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Spotkanie 2 

Temat: Czy wypada? Gdzie krzyż musi być, a gdzie jest wysławiony na 

zniesławienie?  

 

Cel spotkania: uświadomić rolę krzyża w przestrzeni publicznej i w naszym świadectwie.  

Spotkanie metodą ewangelicznej rewizji życia, ale proponuję postawić na dyskusję, dzielenie 

się swoim życiem, temat na czasie i bliski zapewne każdemu myślącemu młodemu 

człowiekowi, dlatego – na ile to możliwe – zachęcam do skłonienia uczniów do własnych, 

nawet kontrowersyjnych wypowiedzi, żeby mogli wymienić się doświadczeniami. 

Przebieg spotkania 

Przypomnieć wspólnie o czym było wrześniowe spotkanie („Krzyż – to znaczy?” dotyczyło 

tego, że krzyż przed zmartwychwstaniem Jezusa był znakiem hańby, wstydem; 

zmartwychwstanie doprowadziło do zmiany spojrzenia na krzyż, dziś jest znakiem 

zwycięstwa nad śmiercią).  

Pod koniec poprzedniego spotkania padła prośba: zastanówcie się czym krzyż jest dla was, 

jakie macie problemy z przyjęciem krzyża, pomódlcie się o większą wiarę i mądrość w 

rozeznaniu co jest krzyżem w moim życiu. Od tego zacznijmy. 

 

Widzieć 

Czym krzyż jest dla was? Czy przez ten miesiąc zastanawialiście się nad tym? 

Czy w waszych domach wisi krzyż? Jaką ma „funkcję”? 

A jak jest w szkole – czy krzyż wisi w waszej klasie, czy powinien wisieć, jaką ma rolę? 

Przeczytać fragment: Łk 14, 27. Co o tym sądzicie? O czym mówi ten fragment? Czy się z 

nim zgadzacie? Czy chcecie być uczniami Jezusa? Dlaczego? (to są pytania pomocnicze, jeśli 

grupa będzie otwarta, nie trzeba trzymać się sztywno konspektu, ważne, żeby opowiedzieli o 

swoim doświadczeniu) 

 

Osądzić 

Ludzie często poruszają temat krzyża w przestrzeni publicznej. Jak uważacie – czy powinien 

się tam znajdować? (szkoły, sądy, miejsca pracy, sklepy, przychodnie, prywatne gabinety 

lekarskie…)  

Czy są miejsca, gdzie krzyż nie powinien wisieć? 
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Czy są miejsca, gdzie krzyż jest wystawiany na zniesławienie? (kiedy staje się obiektem tzw. 

sztuki i jako symbol jest traktowany bez należnego szacunku. Symbol ludzi wierzących i dla 

nich – dla NAS – jest znakiem Boga; są pewne granice – jakie? jak je wyznaczyć?) 

Ponieważ mamy październik, miesiąc różańca – jakie tajemnice pasują waszym zdaniem do 

dzisiejszego tematu? Poprosić o wymienienie tajemnic bolesnych (Modlitwa w Ogrójcu, 

Biczowanie, Ukoronowanie cierniem, Droga krzyżowa, Śmierć Pana Jezusa). 

Czy wierzymy w to, o czym teraz rozmawiamy? Czy wierzymy w to, chociaż świat 

podpowiada, że to bajki? 

 

Działać 

W tym miesiącu zastanówmy się: Czy noszę krzyż na co dzień? Dlaczego tak/nie? 

 

Nina Skoczylas 


