
Spotkanie 8 

 

Temat: Bierzmowanie to podjęcie odpowiedzialności za krzyż. 

 

1. Czym jest krzyż? 

a) Przeczytaj opowiadanie i spróbuj określić, czym jest krzyż, czym przepaść, a czym 

kraina szczęścia. 

 

Pewien człowiek wybrał się w swoją podróż życia, niosąc ze sobą swój krzyż. Mijał po 

drodze ludzi, którzy również dźwigali własne krzyże i szli w tym samym kierunku co on.  

 

Przez całą drogę krzyż, który niósł, obijał mu pięty, zastanawiał się więc, co zrobić, aby temu 

zaradzić. Wpadł na pomysł, żeby przyciąć troszkę pionową belkę krzyża. Przyciął ją tak z 

dwa czy trzy razy i dopasował swój krzyż, aby szło mu się wygodniej. Pomyślał sobie w 

duchu, jaki to jest inteligentny, bo wszyscy obok niego męczą się z tymi krzyżami, a on idzie 

szybko i wygodnie. Mijał wszystkich po kolei, aż dotarł do przepaści, po drugiej stronie której 

było widać piękną krainę, pełną zadowolonych ludzi, zwierząt i roślin – po prostu raj.  

 

Tutaj zauważył, że każdy kładł swój krzyż nad przepaścią i przechodził po nim na drugą 

stronę jak po kładce, zamieniając go na wielkie szczęście. Położył więc swój krzyż, licząc, że 

jemu również uda się dosięgnąć szczęścia. Krzyż jednak okazał się za krótki i wpadł w 

przepaść. 

 

b) Co powoduje w realnym życiu „skracanie” naszego krzyża? 

 

Najważniejsze przyczyny: 

 wygodnictwo – narzekanie na niewygody i przeciwności, chęć szybkiego i wygodnego 

przejścia przez życie; wyśmiewanie ludzi, którzy przyjmują swoje cierpienie z 

godnością, wzorowanie się na tych, którzy są bezkompromisowi, aroganccy, 

wygodniccy i nieraz przepychają się nie zważając na nic; 

 zapominanie o uzdrawiającej mocy cierpienia – Jezus na krzyżu uzdrowił nas z 

grzechu;   

 … 

 

2. Niesienie krzyża wymaga odpowiedzialności. 

 

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż 

swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci 

swe życie z mego powodu, znajdzie je” (Mt 16, 24-25). 

 

a) Słowa Jezusa papież Jan Paweł II tłumaczy: 

„Jeżeli Krzyż zostaje przyjęty, przynosi zbawienie i pokój (...) Bez Boga Krzyż nas 

przygniata; z Bogiem daje nam odkupienie i zbawienie. (...) Weź Krzyż!, przyjmij go, 



nie pozwól, aby przygniotły cię wydarzenia, ale z Chrystusem zwyciężaj zło i śmierć! 

Jeżeli z Ewangelii Krzyża uczynisz program swojego życia, jeżeli pójdziesz za 

Chrystusem aż na Krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie!” (Spotkanie z młodzieżą 

na placu św. Jana na Lateranie, 02.04.1998). 

 

b) Na czym polega podjęcie odpowiedzialności za krzyż? 

„Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. 

Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w 

życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż 

powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech 

przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim 

jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o 

miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.” (Jan 

Paweł II, Zakopane, Wielka Krokiew, 06.06.1997) 

 

3. Modlitwa dziękczynna za krzyż Jezusa, który otworzył przed nami „krainę 

szczęśliwości”. 

Modlitwa uwielbienia Boga, który obdarzył nas miłością silniejszą od śmierci. 

Modlitwa prośby o wsparcie w niesieniu naszego krzyża i pomoc o poddanie się Jego 

woli z ufnością. 

 

Renata Kacprzak  

 

 

 

 

 

Pantomima: https://www.youtube.com/watch?v=K0qS-J9vUYg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K0qS-J9vUYg

