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KONSPEKT ZAJĘĆ DLA DZIECI  
NA TYDZIEŃ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 2021 

 
 

 
Centralna prawda:  Wszyscy idziemy do wspólnego celu – do nieba. 
 
Wiersz przewodni: Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc,  

bo beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ewangelia Jana 15,5b (Biblia Ekumeniczna) 
 
 
WSTĘP 
 
Odegraj scenkę wg poniższego planu z pomocą aktorów, mapetów lub kukiełek. 
 
1. Trzy dziewczyny (ewangeliczka-luteranka, katoliczka i prawosławna) właśnie wspięły się na szczyt góry. Każda  
z nich szła innym szlakiem i są zaskoczone wspólnym spotkaniem na górze. 
 
2. Rozmawiają o tym, którędy szły. 
  
Dziewczyna wyznania prawosławnego opowiada, że szła szlakiem przepięknym, widokowym, pełnym okazji do 
zrobienia cudnych zdjęć i podziwiania pomników przyrody.  
 
Katoliczka opowiada, że szła szlakiem, którym od dzieciństwa chodziła z rodzicami. Mówi, że to już tradycja, że idzie 
tą trasą. Spotyka po drodze zawsze sporo ludzi, których zna z poprzednich wypraw i którzy w razie potrzeby 
wspierają ją w wędrówce i podpowiadają, którędy iść.  
 
Ewangeliczka mówi, że ona szła czarnym szlakiem. Nie było tam zbyt wielu okazji do fotografowania pięknych 
pejzaży, choć widoki też były malownicze. Nie było tam zbyt wielu ludzi, bo to dość stromy i trudny szlak, za to 
najkrótszy i prowadzący prosto do góry. 
 
3. Dziewczyny są zachwycone, że dzięki swojemu spotkaniu mogły dowiedzieć się, że jest tu wiele szlaków, a każdy 
z nich na swój sposób jest wyjątkowy i każdy może wybrać taki, jaki najbardziej odpowiada jego zainteresowaniom 
i upodobaniom. 
 
4. Ewangeliczka mówi: „Słuchajcie, nasze spotkanie nasunęło mi na myśl pewną historię biblijną. Chodźmy do 
pobliskiego schroniska na gorącą herbatę. Opowiem Wam ją po drodze. Mam też do niej piękne ilustracje, które 
wykonały osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi – uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas  
w Starych Siołkowicach. 
 
 
HISTORIA BIBLIJNA 
 
Ilustracja 1 
Kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, urodził się w ubogiej stajence, aby wszyscy ludzie mogli do Niego przyjść.  
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Ilustracja 2 
Do pałacu wpuszczano tylko ważne osoby, a do króla trzeba było umawiać się na audiencję.  
 

 
 
Ilustracja 3 
Do stajni mógł przyjść każdy, kto chciał zobaczyć Zbawiciela.  
 
Bóg zadbał też, aby o narodzonym Dzieciątku usłyszał każdy w taki sposób, jaki był dla niego najbardziej zrozumiały 
i przekonujący.  
 

 
 
Ilustracja 4 
Do ubogich pasterzy, prostych chłopów z pola, Bóg posłał anioła Gabriela, aby prosto i wyraźnie powiedział im, 
gdzie mają iść i kogo tam zobaczą. 
 

 
 
Ilustracja 5 
Do mędrców ze wschodu, których czasami nazywa się królami, Bóg nie posłał jednak anioła, który byłby może zbyt 
niewiarygodny dla uczonych, naukowców. Bóg wiedział, że oni potrzebują znaku, który ich zainteresuje, czegoś, co 
można wyjaśnić naukowo. To właśnie dlatego im ukazała się gwiazda, której nigdy wcześniej nie widzieli. A że byli 
astronomami, nie mogli pominąć tak ważnego znaku na dobrze im znanym niebie. 
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Ilustracja 6 
Jeszcze inaczej Bóg objawił Jezusa dwojgu proroków w świątyni – Symeonowi i Annie. Symeonowi nawet obiecał, 
że nie umrze, póki na własne oczy nie ujrzy Zbawiciela. 
 

 
 
Ilustracja 3 
Każdemu Bóg inaczej objawił Pana Jezusa – ale wszyscy ujrzeli tego samego Zbawiciela. Każdy do Dzieciątka poszedł 
swoją własną drogą i uznał, że coś innego będzie najwłaściwszym podarunkiem – jednak wszyscy pokłonili się temu 
samemu Bogu. 
 

 
 
Ilustracja 7 
Pasterze czym prędzej pobiegli, nie zastanawiając się w co się ubrać i co ze sobą zabrać. Przynieśli to, co mieli 
najbliżej i co mogło być przydatne w tej chwili – być może mleko, może ciepłe skórki swoich owieczek, albo skarpety 
z owczej wełny, a przede wszystkim otwartość, prostotę i szczerość swoich serc.  
 

 
 
Ilustracja 8 
Mędrcy do drogi przygotowywali się dłużej – ubrali dostojne szaty, zabrali drogocenne dary, godne króla i długo 
wędrowali. Kiedy dotarli, przynieśli Dzieciątku złoto jako symbol króla, kadzidło jako ofiarę, którą składało się Bogu 
i mirrę jako symbol tego, że Jezus kiedyś umrze za grzechy ludzi. Spotkanie ze Zbawcą było dla nich bardzo ważne, 
ale ważne było też godne przywitanie Go odpowiednimi podarunkami. 
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Ilustracja 6 
Droga Symeona i Anny do Jezusa była zupełnie inna. Oni nie poszli Go szukać w świecie, ale gorliwie modlili się  
i ufali Bogu, który obiecał Symeonowi spotkanie ze Zbawicielem. Cierpliwie czekali więc w świątyni, aż rodzice 
przynieśli Dzieciątko, aby mogło zostać pobłogosławione. U Żydów zwyczajem było, że po ośmiu dniach po 
narodzeniu, które były dniami oczyszczenia, dziecku nadawano imię i przynoszono do świątyni, aby powierzyć je 
Panu Bogu. Kiedy Symeon zobaczył Jezusa, wziął Go na ręce i prorokował, że to jest Ten, który wybawi świat od 
grzechu. Oboje z Anną modlili się też, dziękując Bogu za posłanego Mesjasza. Modlitwa jest wspaniałym sposobem 
na oddanie Panu Bogu chwały także dzisiaj. 
 

 
 
Ilustracja 9 
Każdy z naszych bohaterów wybrał inną drogę, inny sposób spotkania ze Zbawcą i inny sposób oddania Mu 
godności. Wszyscy jednak pragnęli pokłonić się temu samemu Zbawicielowi – Bogu, który dla nich stał się 
człowiekiem. 
 

 
 
Ilustracja 10 
Dziś ludzie także wybierają różne drogi do Jezusa, ale choć chodzą do różnych kościołów, mają różne zwyczaje  
i tradycje, w różny sposób modlą się i oddają Bogu chwałę, wszyscy chcą oddać swoje serca temu samemu Bogu  
w Trójcy Świętej, bo wszyscy idziemy do wspólnego celu – do nieba. 
 

 
 
 
ROZMOWA TRZECH DZIEWCZYN 
 
Katoliczka:   Wow, fantastycznie to opowiedziałaś! Słyszałam tę historię tyle razy, ale nigdy nie 

patrzyłam na nią w ten sposób. My przyszłyśmy tu trzema różnymi szlakami, ale 
spotkałyśmy się na wspólnym szczycie. W życiu też idziemy różnymi szlakami, bo ja jestem 
katoliczką, Ty ewangeliczką, a Ty należysz do Kościoła prawosławnego, ale kiedyś też 
spotkamy się na wspólnym szczycie, bo kochamy tego samego Pana Boga.  
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Prawosławna:   No tak, przecież wszyscy idziemy do wspólnego celu – do nieba. 
 
Ewangeliczka-luteranka:  Zobaczcie, ile rzeczy nas łączy! 

 
Przygotuj kartki z ilustracjami lub napisami. 

 
1. Bóg w Trójcy Świętej 
Wszystkie wierzymy w tego samego Boga. Wierzymy też, że Jezus jest Synem Bożym – Bogiem, 
który stał się człowiekiem, aby umrzeć za nasze grzechy i dać nam życie wieczne. Wierzymy też  
w Ducha Świętego – Pocieszyciela, który jest Bogiem w nas. 
 
2. Biblia 
Czytamy tę samą Biblię, czyli Słowo Boże, przez które Bóg do nas przemawia. 
 
3. Ojcze nasz 
Modlimy się wspólną modlitwą „Ojcze nasz”, której nauczył nas nasz Pan, Jezus Chrystus. 
 
4. Chrzest Święty 
Uznajemy też jeden Chrzest Święty, który jest znakiem Bożego przymierza z człowiekiem,  
i gdy został udzielony w którymkolwiek z naszych Kościołów, jest ważny we wszystkich. 

 

K:  Masz rację, ale jest też sporo zwyczajów i praktyk, które są bardzo podobne, a jednak stosujemy je inaczej. 
To bardzo ciekawe, że w pewne rzeczy wierzymy tak samo, a robimy je tak różnie. 

 
P:  Tak, to prawda. W moim Kościele prawosławnym na przykład jest bardzo dużo obrazów, które nazywamy 

ikonami. Ikony, choć są obrazami, nie maluje się ich, ale pisze. Są dla nas bardzo ważne. Trzyma w ręce 
ikonę. 

 
K:  W Kościele katolickim też mamy obrazy – przedstawiają Jezusa, Maryję albo Świętych. Pełnią także ważną 

rolę, wyznaczając nam miejsca do modlitwy i przypominając życie tych, których powinniśmy naśladować. 
 
EL:  W kościołach ewangelickich raczej nie ma obrazów, kościoły są proste i skromne. W niektórych luterańskich 

zdarzają się obrazy, ale tylko przedstawiające sceny z Biblii. Mają one jednak tylko przypominać nam 
historie biblijne, pełnią też funkcję dekoracyjną i są po prostu ozdobą naszych kościołów i kaplic. A wiecie, 
że ciekawe różnice zobaczymy też w Sakramencie Komunii Świętej. W moim Kościele wierni otrzymują 
Komunię pod postacią opłatka i wina] jako ciała i krwi Pana Jezusa. 

 
K:  Katolicy podczas Komunii otrzymują tylko opłatek. Wierzymy, że krew Chrystusa zawarta jest też w ciele, 

które spożywamy w opłatku. 
 
P:  A u mnie jest całkiem inaczej. U mnie wypieka się specjalną bułeczkę z mąki, wody, soli i zakwasu, 

nazywaną prosforą. Podczas liturgii w cerkwi, czyli w kościele, jest ona dzielona na cząstki, a potem 
rozdrabniana i mieszana z winem. Wiernym podaje się ją do ust za pomocą specjalnej łyżeczki. 
Niepoświęcone części prosfory są rozdawane wiernym do domów, aby mogli je spożyć potem lub przekazać 
domownikom, którzy nie uczestniczyli w liturgii. A wiecie, jak nazywa się duchownego w Kościele 
prawosławnym? 

 
K:  Jak? 
 
P:  U nas księdza nazywamy batiuszką, czyli ojcem, a jego żonę matiuszką, czyli matką. 
 
K:  Żonę? Przecież ksiądz nie może mieć żony!  
 
P:  U nas może, ale tylko wtedy, jeśli poślubi ją, zanim zostanie księdzem. 
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EL:  U nas ksiądz również może mieć żonę i nie ma znaczenia, czy poślubi ją przed swoją ordynacją, czyli kiedy 
zostaje księdzem, czy dopiero później. Dawniej na ewangelickiego księdza mówiło się pastor, a na jego 
żonę pastorowa. Dziś słowa pastor i ksiądz używa się zamiennie. 

 
K:  A w Kościele katolickim ksiądz nie może mieć żony. Uznajemy, że bierze ślub z Kościołem, dlatego kapłan 

nie zakłada rodziny z kobietą. A wiecie, jak nazywa się najważniejszy ksiądz w naszym Kościele, którego 
uznajemy głową Kościoła katolickiego na całym świecie? 

 
EL i P:  Papież! 
 
K:  Dokładnie. Uważamy, że jest następcą apostoła Piotra i ma swoją siedzibę w Watykanie, w Rzymie. 
 
P:  Prawosławni i ewangelicy nie uznają zwierzchności papieża, są w Polsce niezależnymi Kościołami.  
 
EL:  Tyle ciekawych rzeczy, że mogłybyśmy rozmawiać do rana, a robi się coraz później. Musimy się zbierać, bo 

nie wrócimy do domu zanim się ściemni. To fantastyczne, że chociaż w naszej wierze idziemy różnymi 
szlakami, to wszyscy idziemy do wspólnego celu – do nieba. Możemy przyjaźnić się i spotykać bez 
względu na wyznanie. Jezus mówił, że On jest krzewem winnym, a my Jego latoroślami. Jeśli trwamy  
w nim, czyli żyjemy zgodnie z Jego nauką, będziemy w naszym życiu wydawać wiele owoców. Jeśli 
umiemy żyć w zgodzie z innymi ludźmi, nasze owoce będą jeszcze słodsze. Fantastyczne jest też to, że 
mimo iż jesteśmy z różnych Kościołów, możemy się razem modlić, bo Jezus nauczył nas nazywać Pana 
Boga Ojcem. Co myślicie, żeby zanim ruszymy w drogę powrotną, wspólnie się pomodlić? Może zrobimy 
to naszą wspólną modlitwą „Ojcze nasz”? 

 
 
MODLITWA PAŃSKA 
 
K:  A wiecie, że jest też wiele pięknych pieśni, które śpiewa się we wszystkich naszych Kościołach? 
 
 
PIOSENKA „Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa” 
melodia: Cezary Makiewicz  
słowa: dk. Katarzyna Kowalska 
 
 
Chociaż kręta droga mnie prowadzi   e   D   G 
Czuję jakbym złapał w żagle wiatr  e   D   G 
Dawno temu ktoś mi tak poradził   C   D   e 
Idź tą drogą, poznasz inny świat   a   D 

Gdy ktoś powie mi, ta droga nie jest twoja e   D   G 
Z drugiej strony znajdziesz lepszy szlak  e   D   G 
Ja z daleka z uśmiechem mu zawołam        C   D   e 
Choć szlak inny, wspólne Niebo czeka nas  C   D   G 

Wszystkie drogi prowadzą do Jezusa  G   C   G 
Boga, który zbawił cały świat   e   D   G 
I choć wiele szlaków ziemski los nam usiał  h   C   G 
To na pewno w górze wspólny cel   e   D   G 

Gdy dopadną mnie nieszczęścia i załamią 
Pozostanie tylko modlić się do Boga 
Pożegluję do bezpiecznej mej przystani 
Do Jezusa niech prowadzi mnie ma droga 
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Gdy ktoś powie mi, ta droga nie jest twoja 
Z drugiej strony znajdziesz lepszy szlak 
Ja z daleka z uśmiechem mu zawołam 
Choć szlak inny, wspólne Niebo czeka nas 

Wszystkie drogi prowadzą do Jezusa 
Boga, który zbawił cały świat 
I choć wiele szlaków ziemski los nam usiał 
To na pewno w górze wspólny cel 

Wszystkie drogi prowadzą do Jezusa 
A tych dróg chyba jest ze sto 
Gdybyś tylko zechciał nas posłuchać 
Z Bogiem możesz swój odmienić los 

Gdy poznałeś życia z Bogiem smak 
Obojętnie, którą jest twa droga 
Chociaż w wielu sprawach wspólnej wersji brak 
Mamy wspólny cel i wspólnego Boga 

Wszystkie drogi prowadzą do Jezusa 
Boga, który zbawił cały świat 
I choć wiele szlaków ziemski los nam usiał 
To na pewno w górze wspólny cel 

Wszystkie drogi prowadzą do Jezusa 
A tych dróg chyba jest ze sto 
Gdybyś tylko zechciał nas posłuchać 
Z Bogiem możesz swój odmienić los 

Z Bogiem możesz swój odmienić los 

 
 
NAUKA PRZEWODNIEGO WIERSZA BIBLIJNEGO 
 
Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze Mnie nic nie możecie uczynić.  
Ewangelia Jana 15,5b 
 
 
PRACA PLASTYCZNA  
 
Wydrukuj szablon krzyża z sercem dla każdego dziecka. Do każdego ramienia krzyża dziecko dorysuje drogę, a na 
niej stopy, które zmierzają do wspólnego celu, którym jest Jezus (na szablonie serce symbolizujące miłość 
Chrystusa). W sercu każde dziecko wpisze lub wklei nauczony wcześniej wiersz. 
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„Kto trwa we mnie, a Ja w nim,  
ten przynosi obfity owoc,  

bo beze Mnie nic nie możecie uczynić”. 
Ewangelia Jana 15,5b 
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