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O co tutaj chodzi? 
 
Święty Mikołaj – to postać, która kojarzy się nam z kimś, kto przynosi dzieciom prezenty – bo, jak głosi legenda, żyjący 
na przełomie III i IV wieku biskup Miry – rozdawał potrzebującym (a zwłaszcza dzieciom) swój majątek. Jednak mało 
kto wie, że obecny pop-kulturowy wizerunek Świętego Mikołaja, jako sympatycznego, nieco grubego staruszka z białą 
brodą w czerwonym stroju, został spopularyzowany przez producenta Coca-Coli w latach ‘30. XX wieku, choć zwyczaj 
dawania dzieciom prezentów w okolicy Świąt Bożego Narodzenia sięga już czasów średniowiecza. 
 
W przekazie masowej kultury nieco zapomnieliśmy, że prawdziwy Święty Mikołaja nie tylko dbał o potrzeby materialne 
dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim o ich potrzeby wyższe, rozwojowe i duchowe. 
 
A jak myślicie, co jest najlepszym i najbardziej trwałym prezentem dla dziecka i młodego człowieka? Czy nowy 
smartfon, który zaraz się popsuje? Nowy komputer do gier? Markowe ubrania? Nowy rower? 
 
Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że najlepszym prezentem, jaki możemy dać młodemu człowiekowi, jest 
dobre wychowanie, jest dobrze ukształtowany charakter, są aktywne postawy myślenia, współpracy, aktywności 
i wytrwałości, jest miłość w rodzinie i wzrastanie w dobrym środowisku, jest szczęśliwe dzieciństwo, w którym 
zachowana jest równowaga pomiędzy obowiązkami i zabawą. 
 
Właśnie dlatego robimy to, co robimy! Czyli zajmujemy się dobrym wychowaniem dzieci i młodzieży oraz pomagamy 
robić to innym osobom: rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, animatorom, kapłanom, działaczom społecznym 
i wszystkim, którzy chcą nimi zostać. Naszym długofalowym celem jest budowanie społeczności oddanej sprawie 
dobrego wychowania młodego pokolenia. Zapraszamy wszystkich, którym sprawa wychowania młodego pokolenia 
w sposób szczególny leży na sercu do współtworzenia takiej społeczności. Można do niej włączyć się na różne sposoby, 
przede wszystkim poprzez wspólną modlitwę, organizowanie kursów, organizowanie działań na rzecz dzieci 
i młodzieży.   
 
 
Nasz zespół tworzy już następujące dzieła służące dobremu wychowaniu dzieci i młodzieży: 
 
- Program Akademia Młodzieżowa – w ramach którego przygotowujemy młodzież w wieku 13-19 lat do służby 
Ojczyźnie i Kościołowi. Program Akademii Młodzieżowej realizowany jest we współpracy z parafiami i partnerami 
społecznymi w coraz nowych miejscach. 
 
- Bractwo Różańcowe Akademii Młodzieżowej – w ramach którego modlimy się o dobre wychowanie dzieci i młodzieży, 
polecamy wszystkie intencje z tym związane oraz realizujemy akcje modlitewne: Duchowy Prezent i Krucjata modlitwy 
za młode pokolenie zapraszające do modlitwy wszystkie zainteresowane osoby. Bractwo Różańcowe działa przy 
każdym miejscu realizacji programu Akademii Młodzieżowej. 
 
- Szkoła Ewangelicznego Wychowania – czyli wspólnota dla wszystkich osób zainteresowanych dobrym wychowaniem 
i rozwijaniem swoich kompetencji w tej przestrzeni. 
 
- Skarbiec Dobrego Wychowania – to fundusz, dzięki któremu możemy realizować stypendia dla młodzieży 
zaangażowanej w nasze działania oraz finansować nasze przedsięwzięcia. 
 
- Szkoła Świętego Mikołaja – czyli unikalny, realizowany cyklicznie program rozwojowy dla wychowawców, nauczycieli, 
rodziców oraz osób, które chcą nimi zostać. Szkoła Świętego Mikołaja to szkoła wychowania, przywództwa 
i kształtowania charakteru, której uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznej realizacji 
edukacji, wychowania, pracy z grupą i drugim człowiekiem. Szkoła realizowana jest przy kościele Świętego Mikołaja 
w Lublinie, który stanowi Centrum Akademii Młodzieżowej i wszystkich naszych działań we współpracy z partnerami 
ze społeczności lokalnej. 
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I właśnie dlatego chcemy Was zaprosić do wspaniałej przygody, jaką jest bycie dobrym rodzicem, wychowawcą, 
nauczycielem i przyjacielem, na którą składają się: 
- budowanie prawdziwych relacji z ludźmi wokół siebie i uczenie tego innych, 
- bycie autentycznym przywódcą i wsparciem dla innych, 
- kształtowanie charakteru swojego i pomoc w tym innym,  
- uczenie się skutecznego działania i pomoc w tym innym. 
 
Dlatego też przygotowaliśmy dla Was tę oto Księgę Wyzwań, w ramach której znajdziecie wyzwania służące 
powyższym celom. 
 
Wyzwania pogrupowane są w trzy grupy odpowiednio do przedmiotów realizowanych w naszych działaniach Szkoły 
Ewangelicznego Wychowania i Szkoły Świętego Mikołaja: 

1. Słuchanie Pana (wyzwania słuchania i obserwowania) - wyzwania dotyczące słuchania i obserwowania dzieła 
Stworzenia, w tym swojej osoby, talentów, słuchania i rozumienia innych, a także obserwowania przyrody – tak, 
żeby poznać i zrozumieć działanie Boga w świecie. 

2. Budowanie Relacji z Panem Jezusem (wyzwania budowania relacji) – w tej grupie wyzwań znajdziemy wyzwania 
służące budowaniu naszych relacji z innymi na wzór relacji Pana Jezusa ze swoimi uczniami. 

3. Budowanie Królestwa (wyzwania pracy nad sobą i życia dla innych) – ta grupa wyzwań dotyczy wprowadzania 
Słowa Bożego w czyn, czyli życia i działania na chwałę Boga i ku pożytkowi ludzi, w tej grupie wyzwań znajdują 
się również zadania dotyczące pracy nad sobą, bo jeśli staramy się być coraz lepsi, możemy dzięki temu lepiej 
służyć innym. 

 
Dwie pierwsze grupy wyzwań to w pewnym sensie wyzwania brania, a wyzwania związane z budowaniem Królestwa to 
wyzwania dawania siebie innym i życia dla innych. Żeby mieć co dać innym najpierw sam musisz się napełnić. 
Odnajdujesz siebie, żeby oddać siebie innym. 
 
Tak w ogóle to lubimy różnego rodzaju wyzwania – kojarzą się nam z odkrywaniem czegoś nowego, własnym 
rozwojem, przygodą. Właśnie dlatego nasz zbiór nazwaliśmy Księgą Wyzwań – żeby zaprosić Was do przygody, która 
zmieni nas i ludzi wokół nas. 
 
Zapraszamy również do dołączenia do internetowej społeczności otrzymującej informacje o naszych działaniach i treści 
pomocne w realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych na stronie szkola.akademiamlodziezowa.pl. Dołączając 
do naszej społeczności możecie również pobrać Księgę Wyzwań w wersji pliku pdf, z którego łatwo można drukować 
strony z poszczególnymi wyzwaniami. 
 
Bardzo prosimy Cię o przekazanie nam swojej opinii o Księdze Wyzwań. Twoja opinia pomoże nam poprawić ją i lepiej 
dostosować do potrzeb wychowania i wyzwań współczesności. Z góry dziękujemy! 
 
 

dr Michał Czakon 
z zespołem redakcyjnym 

michalczakon@fsd.lublin.pl 
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Jak wykorzystywać Księgę Wyzwań? 
 

 

Liczba uczestników 

Wyzwania pomagają kształtować charakter w różnych aspektach. Jeśli chcesz pomóc w tym innym, np. 
swojemu dziecku lub przyjacielowi, ważne, żebyś najpierw sam pracował nad swoim charakterem. 

Część wyzwań w Księdze przygotowana jest w taki sposób, że wykonuje się je samodzielnie. Takie najlepiej 
najpierw wykonaj sam, a następnie zaproś do ich wykonania innych. W Księdze są również wyzwania, 
które z założenia wykonuje się razem np. w duecie z dzieckiem lub nawet całą rodziną. 

 

 

Wiek uczestników 

Wiek uczestników ma znaczenie, kiedy wyzwania chcesz wykonywać wspólnie z dziećmi. Wyzwania na 
pewno odpowiednie będą dla młodzieży od 13-14 roku życia, ale do bardzo wielu z nich można zaprosić 
również młodsze dzieci, a nawet przedszkolaków. Pozostawiamy to Twojej mądrości – Ty najlepiej znasz 
swoje dzieci lub dzieci, z którymi pracujesz. Pamiętaj też, że dzieci są o wiele mądrzejsze niż nam dorosłym 
czasem się wydaje. 

 

 

Kolejność 

W pewnym sensie wyzwania w Księdze ułożone są od łatwiejszych do trudniejszych, ale dla niektórych 
jedne wyzwania mogą być trudniejsze, a inne prostsze, dlatego też wyzwania można wykonywać zgodnie 
z przedstawioną w Księdze kolejnością lub też losowo. 

 

 

Charakter wyzwania 

Opisane wyzwania mieszczą się w ramach 3 kategorii:  

- refleksja – która polega na zastanowieniu się nad czymś i spisaniu swoich myśli i spostrzeżeń na ten 
temat. Dzięki tego rodzaju wyzwaniom możemy lepiej układać swoją wiedzę. 

- rozmowa – ten charakter wyzwania polega na przeprowadzeniu rozmowy, w ramach której poruszamy 
ważny temat. Jakże często nie mamy czasu, okazji, a może nawet chęci do rozmowy – dlatego też ten 
rodzaj wyzwań ma nas do tego zmotywować. 

- działanie – prawdziwe życie to nie tylko myślenie i rozmowa, dlatego też duża część wyzwań ma 
charakter działania, czyli robienia czegoś konstruktywnego z innymi i dla innych. Każdy z nas ma taką 
potrzebę budowania czegoś nowego, tworzenia czegoś trwałego i robienia czegoś sensownego – właśnie 
tego dotyczą te wyzwania. 

Każde wyzwanie zakończone jest podaniem tematu do rozmowy po jego wykonaniu. Możesz potraktować 
te tematy jako wstęp do swobodnej rozmowy np. z dzieckiem, ale także jako zagadnienia do 
samodzielnego przemyślenia. 

 

 
 
 
 
 
 

Czas trwania 

Przy niektórych wyzwaniach określiliśmy ich dokładny czas trwania, a przy niektórych tylko orientacyjne 
ramy czasowe. Pamiętajcie o tym, że wyzwania mają pomóc Wam w pracy nad sobą i, jeśli uznacie, że 
wyzwanie powinno trwać dłużej lub krócej, możecie zmienić czas. Warto jednak pamiętać, że jedną 
z właściwości ukształtowanego charakteru jest wytrwałość, dlatego też nie warto poddawać się przed 
końcem realizacji wyzwania. 
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W Księdze znajdziesz 52 wyzwania, czyli tyle, ile tygodni liczy rok. Możesz wykorzystać Księgę w taki 
sposób, żeby wykonywać jedno zadanie na tydzień – najlepiej rób to zawsze w ten sam dzień tygodnia. 

 

 

Fragmenty Pisma Świętego 

Księga Wyzwań oparta jest na najpopularniejszej i najmądrzejszej (a może i najstarszej) książce świata, 
czyli Biblii. Biblia tworzy podstawy naszej Cywilizacji, zawiera wielowiekową mądrość oraz uniwersalne 
prawidłowości. Biblia jest też jednym z najlepszych podręczników skutecznego działania, budowania 
relacji, wychowania, zarządzania majątkiem, planowania działań, a nawet ogrodnictwa. Nawet, jeśli jesteś 
osobą niewierzącą, to potraktuj rozważanie fragmentów oraz wyzwania odnoszące się do wiary jako 
okazję do zastanawiania się nad sensem życia i świata. 

 

 

Data wykonania 

Przy każdym wyzwaniu jest miejsce na zapisanie daty wykonania. Pamiętaj, żeby to robić, bo może za jakiś 
czas, a nawet za kilka-kilkanaście lat będziesz chciał do tego wrócić i zobaczyć, jak wtedy funkcjonowałeś 
i co myślałeś. Takie podsumowywanie może być dla Ciebie bardzo inspirujące, a może też pomóc Twoim 
dzieciom, kiedy będą w takim wieku, w jakim Ty jesteś obecnie. 

 

 

Mapa Wyzwań 

Na początku Księgi znajdziesz Mapę Wyzwań, czyli grafikę obrazującą drogę łączącą 52 wyzwania. 
Na pierwszej mapie zaznaczona jest trasa łącząca wyzwania w takiej kolejności, w jakiej opisaliśmy 
je w Księdze. Natomiast na drugiej mapie nie umieściliśmy trasy łączącej wyzwania – możecie narysować 
ją sami, jeśli będziecie wykonywać wyzwania w innej kolejności. 

Mapę bez zaznaczonej trasy możecie również wykorzystać w taki sposób: wycinacie poszczególne pola 
symbolizujące wyzwania, wrzucacie je do pudełeczka, a następnie np. w każdą sobotę, losujecie jedno 
wyzwanie spośród nich i je wykonujecie. 

Po wykonaniu wyzwania można zakolorować dane pole. Wspólnie z dziećmi można również pokolorować 
okolice wyzwań, które już przeszliście – niech Wasza Mapa będzie kolorowa. 
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Część 1. 

 

WYZWANIA 

SŁUCHANIA 

I OBSERWOWANIA 
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Wyzwanie 1. 

Wyzwanie poznania własnych talentów 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

refleksja 15 minut samodzielnie  

 

Rozważ Słowo 

 Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im 
swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, 
i odjechał. 

Mt 25, 14-15 
 

Treść wyzwania 

 Zastanów się, jakie Bóg dał Ci talenty. Wypisz 5 rzeczy w każdej ze sfer: 

- wiedzy i umiejętności – na czym się znam? 

- cech – jaki jestem? 

- preferencji – co lubię robić? 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 

Moja wiedza i umiejętności 
Na czym się znam? 

Moje cechy 
Jaki jestem? 

Moje preferencje 
Co lubię robić? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Czy łatwo jest rozpoznać swoje talenty? 

- W jaki sposób mogę służyć innym moimi talentami? 
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Wyzwanie 2. 

Wyzwanie zrozumienia życiowych doświadczeń 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

refleksja 15 minut samodzielnie  

 

Rozważ Słowo 

 Sam Pan, który pójdzie przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj!  
Pwt 31, 8 

 

Treść wyzwania 

 Wypisz 4 swoje największe sukcesy i 4 swoje największe porażki. Jeśli wydaje Ci się, że nie masz żadnych 
życiowych sukcesów lub porażek, to wypisz te wydarzenia, które w Twoim przekonaniu były najbardziej bolesne 
i najbardziej radosne – to, czy coś jest sukcesem lub porażką zależy od Twojego postrzegania tej sprawy. 
Zadaj sobie pytania: 

- Co sprawiło, że osiągnąłem te sukcesy? Co wspólnego łączy moje życiowe sukcesy? 

- Co sprawiło, że poniosłem te porażki? Co wspólnego łączy moje życiowe porażki? 

- Czego nauczyły mnie te wydarzenia? 

- Czego, na ich podstawie, mogę uczyć innych? 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Nie zawsze sytuacja, która wydaje się nam porażką, jest nią w rzeczywistości, bo przecież zawsze może nas 
czegoś uczyć. 

- Niektóre wydarzenia, które nazywamy sukcesami, mogą mieć również negatywne konsekwencje. 
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Wyzwanie 3. 

Wyzwanie opisania hierarchii własnych motywów i wartości 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

refleksja 15 minut samodzielnie  

 

Rozważ Słowo 

 Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie 
działał i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja - jak południe.  

Ps 37, 4-6 
 

Treść wyzwania 

 Bardzo często tak naprawdę nie zastanawiamy się nad tym, co jest dla nas w życiu ważne. Wypisz i ułóż 
w hierarchii 10 swoich wartości i motywów, czyli spraw, które są dla Ciebie ważne oraz, które Cię motywują. 
Możesz wybrać wartości z poniższej listy: 

Aktywność fizyczna 

Bezpieczeństwo 

Bóg 

Chęć zmiany 

Ciężka praca 

Dążenie do celu 

Dążenie do sprawiedliwości 

Dbałość o porządek 

Dobrobyt 

Duchowość 

Działanie 

Hobby 

Inspirowanie innych 

Komputer 

Ludzie 
 

Miłość 

Misja życiowa 

Muzyka 

Myślenie 

Nauka 

Niezależność 

Odpoczynek 

Osiągnięcia/nagrody 

Piękno 

Pomoc innym 

Poszukiwanie sensu 

Potrzeby społeczności 

Praca fizyczna 

Prestiż i uznanie 

Produktywność 

 

Przygoda 

Przyjaźń 

Przywiązanie do miejsca 

Przywództwo 

Radość 

Religia 

Rodzina 

Rozum 

Rozwiązywanie problemów 

Rozwój 

Różnorodność 

Ryzykowanie 

Satysfakcja 

Spełnienie 

Sprawiedliwość 

Szczęście 

Sztuka 

Tworzenie trwałych dzieł 

Twórczość 

Uczestnictwo 

Wiedza 

Władza 

Wnoszenie wkładu 

Wygląd zewnętrzny 

Wygoda 

Wyzwanie 

Zabawa 

Zdrowie 

Zgoda 

Zwierzęta 

 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Czy w swoim życiu realizuję wartości, które uważam za ważne? 

- Co mogę zrobić, żeby je bardziej realizować? 
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Wyzwanie 4. 

Wyzwanie spisania własnych marzeń 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

refleksja 25 minut samodzielnie  

 

Rozważ Słowo 

 Człowiecze są zamysły serca, odpowiedź języka od Pana. 
W oczach człowieka czyste są wszystkie jego drogi, lecz Pan osądza duchy. 
Powierz Panu swe dzieło, a spełnią się twoje zamiary. 

Prz 16, 1-3 
 

Treść wyzwania 

 Wyobraź sobie, że pewien bogaty krewny chce Ci przepisać bardzo duży majątek, ale prosi Cię o 3 rzeczy: 

- żebyś przez rok czegoś się uczył w formie jakiej chcesz, gdzie chcesz i masz na to dużo pieniędzy, 

- żebyś kolejny rok poświęcił tylko na pomaganie innym, możesz to robić jak chcesz, gdzie chcesz i masz na to 
dużo pieniędzy, ale masz to robić osobiście, 

- żebyś się zastanowił, co będziesz robił po tych dwóch latach, kiedy już będziesz miał bardzo dużo pieniędzy. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 

Co robię w roku nauki? 

 

Co robię w roku pomagania? 

 

Co robię po tych dwóch latach? 

 

  

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Czy spisane przez Ciebie działania są realne nawet, jeśli w rzeczywistości nie masz dużo pieniędzy? 

- Co z nich możesz robić w życiu? 
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Wyzwanie 5. 

Wyzwanie słuchania 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 25 minut samodzielnie  

 

Rozważ Słowo 

 Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus 
dobrze im odpowiedział, zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: 
«Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim 
sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego 
bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych».  

Mk 12, 28-31 
 

Treść wyzwania 

 Bardzo często w czasie rozmowy z drugim człowiekiem myślimy bardziej o sobie i o swoich sprawach niż o tym 
drugim człowieku. Porozmawiaj z jednym z Twoich domowników lub najbliższych Ci osób pytając, jak mu minął 
dzień i co u niego słychać. W czasie rozmowy staraj się cały czas myśleć o tym, co Twój rozmówca Ci mówi, co 
chce przekazać, staraj się go UOBECNIĆ, tzn. uświadomić sobie jego ogrom przeżyć i doświadczeń wewnętrznych. 
W czasie rozmowy tylko słuchaj i zadawaj pytania, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć drugą osobę. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Czy pamiętasz, że Bóg jest w każdej osobie? Może właśnie mówi do Ciebie przez Twojego rozmówcę? 
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Wyzwanie 6. 

Wyzwanie dostrzegania potrzeb innych 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

refleksja 20 minut samodzielnie  

 

Rozważ Słowo 

 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także 
Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej 
odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy 
Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».  

J 2, 1-5 
 

Treść wyzwania 

 Spróbuj zastanowić się nad tym, czego może brakować Twoim najbliższym. Nie skupiaj się na wartościach 
materialnych, ale bardziej na potrzebach emocjonalnych, np. zrozumienia, wspólnego czasu, docenienia, 
podziękowania, szacunku, itp. Następnie zastanów się, jakie konkretne jedno działanie możesz podjąć, żeby 
odpowiedzieć na potrzeby każdej osoby spośród Twoich najbliższych. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 

Osoba Potrzeba Co mogę zrobić? 

  
 
 
 
 

 

  

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Czy łatwo jest dostrzegać potrzeby innych? 

- Co możemy zrobić, żeby lepiej dostrzegać potrzeby ludzi wokół nas? 
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Wyzwanie 7. 

Wyzwanie rozumienia innych 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

refleksja 20 minut samodzielnie  

 

Rozważ Słowo 

 Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona 
leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, gorączka ją 
opuściła. A ona im usługiwała. 

Mk 1, 29-31 
 

Treść wyzwania 

 Bardzo często pochopnie oceniamy zachowania innych, ponieważ nie rozumiemy ich perspektywy. Pomyśl 
o jednej osobie, której zachowanie Cię denerwuje. Czy wiesz, dlaczego ta osoba tak się zachowuje: 

- może postrzega świat inaczej niż Ty? 

- może jej czegoś brakuje? 
Spróbuj „wejść” w skórę tej osoby i popatrzeć na świat jej oczami. Jeśli masz możliwość, porozmawiaj o tym z tą 
osobą. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Czy łatwo jest rozumieć perspektywę innych? 

- Co możemy zrobić, żeby lepiej rozumieć innych? 
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Wyzwanie 8. 

Wyzwanie obserwowania przyrody 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

rozmowa 20 minut wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Potem rzekł do swoich uczniów: «Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani 
o ciało, czym macie się przyodziać. Życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. 
Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście 
wy niż ptaki! Któż z was przy całej swej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia? Jeśli więc nawet 
drobnej rzeczy [uczynić] nie możecie, to czemu zbytnio troszczycie się o inne? Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie 
pracują i nie przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna 
z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, o ileż 
bardziej was, małej wiary! I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili, i nie bądźcie o to 
niespokojni! O to wszystko bowiem zabiegają narody świata, lecz Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie 
się raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane.  

Łk 12, 22-31 
 

Treść wyzwania 

 Wspólnie z dzieckiem wyjdźcie do parku, ogrodu lub lasu i poobserwujcie przyrodę. Porozmawiajcie, szukając 
odpowiedzi na tematy: 

- Jak żyją rośliny? 

- Co robią owady, ptaki i inne zwierzęta? 

- Czy one martwią się o coś lub czymś się przejmują? 

- Skąd wiedzą, co mają robić? 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Czy my nie martwimy się zbytnio o to, o co nie powinniśmy? 

- Czy pamiętamy, że przyroda jest dziełem Boga i czy o nią dbamy? 
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Wyzwanie 9. 

Wyzwanie czytania 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 7 dni wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę, 
rozumny nabywa biegłości: 
jak pojąć przysłowie i zdanie, 
słowa i zagadki mędrców. 
Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska, 
lecz głupcy odrzucają mądrość i karność. 

Prz 1, 5-7 
 

Treść wyzwania 

 Wspólnie z dzieckiem przeczytajcie jedną książkę w ciągu tygodnia. Jeśli dziecko jest małe, możecie czytać razem, 
a jeśli potrafi już czytać, każdy może czytać sam. Po tygodniu porozmawiajcie o przeczytanej książce, zadając 
sobie trzy pytania: 

- Co twierdzi autor? Jaka jest główna myśl książki? Jakby można było streścić ją w jednym zdaniu? 

- Czy to, co twierdzi autor to prawda? Jakie daje dowody? Może naprawdę jest inaczej? 

- Jak treść książki możemy odnieść do naszego życia? Czego nas uczy do zastosowania tu i teraz? Jaką niesie 
mądrość? 

 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Najlepszym zachęceniem dziecka do czytania jest własny przykład: najpierw czytania z nim, a potem tak, żeby 
dziecko widziało, że czytasz – czy w tej przestrzeni jesteś dobrym przykładem? 

- Czy my nie czytamy książek zbyt powierzchownie? Czy zastanawiasz się, co autor chce nam przekazać? 
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Wyzwanie 10. 

Wyzwanie zadawania pytań 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

rozmowa 30 minut wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Podstawą mądrości: zdobywaj mądrość, za wszystko, co masz, mądrości nabywaj! 
Ceń ją, a czcią cię otoczy, okryje cię sławą, gdy ją posiądziesz; 
włoży ci wieniec wdzięczny na głowę, obdarzy zaszczytną koroną. 

Prz 4, 7-9 
 

Treść wyzwania 

 W czasie rozmowy z dzieckiem poszukajcie wspólnie odpowiedzi na pytania „dlaczego?”. Np.: 

- Dlaczego słońce świeci? 

- Dlaczego liście spadają jesienią? 

- Dlaczego samochód jeździ? 

- Dlaczego mama i tata chodzą codziennie do pracy? A dlaczego w niedzielę nie? 

- Dlaczego niektórzy ludzie są szczęśliwi, a inni nie? 
 

Spróbujcie poodpowiadać sobie na takie serie pytań „dlaczego?”, gdzie po każdej odpowiedzi zadajmy sobie 
kolejne pytanie „dlaczego?”: 

- Dlaczego chodzisz do pracy? – Żeby przynosić do domu pieniądze? 

- Dlaczego potrzebne są pieniądze? – Żeby móc kupować wszystkie potrzebne rodzinie rzeczy? 

- Dlaczego chcesz kupować te rzeczy? – Żebyśmy nie byli głodni? 

- Dlaczego mamy nie być głodni? – Żebyśmy żyli? 

- Dlaczego mamy żyć? - … 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Czy zastanawianie się nad tym, jak działa świat jest proste? A czy nie uruchamia naszego myślenia 
i poszukiwania sensu, którego potrzebujemy? 

- Ludzi bardzo motywuje odpowiedź na pytanie, dlaczego robisz to, co robisz i lubią o tym słuchać. 
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Wyzwanie 11. 

Wyzwanie zdrowego rozsądku i dostrzegania konsekwencji 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

rozmowa 20 minut wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo 
i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając 
Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł 
dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. 

Pwt 30, 19-20 
 

Treść wyzwania 

 Każdy nasz wybór niesie ze sobą konsekwencje. Porozmawiaj z dzieckiem o tym, jakie konsekwencje mogą nieść 
ze sobą różne zachowania, które czasami pojawiają się w naszym życiu, np.: 

- Jakie mogą być konsekwencje niemycia rąk? 

- Jakie mogą być konsekwencje wybiegania na ulicę? 

- Jakie mogą być konsekwencje przezywania kolegów? 

- Jakie mogą być konsekwencje obgadywania kogoś? 

- Jakie mogą być konsekwencje okłamywania innych? 

- Jakie mogą być konsekwencje myślenia o innych źle? 
 

Możesz również porozmawiać o innych konsekwencjach zachowań, a po usłyszeniu odpowiedzi zadać kolejne 
pytanie o konsekwencje, np.: 

- Jakie mogą być konsekwencje plotkowania? – To, że ktoś będzie o mnie plotkował. 

- Jakie mogą być konsekwencje tego, że ktoś o tobie plotkuje? – Będzie mi przykro. 

- Jakie mogą być konsekwencje tego, że będzie ci przykro – Nie będę chciał chodzić do szkoły. 

- … 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Każdy nasz czyn niesie ze sobą konsekwencje, warto się więc zastanawiać nad tym, czy będą to dla nas 
konsekwencje złe czy dobre? 
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Wyzwanie 12. 

Wyzwanie rozumienia rzeczywistości i naszego w jej miejsca 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

rozmowa 20 minut wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi. Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego 
krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła - bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie 
było człowieka, który by uprawiał ziemię i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię 
gleby - wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego 
stał się człowiek istotą żywą. 

Rdz 2, 4-7 
 

Treść wyzwania 

 Wspólnie z dzieckiem porozmawiajcie o otaczającej Was rzeczywistości: 

- Czy dostrzegacie w niej jakieś prawidłowości, które rządzą światem, np. prawo grawitacji, świecące słońce, 
wzrost roślin i zwierząt, itp.? 

- Czy dostrzegacie też prawidłowości, które rządzą naszym wnętrzem, rozeznanie tego, co jest złe, a co dobre, 
prawo moralne? 

- Skąd to wszystko się wzięło i dokąd prowadzi, a w związku z tym, co my mamy robić? 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Czy zastanawiałeś się kiedyś nad fenomenem grawitacji, czyli siły, która sprawia, że wszystko co ma masę 
wzajemnie się przyciąga? Bez grawitacji istnienie świata w takim kształcie, jaki obserwujemy nie byłoby 
możliwe, a niektórzy nawet twierdzą, że istnienie w ogóle nie byłoby możliwe. Tylko skąd ona się wzięła? 
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Wyzwanie 13. 

Wyzwanie pokory 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

refleksja 3 dni samodzielnie  

 

Rozważ Słowo 

 Synu, w sposób łagodny prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle 
się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony. Nie 
szukaj tego, co jest zbyt ciężkie, ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla ciebie. O tym rozmyślaj, co ci nakazane, 
bo rzeczy zakryte nie są ci potrzebne. Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje przechodzi - więcej, niż 
zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione. Wielu bowiem domysły ich w błąd wprowadziły i o złe przypuszczenia 
potknęły się ich rozumy. 

Syr 3, 17-24 
 

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
Mt 5, 3 

 

Treść wyzwania 

 Pokora to umiejętność stanięcia w prawdzie przed samym sobą, a jedną z największych przeszkód 
uniemożliwiających nam to jest porównywanie się z innymi. Porównywanie się z innymi zawsze prowadzi 
albo do pychy i wyniosłości albo frustracji i zgorzknienia, natomiast porównywanie się do swoich możliwości 
prowadzi do pokory. 
Zastanów się: 

- Czy w swoim życiu wykorzystujesz wszystkie możliwości, które posiadasz? 

- Czy są jakieś przestrzenie w Twoim życiu, nad którymi mógłbyś popracować i robić je lepiej? Możesz 
wykorzystać poniższe ćwiczenie zwane kołem życia. Oceń w skali 1-10 każdą przestrzeń koła odpowiadając 
sobie na pytanie: czy jest w tej przestrzeni jakaś niewykorzystana szansa, coś, co powinienem robić, a nie robię? 

 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 

 

 
Tematy rozmowy po wykonaniu 
wyzwania 

 

- Jaką jedną konkretną zmianę 
możesz wprowadzić w swoim 
życiu po takich refleksjach? 

 



28 

Wyzwanie 14. 

Wyzwanie podjęcia decyzji 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

refleksja 20 minut samodzielnie  

 

Rozważ Słowo 

 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom 
swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie 
runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać 
z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się 
wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. 

Mt 7, 24-27 
 

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. 
Mt 5, 37 

 

Treść wyzwania 

 Bardzo często nasze życie opieramy na czymś, co nie jest trwałe – na przemijających wartościach, takich jak 
pieniądze, przyjemność, spokój. Wszystko, co budowane jest na nietrwałym fundamencie prędzej czy później 
zawali się. Czy masz odwagę budowania Twojego życia na jedynym trwałym fundamencie, jakim jest Bóg? 
 

Jeśli tak, podejmij w sercu taką decyzję, a następnie napisz ją własnymi słowami i podpisz się. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Nikt nie obiecuje, że w Twoim życiu nie będzie burz, ale dzięki trwałemu fundamentowi będziesz mógł je 
przetrwać. 

 



29 

Część 2. 

 

WYZWANIA 

BUDOWANIA 

RELACJI   
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Wyzwanie 15. 

Wyzwanie bycia ze sobą 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 3 dni wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł 
do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!». Tak wielu bowiem przychodziło 
i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno. Lecz 
widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich 
uprzedzili. 

Mk 6, 30-33 
 

Treść wyzwania 

 Czy w gąszczu codziennych spraw czasami nie zapominamy o tym, żeby po prostu wspólnie spędzić czas 
z najbliższymi? Na najbliższe trzy dni zaplanuj sobie jedną godzinę dziennie (określ dokładnie, która to ma być 
godzina), w której będziesz wspólnie z jednym dzieckiem coś robił, np.: 

- przygotujecie wspólnie posiłek 

- naprawicie coś w domu 

- odrobicie prace domowe 

- pogracie w grę 

- poczytacie książkę 

- posadzicie roślinę 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Jakie korzyści daje wspólne aktywne spędzanie czasu? 
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Wyzwanie 16. 

Wyzwanie wdzięczności 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

refleksja 25 minut samodzielnie  

 

Rozważ Słowo 

 Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy: 
głosić z rana Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami, 
na harfie dziesięciostrunnej i lirze i pieśnią przy dźwiękach cytry. 
Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami, cieszę się dziełami rąk Twoich. 

Ps 92, 2-5 
 

Treść wyzwania 

 Napisz listę 10 osób, które masz najbliżej siebie i, z którymi spędzasz dużo czasu, domowników 
i przyjaciół. Obok każdej osoby napisz jedną konkretną sprawę, za którą jesteś tej osobie wdzięczny. Następnie 
przekaż to tym osobom: możesz powiedzieć im to osobiście, zadzwonić lub napisać wiadomość. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Jakie były reakcje ludzi, którym przekazywałeś wyrazy wdzięczności? 
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Wyzwanie 17. 

Wyzwanie życzliwości i życzenia innym dobrze 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

refleksja 3 dni samodzielnie  

 

Rozważ Słowo 

 Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, 
błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w [jeden] 
policzek, nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty! Daj każdemu, kto cię prosi, 
a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy 
im czyńcie!  

Łk 6, 27-31  
 

Ten, który gromadzi od ust sobie odejmując, dla innych gromadzi, a z jego dostatków inni wystawnie żyć będą. Kto 
jest zły dla siebie, czyż będzie dobry dla innych? - nie ucieszy się on swoimi pieniędzmi. Nie ma gorszego człowieka 
niż ten, który jest sknerą dla siebie samego, i to jest odpłatą za jego przewrotność: jeśli coś dobrego zrobi, przez 
zapomnienie to uczyni, a na ostatek okaże swą przewrotność. 

Syr 14, 4-7 
 

Treść wyzwania 

 Przypomnij sobie, co pomyślałeś/aś, kiedy ostatnio ktoś przez przypadek Cię szturchnął, usiadł w autobusie 
na miejscu, do którego właśnie zmierzałeś/aś lub w jakiś inny przypadkowy lub nie sposób Ci zawinił. Czy 
w Twoim sercu nie zrodziły się jakieś złorzeczenia, oceny, oburzenia? Czy poczułeś się wtedy lepiej? A co gdyby 
tak, właśnie w takiej sytuacji życzyć w swoim sercu temu drugiemu człowiekowi dobrze, życzyć mu sukcesów 
i powodzenia? Przez najbliższe trzy dni, jeśli ktokolwiek w jakikolwiek drobny nawet sposób Ci zawini, pomyśl 
o nim dobrze: życz mu szczęścia, radości, pomyślności. Nic nie musisz mówić – tylko o tym pomyśl. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Co czujemy w sercu oceniając innych, oburzając się i życząc im źle? A co, kiedy myślimy o ludziach dobrze, kiedy 
życzymy im szczęścia i powodzenia? 

- W jaki sposób zmienia się nasze postrzeganie drugiej osoby, kiedy w sercu dobrze jej życzymy? 
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Wyzwanie 18. 

Wyzwanie docenienia siebie i innych 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

rozmowa 20 minut wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się 
miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».  

 J 13, 34-35 
 

On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli 
dla sprawiedliwości - Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. 

1 P 2, 24 
 

Treść wyzwania 

 Wyzwanie ma dwa etapy: najpierw spójrz w lustro i podziękuj Bogu, za to, że Cię tak cudownie stworzył. Nawet, 
jeśli widzisz w sobie jakieś braki (a zwłaszcza w wyglądzie zewnętrznym), to pomyśl sobie, że Bóg się tym w ogóle 
nie zraził i zapłacił za Ciebie najwyższą cenę: cenę swojej Krwi, w której zostałeś obmyty.  
 

Następnie całą rodziną usiądźcie w kole. Teraz każdy z Was po kolei mówi każdemu innemu członkowi rodziny na 
czym ten się zna i co robi dobrze, co jest jego mocną stroną - mówimy szczerze i konkretnie jedną rzecz. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Jak to możemy zrobić, żeby częściej wzajemnie się doceniać? 
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Wyzwanie 19. 

Wyzwanie prezentu bez okazji 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 40 minut wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy 
bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn 
poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy 
poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej 
Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. 

 Łk 11, 9-13 
 

Treść wyzwania 

 Wspólnie z dzieckiem pomyśl o kimś Wam bliskim: może to być współmałżonek, babcia, dziadek, rzadko 
odwiedzany sąsiad, dawno niewidziany przyjaciel. Wspólnie przygotujcie i wręczcie tej osobie jakiś prezent. Może 
być drobny, ale ważne, żeby nie był on związany z żadną okazją. 
 

A może w Waszym domu są jakieś przedmioty, które „tylko się wam wydaje, że jeszcze Wam się przydadzą”? 
Pomyślcie o takich rzeczach i o tym, komu można by je dać. Jeśli jest Wam szkoda oddać tego przedmiotu, 
to dobrze, bo: 

- po pierwsze, znaczy że nie jest to coś bezużytecznego, co wyrzuca się na śmietnik, a w związku z tym 
obdarowany powinien się ucieszyć 

- po drugie, ćwiczymy się w walce z własnym przywiązaniem do przedmiotów materialnych. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 
 
 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Jak zareagowała obdarowana przez Was osoba? 

- Jaką korzyść daje nam obdarowywanie innych? 

- W czym jest więcej radości: w braniu, czy w dawaniu? 
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Wyzwanie 20. 

Wyzwanie rodzinnego zwyczaju 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

rozmowa 15 minut wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem 
świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego 
Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych 
i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go 
w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. 

Łk 2, 41-46 
 

Treść wyzwania 

 Porozmawiajcie wspólnie z dziećmi o tym, co zdaniem każdego z Was jest najmilszym rodzinnym zwyczajem. 
Każdy może powiedzieć, dlaczego właśnie ten zwyczaj lubi najbardziej. Możecie odegrać scenkę przedstawiającą 
ten zwyczaj. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Może w inne przestrzenie naszego życia wprowadzimy to, co lubimy w tych zwyczajach? 
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Wyzwanie 21. 

Wyzwanie drzewa genealogicznego 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie kilka godzin cała rodzina  

 

Rozważ Słowo 

 Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią! 
Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę, 
aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego królestwa. 
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.  

Ps 145, 10-13 
 

Treść wyzwania 

 Wspólnie zróbcie drzewo genealogiczne waszej rodziny. Weźcie dużą kartkę i na samym dole na środku napiszcie 
imiona dzieci z datami urodzin. Nad nimi imiona rodziców z datami urodzin. Nad nimi imiona dziadków z datami 
urodzin, itd. Robienie takiego drzewa może być świetną okazją, żeby zadzwonić do babci i dziadka i popytać 
o daty urodzin (a przy okazji, co u nich słychać). Możecie również wklejać zdjęcia. Może się okaże, że Waszym 
przodkiem była jakaś naprawdę ciekawa osoba. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

Drzewo genealogiczne tutaj się raczej nie zmieści, ale możecie tu wypisać najbardziej interesujące fakty, o których 
dowiedzieliście się w trakcie robienia drzewa. 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Może jakaś nierozwiązana rodzinna sprawa np. majątkowa lub związana z brakiem przebaczenia wymaga 
zamknięcia i jakiegoś działania z waszej strony? 
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Wyzwanie 22. 

Wyzwanie nierozwiązanego konfliktu 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

rozmowa 20 minut wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar 
swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze 
swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia 
dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni 
grosz.  

Mt 5, 23-26 
 

Treść wyzwania 

 Porozmawiajcie o ostatniej kłótni w domu. O co tak właściwie się pokłóciliście? Czy można było tego uniknąć? Czy 
przeprosiliście się wzajemnie? Jakie rozwiązanie satysfakcjonowałyby wszystkie strony konfliktu? 
 

A może masz w swoim życiu jakąś sprawę, która się ciągnie i ciągnie i nie wiesz, co możesz z nią zrobić lub wydaje 
Ci się, że w ogóle nie masz na to wpływu? Spisz wszystkie możliwe działania, które możesz podjąć, żeby sprawę 
rozwiązać lub chociaż trochę przybliżyć się do jej rozwiązania – myśl tak długo, dopóki nie spiszesz co najmniej 10 
działań. Zrób chociaż jedną rzecz z tej listy. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Jak można uniknąć takich sytuacji następnym razem? 
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Wyzwanie 23. 

Wyzwanie przebaczenia 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

refleksja 30 minut samodzielnie  

 

Rozważ Słowo 

 I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili, 
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! 
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. 
Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.  

Mt 6, 12-15 
 

Treść wyzwania 

 Czy jest w Twoim życiu jakaś osoba, której czegoś nie przebaczyłeś/aś? Czasami przebaczenie nie jest trudne, 
ale pierwsze, co możesz w tym celu zrobić, to podjąć w sercu decyzję: chcę przebaczyć! Przebaczenie uwalnia 
Twoje serce od złych uczuć, niepokoju i pozwala zagościć w nim prawdziwej radości. Napisz list do osoby, której 
chcesz przebaczyć. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Nie przebaczając nie pozwalamy drugiej osobie i sobie odejść w spokoju i żyć dalej. 
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Wyzwanie 24. 

Wyzwanie mądrych wymagań 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

rozmowa 30 minut wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego 
uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane 
w Bogu. 

J 3, 20-21 
 

Treść wyzwania 

 Prawdziwa miłość składa się z dwóch filarów: bezwarunkowej akceptacji i afirmacji osoby jako osoby oraz   
ze stawiania mądrych wymagań. Miłość bez akceptacji to handel, a bez wymagań to oznaka braku szacunku 
i wiary w drugą osobę. Mądre wymagania wynikają z bezwarunkowej akceptacji. Żeby dobrze postawić komuś 
wymagania, trzeba choć trochę poznać jego możliwości, żeby postawić mu wymagania, które nie będą zbyt 
proste (bo to obraźliwe), ani zbyt trudne (bo nie da rady tego zrobić). Porozmawiaj z bliską Ci osobą o jakiejś 
przestrzeni jej życia, w której wydaje Ci się, że mogłaby ona osiągać więcej. Postaraj się dobrze rozpoznać jej 
możliwości, a następnie wspólnie ustalcie, jaki poziom wymagań w tej przestrzeni będzie najbardziej odpowiedni. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - O wiele łatwiej wymaga się od innych, kiedy najpierw wymaga się od siebie. 
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Wyzwanie 25. 

Wyzwanie rozsądnego upomnienia 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

rozmowa 2 godziny wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Jeśli brat twój zawini, upomnij go i jeśli żałuje, przebacz mu! I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie 
i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego", przebacz mu! 

Łk 17, 3-4 
 

Treść wyzwania 

 Jeśli zależy Ci na dobrej relacji, pamiętaj o tym, że wyrazem miłości może być również rozsądne upomnienie. 
Takie upomnienie spełnia kilka warunków: 

- upominaj z myślą o dobru drugiej osoby 

- nigdy nie upominaj, kiedy czujesz gniew 

- zacznij od upomnienia w cztery oczy, a dopiero jeśli to nie działa zaangażuj inne osoby 

- upomnienie możesz zacząć od pytania i zaprosić osobę do autorefleksji nad swoim postępowaniem 

- upomnienie powinno być konkretne, nie mów o cechach, tylko o konkretnych zachowaniach 

- wskaż konkretne zagrożenia i konsekwencje upominanego czynu oraz zmotywuj do zmiany zachowania poprzez 
pokazanie jej pozytywnych konsekwencji. 

 

Pomyśl o bliskiej Ci osobie, która robi coś, co należałoby upomnieć. Przygotuj się do rozmowy na podstawie 
powyższych punktów. Porozmawiaj z tą osobą. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Czasami zdarza się nam nie zdawać sobie sprawy z tego, że robimy coś zasługującego na upomnienie, a już 
bardzo często w ogóle nie myślimy o negatywnych konsekwencjach i zagrożeniach naszych zachowań dla nas 
samych i innych osób. 

 



42 

Wyzwanie 26. 

Wyzwanie mądrego pomagania 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 1 godzina wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Synu, do dobrych uczynków nie dodawaj przygany ani przykrego słowa do każdego daru.  
Czyż upału nie łagodzi rosa? Tak lepsze jest słowo niż podarunek.  
Oto, czy nie jest lepsze słowo niż dobry datek? A jedno z drugim [łączy się] u człowieka życzliwego.  
Nierozumny zaś robi wymówki niezgodnie z miłością, a dar zazdrosnego wyciska łzy z oczu. 

Syr 18, 15-18 
 

Treść wyzwania 

 Mądre pomaganie to takie pomaganie, które nie uniesamodzielnia osoby, do której kierowana jest pomoc. Mądra 
pomoc nie wyręcza i nie rozleniwia, ale skierowana jest tam, gdzie osoba nie jest w stanie sobie sama poradzić. 
Wspólnie z dzieckiem zaplanujcie i zrealizujcie pomoc komuś z Waszych najbliższych właśnie w taki sposób. 
Możecie zacząć od zastanowienia się, z czym ta osoba nie jest w stanie sobie sama poradzić, a następnie 
zaproponować i zrealizować pomoc właśnie w tym zakresie. Pamiętajcie, że przed udzieleniem pomocy zawsze 
warto porozmawiać z osobą, tak, żeby nie poczuła się potraktowana jak dziecko, kiedy zaczniemy jej pomagać 
wbrew jej woli. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Czy my sami czasami nie prosimy innych o pomoc w przestrzeniach, w których sami jesteśmy sobie w stanie 
poradzić? 

- A czy czasami nie uważamy, że ze wszystkim sobie poradzimy i nie chcemy prosić innych o pomoc? 
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Wyzwanie 27. 

Wyzwanie uśmiechu 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 3 dni wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Uśmiecham się do nich - nie wierzą, 
nie dają zniknąć pogodzie mej twarzy. 
Drogę wyznaczam, przewodzę, 
przebywam jak król wśród żołnierzy, 
jak ktoś, kto smutnych pociesza. 

Hi 29, 24-25 
 

Mąż bywa poznany z wejrzenia, 
z wyglądu twarzy poznaje się rozumnego. 
Ubranie męża, uśmiech ust 
i chód jego mówią o nim, kim jest. 

Syr 19, 29-30 

 

Treść wyzwania 

 Czasami, kiedy mamy zły humor, nie chce się nam uśmiechać, ani w ogóle nic robić, a naszym wyrazem twarzy 
jakby domagamy się zainteresowania ze strony innych. A ten nasz zły humor objawiany na zewnątrz zasmuca 
i niepokoi osoby wokół nas. Może właśnie wtedy jest dobry czas, na to, żeby nie dać się złemu nastrojowi, 
przemóc się i pomimo złego humoru uśmiechać się do innych? Nasz uśmiech poprawi humor nie tylko osobom 
wokół nas, ale także nam. Wspólnie z dzieckiem umówcie się, że przez najbliższe trzy dni będziecie się tylko 
uśmiechać, do wszystkich i w każdej sytuacji, nawet wtedy, kiedy trzeba będzie zrobić coś nieprzyjemnego (np. 
wstać rano z łóżka, odrobić pracę domową lub pozmywać naczynia). 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

Wieczorem każdego dnia wyzwania podsumujcie wspólnie dzień: 

- Jak się czuliście? 

- Jakie były reakcje ludzi wokół? Czy zauważyliście u innych więcej uśmiechu, czy smutku? 
 

Refleksje po 1. dniu wyzwania Refleksje po 2. dniu wyzwania Refleksje po 3. dniu wyzwania 

   

  

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Czasami trudno jest się nam uśmiechać pomimo różnych trudności, ale uśmiech na zewnątrz potrafi też 
przemieniać i rozradować nasze wnętrze. 
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Wyzwanie 28. 

Wyzwanie spisania rodzinnych zasad 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 30 minut wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę o tych, którzy jej szukają. Kto ją miłuje, miłuje życie, a kto dla niej 
rano wstaje, będzie napełniony weselem. Kto ją posiądzie, odziedziczy chwałę, a gdzie ona wejdzie, tam Pan 
błogosławi. 
W początkach powiedzie go trudnymi drogami, bojaźnią i strachem go przejmie, dręczyć go będzie swoją nauką, 
aż nabierze zaufania do jego duszy i wypróbuje go przez swe nakazy, następnie powróci do niego po drodze 
gładkiej i rozraduje go, i odkryje mu swe tajemnice. 

Syr 4, 11-13,  17-18 
 

Treść wyzwania 

 Czy w Waszym domu panują jakieś niepisane zasady? Zastanówcie się wspólnie i je spiszcie na dużej kartce 
zatytułowanej Karta Zasad Rodzinnych. Zadbajcie o to, żeby na Waszej karcie znalazły się zasady dotyczące: 

- korzystania z telewizora, komputera i smartfonów 

- godziny kładzenia się spać 

- domowych obowiązków (np. wychodzenie z psem, wyrzucanie śmieci, podlewanie kwiatów, sprzątanie po 
posiłkach) 

- godziny powrotów do domu 
oraz inne ważne dla Was zasady. Po ich spisaniu wszyscy członkowie rodziny się podpisują. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Życie według zasad jest łatwiejsze, bo zasady są drogowskazami, które mówią nam którędy mamy iść, 
a którędy nie, jeśli chcemy dotrzeć do naszego celu. 
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Wyzwanie 29. 

Wyzwanie czułości 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 7 sekund samodzielnie  

 

Rozważ Słowo 

 Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? 
A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. 
Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną. 

Iz 49, 15-16 
 

Treść wyzwania 

 Czy kiedykolwiek przytuliłeś/aś się do swojej żony/męża, dziecka, babci, dziadka, brata, siostry? Pomyśl o bliskiej 
Ci osobie, którą w jakiś sposób Twoje zachowanie mogło zranić. Przytul się do niej na 7 sekund (możesz liczyć 
w myślach) i powiedz: „Kocham Cię, przepraszam i dziękuję za wszystko”. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - 7 sekund - wydaje się, że to bardzo krótko. 
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Część 3. 

 

WYZWANIA 

PRACY NAD SOBĄ 

I ŻYCIA DLA 

INNYCH   
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Wyzwanie 30. 

Wyzwanie postu 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 24 godziny wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno 
uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, 
nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza 
i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. 

Iz 58, 6-8 
 

Treść wyzwania 

 Pomyśl sobie o czymś, co bardzo lubisz robić lub jeść. Czego najbardziej brakowałoby Ci przez 24 godziny: 
ciepłego posiłku, filiżanki kawy, portalu społecznościowego, słodyczy, ironii? Porozmawiaj z dzieckiem o takiej 
sprawie u niego, a następnie wspólnie podejmijcie 24-godzinny post od jednej z tych rzeczy – może to być różna 
sprawa u Ciebie i u dziecka. 
 

Zastanówcie się też wspólnie, jakim działaniem na rzecz drugiego człowieka możecie zastąpić to, czego sobie 
odmawiacie: może np. w tym czasie poodkurzać w mieszkaniu, pozmywać naczynia, podlać kwiatki lub zrobić 
jeszcze coś innego. Kiedy uprzednio zastanowicie się nad czynnością zastępczą będzie Wam łatwiej znieść post, 
a przy okazji zrobicie coś dobrego dla innych. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Odmówienie sobie tego, co bardzo lubimy pomaga nam w panowaniu nad sobą. Chyba nie chcesz, żeby 
cokolwiek – nawet jeśli to bardzo lubisz – przejęło nad Tobą władzę? 
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Wyzwanie 31. 

Wyzwanie przełamania siebie 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 48 godzin wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 [Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się 
chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, 
w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć 
niedomagam, tylekroć jestem mocny. 

2 Kor 12 9-10 
 

Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją 
chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, 
a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś - nadzieję. 

Rz 5, 1-4 
 

Treść wyzwania 

 Pomyśl o czymś, czego bardzo nie lubisz robić lub z czym masz największy problem, a jednak w jakiś sposób jest 
częścią Twojego życia, np. ranne wstawanie, obowiązki domowe, obowiązki lub spotkania w pracy, itp. 
Porozmawiaj z dzieckiem o takiej sprawie u niego, a następnie wspólnie podejmijcie zobowiązanie, że przez 
najbliższe 48 godzin celowo, z szczerym uśmiechem i zaangażowaniem, podejmować będziecie nielubianą przez 
siebie aktywność, będziecie się do niej zgłaszać na ochotnika lub nie czekając, aż ktoś Was o to poprosi – może to 
być różna sprawa u Ciebie i u dziecka. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Takie przełamywanie siebie to kolejny element pracy nad sobą pomagający nam w panowaniu nad sobą. Dzięki 
temu łatwiej jest nam kontrolować zachcianki i impulsy, które chcą nas kontrolować. 
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Wyzwanie 32. 

Wyzwanie pełnego zaangażowania 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 72 godziny wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. 
Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele 
wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię 
i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął 50 Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. 

Łk 12, 47-49 
 

Treść wyzwania 

 Wspólnie z dzieckiem podejmijcie wyzwanie, które polegało będzie na tym, że przez najbliższe 72 godziny 
z radością będziecie spełniać wszystkie prośby osób wokół Was, być pomocnym, usłużnym i życzliwym. Przez ten 
czas nie myślcie o sobie, ale jedynie o osobach wokół np. proponując im zrobienie herbaty, pomoc w ich 
zadaniach, itp. – wszystko to z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem. Przez ten czas Waszym hasłem niech 
będzie „WIĘCEJ”. Chcę zrobić więcej dobrych rzeczy! 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Z czego wynika entuzjazm i zaangażowanie: z czegoś, co jest poza Tobą, czy z Twojej decyzji? 
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Wyzwanie 33. 

Wyzwanie jałmużny 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 2 godziny wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Przez wszystkie dni twojego życia spełniaj uczynki miłosierne i nie chodź drogami nieprawości,  ponieważ ci, którzy 
właściwie postępują, doznają powodzenia we wszystkich swych czynach. A wszystkim, którzy postępują 
sprawiedliwie, dawaj jałmużnę z majętności swojej i niech oko twoje nie będzie skąpe w czynieniu jałmużny! Nie 
odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga. Jak ci tylko starczy, według twojej 
zasobności dawaj z niej jałmużnę! Będziesz miał mało - daj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet 
z niewielkiej własności! Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzebny, ponieważ jałmużna wybawia 
od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności. 

Tb 4, 5b-10 
 

Treść wyzwania 

 Wspólnie znajdźcie kogoś, komu przekażecie jałmużnę. Może to być np. organizacja charytatywna, która działa 
w Waszej społeczności lub potrzebująca osoba. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Dawanie innym jałmużny ma bardzo ważny wymiar naszego rozwoju, który pomaga nam walczyć z naszym 
nadmiernym przywiązaniem do rzeczy materialnych. 
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Wyzwanie 34. 

Wyzwanie wspólnego działania dla domowników 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie kilka dni wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak 
będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał 
być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. 

Mk 10, 42b-44 
 

Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! 
Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych 
dzieci, aby nie traciły ducha. 

Kol 3, 18-21 
 

Treść wyzwania 

 Wspólnie z jednym dzieckiem zrób listę Waszych pozostałych domowników i dla każdego z nich wspólnie zróbcie 
coś miłego, np. śniadanie do łóżka dla mamy, posprzątanie kurzu w gabinecie taty, odkurzanie w pokoju brata, 
posadzenie nowych kwiatków w pokoju siostry. W następnych dniach możesz powtórzyć takie działania dla 
pozostałych domowników z kolejnym dzieckiem. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

Tutaj możecie napisać, co dla kogo zrobiliście: 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Jakie były reakcje domowników na te miłe niespodzianki? Może róbmy je częściej? 
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Wyzwanie 35. 

Wyzwanie zauważenia wpływu 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

refleksja 2 godziny samodzielnie  

 

Rozważ Słowo 

 Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, 
którą ci daje Pan, Bóg twój. 

Pwt 5, 16 
 

Treść wyzwania 

 Wypisz po 20 cech, postaw, przekonań i zwyczajów, które charakteryzują twoją mamę i tatę. Przy sprawach 
pozytywnych postaw plusik, a przy negatywnych minus. Następnie wyraźnie zakreśl te cechy, które spostrzegasz 
u siebie – to jest dziedzictwo, które pozostawili Ci rodzice. 
 

Przejrzyj jeszcze raz obydwie listy zakreślonych zagadnień i zastanów się, które z tych elementów chcesz 
przekazać swoim dzieciom, a które absolutnie nie. Z tych dwóch list wypisz po 3 zagadnienia dotyczące tego, co 
chcesz przekazać dzieciom i 3, których absolutnie nie chcesz przekazać dalej – to jest Twój plan rozwoju na 
najbliższy czas. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

Tutaj zapisz szczegóły wykonania wyzwania: 
 

Moja mama Mój tata 

  

To chcę przekazać dzieciom Tego nie chcę przekazać dzieciom To chcę przekazać dzieciom Tego nie chcę przekazać dzieciom 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

  

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Czy tego chcesz czy nie, wpływasz na innych – od Ciebie zależy, w jaki sposób. Bardziej powinieneś martwić się 
nie tym, że dzieci Cię nie słuchają, ale tym, że Cię obserwują i z dużym prawdopodobieństwem będą Cię 
naśladować. 
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Wyzwanie 36. 

Wyzwanie rozwoju duchowego 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 7 dni samodzielnie  

 

Rozważ Słowo 

 Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż 
swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, 
ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto się 
bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale 
oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. 

Łk 9, 23-26 
 

Treść wyzwania 

 Wrodzoną potrzebą człowieka jest rozwój, który warto realizować w każdej z 4 przestrzeni funkcjonowania 
człowieka: duchowej, intelektualnej, psychicznej (siły woli) oraz fizycznej. Wyzwanie rozwoju polega na ustaleniu 
sobie jednego celu na tydzień i realizacji go przez codziennie powtarzane i podsumowane działanie. Takim celem 
dla rozwoju duchowego może być, np. pogłębienie znajomości Pisma Świętego poprzez 15 minut lektury 
dziennie, rozwój modlitwy poprzez codzienną modlitwę, polepszenie relacji z Bogiem poprzez codzienną 
adorację. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

Tutaj zapisz szczegóły wykonania wyzwania: 
 

Cel rozwoju 
po co to robisz? do czego dążysz? 

Plan na konkretne działania 
codzienne aktywności 

  

Dzienna ocena stopnia realizacji (ocena 1-10) 

       

 

Twoje przemyślenia: 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Co jest najtrudniejsze w rozwoju duchowym? 
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Wyzwanie 37. 

Wyzwanie rozwoju intelektualnego 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 7 dni samodzielnie  

 

Rozważ Słowo 

 Mądry władca dobrze swój lud poprowadzi, a rządy rozumnego będą dobrze uporządkowane. 
Jaki władca ludu, tacy i jego ministrowie, jaki władca miasta, tacy i jego mieszkańcy. 
Król bez nauki zgubi swój lud, a mądrość władców zbuduje miasto. 

Syr 10, 1-3 
 

Treść wyzwania 

 Wrodzoną potrzebą człowieka jest rozwój, który warto realizować w każdej z 4 przestrzeni funkcjonowania 
człowieka: duchowej, intelektualnej, psychicznej (siły woli) oraz fizycznej. Wyzwanie rozwoju polega na ustaleniu 
sobie jednego celu na tydzień i realizacji go przez codziennie powtarzane i podsumowane działanie. Takim celem 
dla rozwoju intelektualnego może być, np. nauka języka obcego poprzez poznawanie 5 nowych słówek dziennie, 
poznawanie literatury poprzez 30 minut czytania dziennie, uczenie się programowania poprzez zrobienie 2 lekcji 
online dziennie, itp.  
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

Tutaj zapisz szczegóły wykonania wyzwania: 
 

Cel rozwoju 
po co to robisz? do czego dążysz? 

Plan na konkretne działania 
codzienne aktywności 

  

Dzienna ocena stopnia realizacji (ocena 1-10) 

       

 

Twoje przemyślenia: 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Co jest najtrudniejsze w rozwoju intelektualnym? 
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Wyzwanie 38. 

Wyzwanie rozwoju psychicznego 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 7 dni samodzielnie  

 

Rozważ Słowo 

 Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! 
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia! 
Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. 
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały! 
Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu - w piecu utrapienia. 
Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! 

Syr 2, 1-6 
 

Treść wyzwania 

 Wrodzoną potrzebą człowieka jest rozwój, który warto realizować w każdej z 4 przestrzeni funkcjonowania 
człowieka: duchowej, intelektualnej, psychicznej (siły woli) oraz fizycznej. Wyzwanie rozwoju polega na ustaleniu 
sobie jednego celu na tydzień i realizacji go przez codziennie powtarzane i podsumowane działanie. Takim celem 
dla rozwoju psychicznego jest ćwiczenie swojej woli i może być nim, np. codzienne wstawanie o 10 minut 
wcześniej, zmniejszenie jedzenia słodyczy lub używek, reagowanie uśmiechem, kiedy ktoś nas denerwuje, itp. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

Tutaj zapisz szczegóły wykonania wyzwania: 
 

Cel rozwoju 
po co to robisz? do czego dążysz? 

Plan na konkretne działania 
codzienne aktywności 

  

Dzienna ocena stopnia realizacji (ocena 1-10) 

       

 

Twoje przemyślenia: 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Co jest najtrudniejsze w rozwoju psychicznym? 
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Wyzwanie 39. 

Wyzwanie rozwoju fizycznego 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 7 dni samodzielnie  

 

Rozważ Słowo 

 Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje 
nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; 
oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, 
jakbym zadawał ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam 
przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. 

1 Kor 9, 24-27 
 

Treść wyzwania 

 Wrodzoną potrzebą człowieka jest rozwój, który warto realizować w każdej z 4 przestrzeni funkcjonowania 
człowieka: duchowej, intelektualnej, psychicznej (siły woli) oraz fizycznej. Wyzwanie rozwoju polega na ustaleniu 
sobie jednego celu na tydzień i realizacji go przez codziennie powtarzane i podsumowane działanie. Takim celem 
dla rozwoju fizycznego może być np. przygotowanie do maratonu poprzez realizację planu treningowego, 
codzienna kalistenika, pływanie, jazda na rowerze, a nawet spacer zamiast samochodu lub wybór schodów 
zamiast windy, itp. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

Tutaj zapisz szczegóły wykonania wyzwania: 
 

Cel rozwoju 
po co to robisz? do czego dążysz? 

Plan na konkretne działania 
codzienne aktywności 

  

Dzienna ocena stopnia realizacji (ocena 1-10) 

       

 

Twoje przemyślenia: 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Co jest najtrudniejsze w rozwoju fizycznym? 
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Wyzwanie 40. 

Wyzwanie uczenia się na pamięć 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 3 dni wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Jeśli w życiu bogactwo jest dobrem pożądanym - cóż cenniejszego niż Mądrość, która wszystko sprawia? Jeśli 
rozwaga jest twórcza - któreż ze stworzeń bardziej twórcze niż Mądrość? 
 

Postanowiłem więc wziąć ją za towarzyszkę życia, wiedząc, że mi będzie doradczynią w dobrem, a w troskach 
i w smutku pociechą. Dzięki niej znajdę chwałę u ludu i cześć u starszych, sam będąc młody. Bystrym znajdą mnie 
w sądzie, wzbudzę podziw u możnych. Gdy będę milczał - wyczekiwać będą, a gdy przemówię - uważać; i jeśli 
długo przemawiać będę - położą rękę na ustach. Przez nią zdobędę nieśmiertelność, zostawię wieczną pamięć 
potomnym. 

Mdr 8, 5-6, 9-13 
 

Treść wyzwania 

 Wspólnie z dzieckiem wybierzcie krótki utwór literacki lub jego fragment (np. wiersz, psalm, fragment prozy lub 
dramatu), który Wam się podoba i niesie ważne wartości, o których chcecie pamiętać. Następnie w ciągu 3 dni 
nauczcie się go na pamięć i wspólnie wyrecytujcie przed rodziną lub zaproszonymi gośćmi. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

Tutaj z pamięci napisz to, czego się nauczyliście: 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Czy warto ćwiczyć pamięć? A może przygotujemy spektakl na najbliższe rodzinne spotkanie? 
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Wyzwanie 41. 

Wyzwanie porządku 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 4 godziny wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. 
Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, 
i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. 

Mt 6, 19-21 
 

Treść wyzwania 

 Wspólnie z dzieckiem zastanówcie się i wybierzcie, które pomieszczenie Waszego domu nie było dawno 
sprzątane i jest najbrudniejsze. Posprzątajcie je wspólnie. 
 

Jeśli w trakcie sprzątania wpadnie Ci w ręce jakiś przedmiot, który wydaje Ci się, że nie jest potrzebny, zapytaj 
domowników, czy ktoś go używa. Jeśli nie, to wyrzućcie go lub przekażcie komuś, komu on się przyda. 
 

Pozbądźcie się wszystkiego, co nie jest Wam potrzebne, a to co jest Wam potrzebne poukładajcie tak, żeby łatwo 
dało się znaleźć – właśnie na tym polega porządek. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

Tutaj możecie spisać przynajmniej część przedmiotów, których się pozbyliście. Spisanie tych przedmiotów służy 
temu, żeby w przyszłości pamiętać, że może właśnie niekoniecznie są Wam one potrzebne. 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Jeśli myślisz: „zostawmy, może się przyda”, to zostaw to w taki sposób, żebyś pamiętał, że to masz. 
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Wyzwanie 42. 

Wyzwanie planu dnia 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 24 godziny wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Bezczynność człowieka jest jego wyrzutem, od nierzetelnego lepszy jest ubogi. 
Bojaźń Pańska prowadzi do życia: klęska nawiedzi tego, kto lubi spać długo. 
Leniwy wyciągnie rękę do misy, ale do ust jej nie doprowadzi. 

Przy 19, 22-24 
 

Treść wyzwania 

 Czy czasami nie masz wrażenia, że czas przepływa Ci przez palce? Wieczorem, wspólnie z dzieckiem sporządźcie 
plany następnego dnia: dla ciebie i dla dziecka, a następnego dnia go zrealizujecie. Lepiej, żeby plany zawierały 
konkretne godziny, a już na pewno godzinę wstania rano. Plany możecie sporządzić w oparciu o trzy grupy 
działań: 

- muszę – sprawy niezbędne, coś co wynika z naszych obowiązków (praca/szkoła, obowiązki domowe) 

- chcę – sprawy znaczące, coś dodatkowego, ale na czas wolny (wspólny film z rodziną) 

- mogę – coś nieobowiązkowego (np. spotkanie z przyjaciółmi) 
 

Wieczorem podsumujcie Wasze plany. Co jutro powtarzamy, bo udało się nam, a co możemy zrobić lepiej? 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 

Sporządzając plany możecie posłużyć się taką oto tabelką: 
 

Rodzic  Dziecko 

Działanie Godzina Podsumowanie  Działanie Godzina Podsumowanie 

MUSZĘ: 

   

MUSZĘ: 

  

CHCĘ: 

   

CHCĘ: 

  

MOGĘ: 

   

MOGĘ: 

  

  

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Dlaczego warto spisywać plany? 
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Wyzwanie 43. 

Wyzwanie obowiązków 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 7 dni wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Nie szukaj wymówek, gdy masz spełnić swój obowiązek, i nie przechwalaj się, gdy przyszedł czas twego poniżenia. 
Lepszy jest ten, który pracuje, a opływa we wszystko, niż ten, co przechadza się poważany, a nie ma chleba. 

Syr 10, 26-27 
 

Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani 
gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz: "Jestem bogaty", i "wzbogaciłem się", 
"niczego mi nie potrzeba", a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi. Radzę 
kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się 
haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę 
i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się! 

Ap 3, 15-19 
 

Treść wyzwania 

 Usiądź w ciszy i spokoju i w zgodzie ze swoim sumieniem spisz wszystkie swoje obowiązki. Obowiązki to takie 
sprawy w Twoim życiu, którymi możesz dokończyć zdanie: „Powinienem…”. Zachęć do tego samego twoje dzieci, 
a następnie przez siedem najbliższych dni z największym zaangażowaniem wykonujcie Wasze obowiązki 
zaznaczając w tabelce procentowy poziom wykonania. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

Tutaj możecie spisać Wasze obowiązki: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Dzienna ocena stopnia realizacji (ocena 1-100%) 

       
  

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Czasami łatwiej przychodzi nam robić rzeczy wielkie i dobre, a zapominamy o naszych codziennych małych 
obowiązkach. 
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Wyzwanie 44. 

Wyzwanie mądrego odpoczynku 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 1 dzień wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń]. A gdy Bóg ukończył w dniu 
szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął1 dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy 
Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą 
wykonał stwarzając. 

Rdz 2, 1-2 
 

Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł 
do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!». Tak wielu bowiem przychodziło 
i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno. 

Mk 6, 30-32 
 

Treść wyzwania 

 Mądre odpoczywanie wcale nie jest taką prostą sprawą. Mądre odpoczywanie to inaczej rekreacja, czyli re-
kreacja – powtórne tworzenie. Na najbliższą niedzielę całą rodziną zaplanujcie taki odpoczynek, który pozwoli 
Wam oderwać się od codziennych spraw – wszystko, co macie zrobić w ramach pracy lub nauki zróbcie wcześniej. 
Niech Wasz odpoczynek zawiera w sobie: bycie razem, kontakt z naturą i aktywność fizyczną. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Prawdziwy odpoczynek wynika z poczucia dobrze wykonanej ciężkiej pracy. 
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Wyzwanie 45. 

Wyzwanie cierpliwości 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie min. 10 dni wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Mówił dalej: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we 
dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, 
potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora 
już na żniwo». 

Mk 4, 26-29 
 

Jeśli w młodości nie nazbierałeś, jakim sposobem znajdziesz na starość? 
Syr 25, 3 

 

Treść wyzwania 

 Współczesna kultura to tzw. „kultura instant”, w której wszystko chcemy mieć na już, a przecież bardzo często 
na wartościowe rzeczy trzeba poczekać. Weźcie ziarenko fasoli. Zasiejcie je i każdego dnia trochę podlewajcie. 
Codziennie, przez minimum 10 dni, róbcie zdjęcie wzrastającej roślince. Ze zdjęć możecie zrobić animację 
poklatkową. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 

Czy podlałeś dziś roślinkę i zrobiłeś jej zdjęcie (wpisz datę i X)? 

Data:           

Wykonanie: 
          

 

Dziennik wzrostu: 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Dlaczego warto umieć czekać i być cierpliwym? 

- Jakie sprawy w naszym życiu trzeba cierpliwie codzienne pielęgnować i nie spodziewać się, że od razu przyniosą 
owoc? 
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Wyzwanie 46. 

Wyzwanie pracy nad emocjami 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 7 dni wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! 
Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. 
A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. 
Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, 
ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. 

1 J 3, 18-22 
 

Treść wyzwania 

 Czy czasami Twoje emocje nie biorą nad Tobą góry i nie kontrolują Twojego zachowania? Czy potrafisz panować 
nad swoimi emocjami i dobrze je wykorzystywać? Wspólnie z dzieckiem podejmijcie wyzwanie, które polega 
na tym, że przez najbliższe 7 dni będziecie traktować Wasze emocje jak swojego najlepszego przyjaciela. 
Przyjaciela się słucha, pyta o radę, rozmawia się z nim, ale prawdziwy przyjaciel nigdy nie przejmuje nad nami 
kontroli, a ostateczne decyzje i tak podejmujmy my sami, bo przecież nawet nasz najlepszy przyjaciel nie może 
za nas podjąć żadnej decyzji. 
 

Przypominajcie sobie o wyzwaniu zwłaszcza wtedy, kiedy emocje chcą brać nad Wami górę, np. w stresie, 
w zmęczeniu, w denerwującej lub smutnej sytuacji, od razu po przebudzeniu, itp. Żeby o tym pamiętać – 
bo przecież nasza pamięć w takich sprawach jest zawodna – możecie przez czas realizacji wyzwania zawiązać 
sobie przypominający sznureczek lub wstążkę wokół nadgarstka. 
 

Przez czas wykonywania wyzwania codziennie wieczorem porozmawiajcie z dzieckiem na temat tego, jak radzicie 
sobie z wyzwaniem. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 

Zaznacz, czy odbyliście codzienną rozmowę podsumowującą 

       

 

Twoje przemyślenia 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Czemu w ogóle służą emocje? 
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Wyzwanie 47. 

Wyzwanie wspólnego działania dla społeczności 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie kilka dni cała rodzina  

 

Rozważ Słowo 

 Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi! Jeżeli to jest możliwe, o ile 
to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, 
lecz pozostawcie to pomście [Bożej]! Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę - mówi Pan - 
ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go. Jeżeli pragnie - napój go! Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące 
zgromadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! 

Rz 12, 17-21 
 

Treść wyzwania 

 Całą rodziną wspólnie porozmawiajcie o tym, czy gdzieś w Waszej społeczności jest coś, co możecie zrobić dla 
innych, np. jest ktoś potrzebujący lub jakaś sprawa do rozwiązania. Po rozmowie zróbcie jedną z tych rzeczy, np. 
odwiedźcie starszą osobę i zapytajcie, czy czegoś potrzebuje, zasadźcie kwiatki przed blokiem, zróbcie wystawę 
prac plastycznych na klatce schodowej, itp. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

Tutaj możecie napisać Wasze pomysły i to, co zrealizowaliście: 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Jakie były reakcje ludzi na Wasze działanie? Może następnym razem zaprosimy ich do pomocy? 
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Wyzwanie 48. 

Wyzwanie ciszy i milczenia 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 7 dni cała rodzina  

 

Rozważ Słowo 

 Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem 
odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać 
trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» 
I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie 
ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc 
do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; 
duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». 

Mt 26, 36-41 
  

Treść wyzwania 

 Wyzwanie dla całej rodziny: przez najbliższe 7 dni pobądźcie w ciszy: bez włączania telewizora, radia, muzyki 
z Internetu, bez korzystania z portali społecznościowych, a nawet bez zbędnych rozmów. Może nawet bez 
żadnych rozmów w domu. 
 

Wykorzystajcie ten czas na słuchanie samych siebie i obserwowanie domowników. Ile treści niosą ze sobą gesty, 
mimika, zachowania niewerbalne. Codziennie wieczorem każdy sam może zapisywać swoje refleksje i, jeśli 
zechce, po tygodniu wyzwania podzielić się nimi z rodziną. Zobaczycie, jak będziecie chcieli porozmawiać ze sobą 
po tym czasie. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

 

Dzień 1. Dzień 2. 

  

Dzień 3. Dzień 4. 

  

Dzień 5. Dzień 6. 

  

 Dzień 7. Całość wyzwania 

  

    

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Co usłyszeliście w ciszy? 
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Wyzwanie 49. 

Wyzwanie odpowiedzialności 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

refleksja 7 dni samodzielnie  

 

Rozważ Słowo 

 Nawróćcie się do Mnie, a Ja zwrócę się znowu ku wam, mówi Pan Zastępów. Wy jednak pytacie: pod jakim 
względem mamy się nawrócić? Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać Boga, jak wy Mnie oszukujecie? Pytacie: 
W czym oszukaliśmy Cię? W dziesięcinach i ofiarach. Jesteście zupełnie przeklęci, bo wy - i to cały naród - 
ustawicznie Mnie oszukujecie! Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy 
możecie Mnie doświadczać w tym - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na 
was błogosławieństwa w przeobfitej mierze. I zgromię dla waszego dobra szkodnika polnego, aby wam nie 
niszczył owocu pól, a winorośl nie będzie już pozbawiona owoców, mówi Pan Zastępów. I nazywać was będą 
szczęśliwymi wszystkie narody, gdyż będziecie krajem upodobania, mówi Pan Zastępów. 

Ml 3, 7b-12 
 

Treść wyzwania 

 Przez najbliższe 7 dni pomyśl o wszystkich wydarzeniach, które Cię spotykają i spotkały w przeszłości, o kształcie 
Twojego życia, Twoim wyglądzie zewnętrznym, cechach, majątku, relacjach i generalnie wszystkim, co stanowi 
Twoje życie – jako czymś, co całkowicie zależy tylko od Ciebie. 
 

Oczywiście ogrom tych spraw nie zależy od Ciebie, ale ćwiczenie to polega na tym, żeby dostrzegać swoją własną 
odpowiedzialność za czyny i ich konsekwencje. Żeby to zadziałało musisz naprawdę wszystkie wydarzenia 
w najbliższym tygodniu postrzegać jako całkowicie zależne od Ciebie. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

     

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - A może dużo z tych spraw, które do tej pory wydawały Ci się niezależne od Ciebie, wcale takie nie są? 
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Wyzwanie 50. 

Wyzwanie świadectwa 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

działanie 30 minut samodzielnie  

 

Rozważ Słowo 

 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może 
zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie 
spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście 
ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim 
Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest 
w niebie. 

Mt 10, 28-33 
  

Treść wyzwania 

 W ciągu najbliższych dni porozmawiaj z kimś, kto nie należy do najbliższych Ci osób, np. z kolegą ze szkoły/pracy, 
dalszym znajomym, sąsiadem, o Twojej najgłębszej odpowiedzi na pytanie DLACZEGO? Dlaczego żyjesz? Co jest 
dla Ciebie najważniejsze? Jakie miejsce zajmuje w Twoim życiu Bóg? Co motywuje Cię do codziennego wstawania 
rano? 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

     

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Jakie korzyści daje życie w prawdzie z samym sobą i innymi? 
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Wyzwanie 51. 

Wyzwanie realizacji siebie z innymi i dla innych 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

rozmowa 30 minut wspólnie  

 

Rozważ Słowo 

 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości 
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam 
przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, 
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem 
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, 
o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. 

 J 15, 12-17 
 

Treść wyzwania 

 Porozmawiajcie o tym, jaki jest cel istnienia Waszej rodziny. Co chcecie, żeby po Was pozostało? Jaką wartość 
będziecie wspólnie dawać innym? Jaką chcecie realizować w życiu misję? Żeby Wasza misja była dla Was 
inspirująca musi dotyczyć dawania wartości ludziom wokół Was, przy maksymalnym wykorzystaniu Waszych 
talentów. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 

Jakie talenty ma Wasza rodzina?  Komu możecie je dać? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Jakie konkretne zadanie możemy realizować dla innych bazując na naszych talentach? 
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Wyzwanie 52. 

Wyzwanie spisania życiowej misji 
 

 

Charakter wyzwania: 

 

Czas trwania: 

 

Liczba uczestników: 

 

Data wykonania: 

refleksja 25 minut samodzielnie  

 

Rozważ Słowo 

 Na rozkaz Pana, na początku, stały się Jego dzieła i gdy tylko je stworzył, dokładnie określił ich zadanie.  
Syr 16, 26 

 

Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym 
i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy 
widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". 

Mt 25, 37-40 
 

Treść wyzwania 

 Wyobraź sobie, że jesteś już bardzo stary i za niedługo umrzesz. Myślisz nad całym swoim życiem, wspominasz je, 
przypominasz sobie wszystkie osoby, które w życiu spotkałeś, swoją rodzinę, swoją pracę, swoje osiągniecia. Dla 
człowieka, który podsumowuje swoje życie nie jest ważny majątek, który zgromadził, ale ludzie, którzy są wokół 
niego. Wyobrażając sobie siebie jako starego człowieka odpowiedz sobie na trzy pytania: 
- Komu pomagałeś?    - W czym pomagałeś?    - Jak pomagałeś, czyli co konkretnie robiłeś? 
 

A teraz zapisz te odpowiedzi w czasie przyszłym dodając jakieś 20-30% zaangażowania, tj. zamiast pisać 
„pomagałem ludziom budując dla nich domy” napisz: „będę pomagał ludziom budując dla nich przytulne, 
oszczędne i tanie domy” – to właśnie Twoja misja. 
 

Miejsce na Twoje refleksje: 
 

Komu pomagałeś? W czym pomagałeś? 
Jak pomagałeś, 

czyli co konkretnie robiłeś? 
   

Misja mojego życia: 
 

Tematy rozmowy po wykonaniu wyzwania 

 - Co konkretnie zrobię dziś, żeby wdrożyć moją misję w życie? 
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NOTATKI 
 



Weź udział we wspaniałej przygodzie, jaką jest bycie dobrym rodzicem, 

wychowawcą i przyjacielem. 

 

Księga Wyzwań Szkoły Świętego Mikołaja to zbiór 52 rozwojowych zadań, 

które możesz wykonać sam, z bliskimi lub z osobami, z którymi pracujesz. 
 
 
 
Księga Wyzwań to owoc Szkoły Świętego Mikołaja – unikalnego programu rozwojowego dla wychowawców, 
nauczycieli, rodziców oraz osób, które chcą nimi zostać, realizowanego w oparciu o Pismo Święte. 
 
Księga zbiera wyzwania przydatne rodzicom, wychowawcom, nauczycielom oraz wszystkim osobom, które 
chcą pracować nad swoim charakterem i pomagać w tym innym. 
 
 

W Księdze znajdziesz następujące wyzwania: 
 
1. Wyzwania słuchania i obserwowania – wyzwania dotyczące słuchania i obserwowania dzieła Stworzenia, 
w tym swojej osoby, talentów, słuchania i rozumienia innych, a także obserwowania przyrody – tak, żeby 
poznać i zrozumieć działanie Boga w świecie 
 
2. Wyzwania budowania relacji – wyzwania służące budowaniu naszych relacji z innymi na wzór relacji Pana 
Jezusa z swoimi uczniami 
 
3. Wyzwania pracy nad sobą i życia dla innych – wyzwania dotyczące wprowadzania Słowa Bożego w czyn, czyli 
życia i działania na chwałę Boga i ku pożytkowi ludzi, w tej grupie wyzwań znajdują się również zadania 
dotyczące pracy nad sobą, bo jeśli staramy się być coraz lepsi, możemy dzięki temu lepiej służyć innym 
 
 
 
 
 
 

Organizatorzy Szkoły Świętego Mikołaja: 
 

 
 

  

 

szkola.akademiamlodziezowa.pl 
 

 

 


