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Temat: Nie ma Go tu…Pascha 

Autorka: s. Beata Zawiślak USJK 

Zagadnienia: Wielkanoc czasem radosnych spotkań ze Zmartwychwstałym Chrystusem i ze 

sobą nawzajem, by dzielić się dobrem. 

Cele spotkania: 

- Wielkanoc jako triumf życia; 

- Pascha jako przejście do Nowego; 

- Spotkania, które budują; 

- Dzielenie się pomnaża radość. 

 

Czas: ok 60 min – jeśli spotkanie przy stole się przedłuży 😊 

Wiek uczestników: Spotkanie może być przeprowadzone dla dzieci młodszych  

i młodzieży.  

 

Materiały do przygotowania: 

Do przeprowadzenia spotkania potrzebne ci będą: 

 Pismo Święte. 

 Encyklika Laudato si’ 

 To spotkanie będzie „przy zastawionym stole” (warto wspomnieć wcześniej, by jego 

uczestnicy przygotowali: stół, serweta, kwiaty nakrycia, coś do jedzenia najlepiej 

wielkanocnego, świeca). 
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Scenariusz spotkania 

Integracja 
5 min 

 

Przywitaj się i powiedz, że jesteśmy w szczególnym czasie wielkanocnym, który 
trwa aż do Zesłania Ducha Świętego i poproś uczestników  
o powiedzenie, co dla nich znaczy słowo PASCHA. 
 
(Jeśli uczestnicy mają połączenie głosowe – mówią, jeśli korzystają tylko  
z komunikatora – piszą).  
 
Gdy wszystkie osoby powiedzą, zauważ wypowiedź każdego z nich 
 i podsumuj, mówiąc, że Pascha znaczy właśnie: przejść, a nawet przeskoczyć. 

😊 
 

Wprowadzenie 
5 min 

„Widziałam Pana J 20,18…”  
 
Udostępnij uczestnikom ekran z wyświetlonym slajdem 1 
Przedstaw temat i cel spotkania.  
Temat: NIE MA GO TU  
Cel:  Wielkanoc czasem radosnych spotkań ze Zmartwychwstałym Chrystusem i 
ze sobą nawzajem, by dzielić się dobrem. 
 
Zanim przejdziemy do ewangelii, zaproś uczestników do obejrzenia filmu:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZbIBygzOMEQ  

 

Udostępnij uczestnikom ekran z wyświetlonym slajdem 2. 
 
Skomentuj: Ten krótki film jest niezwykle przejmujący i chyba nie wymaga 
komentarza, ale krótkiej chwili ciszy… 
 

 
10 min 

 
Zapal świece i poproś kogoś o odczytanie ewangelii J 20, 1.11-18. 
 
Udostępnij uczestnikom ekran z wyświetlonym slajdem 3. 
 
Czas wielkanocny to czas najpiękniejszych spotkań ze Zmartwychwstałym 
Chrystusem. Ewangelie pokazują te spotkania w sposób niezwykły i bardzo 
ciepły. Chrystus przychodzi do swoich bliskich, by być z nimi. Chce ich spotkać 
w miejscu, gdzie teraz są i chce odmienić ich życie.  
 
Udostępnij uczestnikom ekran z wyświetlonym slajdem 4.  
 
Praca z tekstem Pisma Świętego:  
 
Wybierz jedno ze spotkań z Jezusem Zmartwychwstałym  

https://www.youtube.com/watch?v=ZbIBygzOMEQ
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J 20,1-10 
J 20,11 -18 
J 20,19-23 
J 20, 24-29 
J 21,1-14 
 
Przeczytaj  i napisz na kartce, jakie towarzyszą ci uczucia, gdy je czytasz, jakie 
uczucia towarzyszą bohaterom tego spotkania. Po krótkiej refleksji osobistej, 
podziel się z innymi uczestnikami spotkania swoimi przemyśleniami. 
 

Pogłębienie 
refleksji 
 

 
Udostępnij uczestnikom ekran z wyświetlonym slajdem 5. 
 
A co na to papież Franciszek? 

„W centrum tego świata stale obecny jest Pan życia, który tak bardzo nas 
kocha. On nas nie opuszcza, nie zostawia nas samymi, bo definitywnie 
zjednoczył się z naszą ziemią, a Jego miłość zawsze prowadzi nas do znalezienia 

nowych dróg. Jemu niech będzie chwała! LS 245 
 Papież Ciągle przypomina nam o obecności Jezusa pośród nas, niech te 
spotkania ze Zmartwychwstałym dają nam siłę do czynienia dobra, do bycia 
lepszymi na co dzień.  
 

Radość bycia 
razem 

 
20 min 

 

Zauważyliście, że Jezus po swoim Zmartwychwstaniu często spotykał się  

z uczniami przy stole, przy posiłku. To bardzo ważny akcent w budowaniu relacji, 

w dzieleniu się dobrem. Dlatego teraz zapraszamy wszystkich do stołu (tu ważne 

jest jeśli to będzie online, by uczestnicy byli o tym wcześniej poinformowali, by 

byli przygotowani; to ważne, by ten stół był świąteczny; jeśli spotkanie uda się 

na żywo, to animator też może poprosić wcześniej, by każdy coś przyniósł na 

wspólny posiłek). 

Teraz jest czas na wielkanocne rozmowy przy stole, tak wzajemnie się ubogacić i 

nabrać sił do dzielenia się dobrem z innymi 

  

Zakończenie  
 

Udostępnij uczestnikom ekran z wyświetlonym slajdem 6. 
 
 
Modlitwa na zakończenie: 
NIE MA GO TU, WSTAŁ 
https://www.youtube.com/watch?v=l6djoOEjwNY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l6djoOEjwNY

