
Spotkanie 3 

Temat: Dlaczego nosisz krzyż? 

Metoda: ewangeliczna rewizja życia. 

Modlitwa do Ducha Świętego: o otwartość na siebie nawzajem i na Jego natchnienia. 

 

Widzieć 

Miesiąc temu padła prośba, by zastanowić się, dlaczego noszę lub dlaczego nie noszę krzyża. 

Czy zastanawialiście się nad tym? Do jakich doszliście wniosków?  

(Jeśli uczestnicy chętnie dzielą się swoimi przemyśleniami, wtedy warto rozmawiać, nawet 

kosztem skrócenia dalszej części spotkania. Najlepsze jest żywe świadectwo, stąd też zachęta, 

aby animator także podzielił się swoim doświadczeniem) 

Wróćmy na chwilę do pierwszego spotkania: czym jest krzyż? (ważne, by padło: jest znakiem 

wiary) 

Dlaczego mam nosić krzyż? Czy wiara nie jest tylko moją prywatną sprawą? (pytanie 

prowokacyjne) 

 

Mt 10, 38-39 – przeczytać, omówić 

 

Wiara jest moją relacją z Panem Bogiem, ale nie jest dobrze, gdy chowam ją tylko dla siebie. 

To jest tak, jak z wielką pasją, zachwytem nad czymś, np. przeczytałeś super książkę, 

obejrzałeś ekstra film – chcesz, żeby twoi przyjaciele też mogli z tego skorzystać. I tak jest z 

wiarą, która daje radość – chcemy się nią dzielić i dzięki temu ta wiara w nas samych wzrasta.  

A z drugiej strony chcemy się naszym Bogiem chlubić przez noszenie krzyża. Tak jak nosimy 

naszywki z festiwali, na których byliśmy czy wlepki związane jakoś z naszymi 

doświadczeniami: chcemy, żeby ludzie wiedzieli, po prostu. I tak samo jest z krzyżem: chcę 

się wiarą w Jezusa dzielić i chcę, żeby ludzie patrząc na ten krzyż wiedzieli, że jestem 

katolikiem. 

 

Osądzić 

I tu pojawiają się schody – bo skoro noszę krzyż, ludzie widzą, że jestem katolikiem – jakie z 

tego wynikają konsekwencje? Obowiązki? Trudności? (dyskusja powinna doprowadzić do 

kwestii odpowiedzialności za swoje życie i za to, jak świadczę życiem o moim Bogu) 

Ludzie widzą krzyż – mają prawo zapytać, dlaczego go nosisz? Musicie umieć się obronić!  



Krzyż jest też symbolem cierpienia – czy kiedy spotyka cię cierpienie, umiesz je zawierzyć 

Jezusowi? Jak wtedy patrzysz na krzyż? (warto swoje cierpienie złączyć z cierpieniem 

Jezusa). 

 

Działać 

Postaram się w tym miesiącu podjąć z kimś rozmowę o mojej wierze, powiem, dlaczego 

noszę krzyż lub zapytam kogoś, kto go nosi, dlaczego to robi.  

Łk 14, 27 Przeczytać fragment  
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