłowy) odgrywał ważniejszą rolę. Kamień ten musiał mieć kąty proste. 
Dzięki temu ściany były proste, a cała budowla stabilna. Zobrazuj to dzieciom na podstawie budowli, 
które wybudowaliście. Według uznania wprowadź również poniższe informacje. 
 
Informacje dodatkowe dla nauczyciela: 
W Biblii Warszawskiej nazwa „kamień węgielny” (rzadziej tłumaczona jako węgłowy) pojawia 
się 14 razy. Dosłownie z języka hebrajskiego rosz pina oznacza głowę kąta (węgła, narożnika domu). 
na podst. „Atlas Biblijnych Kamieni Szlachetnych i ozdobnych” 
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1. Kamień węgielny jako materiał budowy 

Kamień węgielny był umieszczany w rogu budowli, był on podporą całej konstrukcji. 
Symbolizuje opokę, gwarant stabilności, trwałości domostwa oraz ochrona przed zmiennością 
losu. (Encyklopedia Religii, PWN) Często do kamienia węgielnego wkładano symbole lub 
symboliczne tabliczki z opisami dotyczącymi budowania konkretnego budynku oraz imiona 
budowniczych. W Biblii jest opisane, np. jak była budowana świątynia 1 Krl 5,17-18:  
„Na rozkaz króla wydobywano duże kosztowne kamienie, aby położyć fundamenty świątyni 
z kamieni ciosanych. Obrabiali je budowniczowie Salomona i budowniczowie Chirama oraz 
rzemieślnicy z Gebal, przygotowując drzewo i kamienie na budowę świątyni”. 

 
2. W Psalmie 118,22  kamieniem węgielnym nazwany jest Izrael. 

 
„Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym”. 

 

3. Kamień węgielny jest symbolem utwierdzenia naszej wiary w Pana Boga. 

„(…) dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień 
wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie 
zachwieje” (Iz 28,16). 

 
4. Jest symbolem Jezusa, który został odrzucony przez naród wybrany,  

a następnie stał się ich królem (Głową Kościoła), np. Ef 2,19.   
 

„Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych 
i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem 
węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek 
święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.” 

 
II. Szkółka 

Pomoce: obrazek nauczającego Pana Jezusa, wybudowana wieża i ogrodzenie, rolki z papieru 
toaletowego, winogrona 
 

1. Pan Jezus opowiada podobieństwa, aby 

ludzie zastanowili się nad swoim życiem 
umieść na tablicy obrazek Pana Jezusa 

nauczającego wśród ludzi 
 
2. Budowa winnicy (werset 1), wyjazd 

właściciela 

Wykorzystaj zbudowane przez was na wstępie 

wieże i płot, dodaj winogrona (symbolizujące 

zasadzenie winnicy), a następnie postaw rolki  

z papieru toaletowego symbolizujące wieśniaków 

(za pomocą papieru kolorowego bądź materiału możesz ucharakteryzować ich)  

3. Właściciel posyła sługi po należną część plonów (wersety 2-5) 

Kiedy owoce były już dojrzałe (ułóż winogrona w winnicy, aby symbolizowały dojrzałe owoce,  

a także poczęstuj dzieci winogronami). 

Wieśniacy okazali brak szacunku właścicielowi krzywdząc lub zabijając jego sługi.  
Opowiadając dokładaj postaci, po skrzywdzeniu możesz sługi zabrać. 
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4. Właściciel posyła jedynego swojego syna. (wersety 6-9) 

Poproś, aby jakieś starsze dziecko przeczytało werset 9: „Co uczyni pan winnicy?  
Przybędzie i wytraci wieśniaków, a winnicę odda innym”. (Porozmawiaj o tym z dziećmi.)  
 

5. Zakończenie przypowieści 

Opowiadając tę przypowieść Jezus chce nam pokazać, jak wiele jest nam darowane w Jego śmierci. 
Tak jak syn właściciela winnicy został skrzywdzony przez wieśniaków, tak samo Pan Jezus został 
skrzywdzony przez ludzi. 
 
 „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, 
Chrystus za nas umarł” (Rz 5,8). Wieśniacy źle zrobili raniąc sługi, ale mimo to właściciel 
zdecydował się wysłać do nich posłańców. Pan Bóg jako właściciel oddał swojego Syna – dla nas. 
Pamiętaj, że Pan Bóg tak bardzo cię kocha, że poświęcił dla ciebie i dla nas wszystkich swojego Syna. 
Szanuj to, co jest ci powierzone, bo wszystko jest własnością Pana Boga.   
 

III. Zakończenie: 

Na początku szkółki budowaliśmy razem wieżę oraz ogrodzenie. Zaczęliśmy od postawienia 
pierwszego klocka. Budując nasze życie także powinniśmy mieć mocny początek, aby się ostać. 
Takim początkiem jest zaufanie Panu Jezusowi, wiara w Tego, który jest kamieniem węgielnym 
naszego życia – nie odrzucajmy tego, co jest nam dane dla naszego dobra.  
 
1. Werset biblijny 

„Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, 
Chrystus za nas umarł.” Rz 5,8 
 
Naucz wersetu za pomocą ruchów: 
„Bóg” – podnieś rękę do góry wskazując na Boga 
„zaś daje dowód” – połóż przed sobą rękę na rękę 
„swojej miłości” – złącz dłonie tak aby z nich wyszło serce 
„ku nam” – palcami wskaż na siebie 
„przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami” – ułóż pięści z kciukiem w dół pokazując,  
że zrobiliśmy coś złego 
„Chrystus za nas umarł” – skrzyżuj ręce przed sobą by ukazały krzyż 
 

2. Prace plastyczne 

propozycja 1:  

Wersety na każdy dzień 

Potrzebne materiały: skopiowane arkusze nr 1, nożyczki, paski papieru (będące jezdnią – mogą być 
czarne, szare lub białe), spinacze. 

Sposób wykonania: wycinamy w poprzek kartki, zginamy na wysokości 2 linii pionowej, w pustym 
kwadracie dzieci codziennie rysują to, co ich zdaniem przedstawia werset. Na paskach papieru  
dzieci malują znaki poziome tak, aby przypominały drogę.  
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propozycja 2: 

Mój skarb  

Symboliczny kamień węgielny w którym dzieci mogą przechowywać poznane wersety biblijne 
(można dzieciom wydrukować wersety na nowy tydzień). 
 
Potrzebne materiały: różnego rozmiaru pudełka (mogę być po serkach topionych, herbacie itp.),  
papier kolorowy samoprzylepny, papier kolorowy, dziurkacze w różne wzory, kredki, nożyczki, klej 
 
Sposób wykonania: każde dziecko dostaje pudełko i okleja je samoprzylepnym papierem kolorowym, 
a następnie ozdabia rysując lub naklejając różne wzory. 
 
 

 

 

Opracowanie: Dorota Fenger 


