
1.  PAN Z WAMI

CEL
Uczestnicy zajęć zrozumieją, zapamiętają i zaakceptują myśl:
Bóg chce być z nami, aby rozświetlić nasze ciemności i dać nam nowe życie

WPROWADZENIE 
•	 Na początku Mszy możemy usłyszeć (jeśli kapłan wybierze taką formułę) 

słowa „Pan z wami”. 

•	 Możemy je usłyszeć w czasie Obrzędów wstępnych, przed czytaniem 
Ewangelii w Liturgii Słowa, na początku Modlitwy Eucharystycznej i przed 
błogosławieństwem podczas Obrzędów zakończenia. Te słowa słyszymy nawet 
4 razy na początku ważnych momentów liturgii! Są to słowa kluczowe, funda-
mentalne dla zrozumienia Eucharystii.

•	 Jakie jest znaczenie tych słów? Co to znaczy, że Bóg jest z nami? 

•	 Znaczenia szukać będziemy w tekstach biblijnych – wielu miejscach Biblii po-
jawia się bowiem zwrot „Ja jestem z tobą” czy „Ja będę z wami”.

AKTYWIZACJA 

Pytanie
Co to znaczy że Bóg jest z nami?

Metoda
Wędrujące kartki. 
Do przeprowadzenia pracy z wykorzystaniem tej metody są potrzebne kartki A4 
z tekstami biblijnymi, w których występuje zwrot „Ja jestem z tobą” (w różnych 
wariantach). Wzór takich kartek jest zamieszczony na końcu scenariusza (pomoce 
1.1 – 1.11).  

Kolejne czynności prowadzącego:
•	 Jeśli kartek jest jedenaście, utwórz siedem małych grup.

•	 Wyłóż wszystkie kartki w centralnym miejscu – na stole lub na krzesłach. 
Krótko powiedz, jakie fragmenty biblijne są tam zamieszczone.
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•	 Powiedz, że każda grupa bierze dowolnie wybraną kartkę i zapisuje na niej 
swoje refl eksje jako odpowiedź na postawione pytanie. Potem kartkę tę kładzie 
z powrotem w centralnym miejscu i bierze kolejną – w danym momencie wol-
ną. I na niej zapisuje kolejne odpowiedzi, związane z następnym fragmentem 
biblijnym. W ten sposób przy tekstach biblijnych mogą się pojawić odpowiedzi 
kilku grup.

•	 Podkreśl, że każda grupa pracuje we własnym tempie – może popracować nad 
kilkoma tekstami biblijnymi, ale też może być tak, że skoncentruje się na dwu 
lub trzech.

•	 Określ czas pracy na 10-12 minut.

•	 Po zakończeniu pracy poproś uczestników katechezy o przyklejenie kartek na 
szary papier.

•	 Poproś o odczytanie odpowiedzi na pytanie: Co w kontekście analizowanych 
tekstów biblijnych znaczy, że Bóg jest z nami?

Oczekiwane efekty pracy
Uczestnicy zapiszą, że Bóg nas chroni, opiekuje się nami, wyzwala z trudnych 
sytuacji. 

PUENTA

Pytania do refl eksji
•	 Co w kontekście różnych wydarzeń opisanych w Biblii znaczy, że Bóg jest z 

nami? 

•	 Po co Bóg chce być z nami? 

•	 Czego w związku z tym od nas oczekuje? 

Myśli do podsumowania
•	 Bóg jest żywy! „Pan z wami” w czasie Mszy Świętej ma taką samą moc jak 

w wydarzeniach opisanych w Biblii. Wielkie dzieła Boga tam opisane mogą 
także dziać się teraz, dla mnie.

•	 Bóg zstępuje, chce być z nami w naszych trudnościach, bolesnych doświadcze-
niach, aby nas pocieszyć, aby „rozjaśnić nasze ciemności” (Ps 18,29) i obudzić 
w nas nowe życie.

•	 Chce być z nami i to On wychodzi z tą inicjatywą – liturgia jest nie tyle naszym 
działaniem, ile przede wszystkim działaniem Boga!

•	 Bóg oczekuje od nas wiary, że tak rzeczywiście jest, że spełnią się Jego obietni-
ce, oczekuje naszego otwarcia, abyśmy pozwolili Mu być z nami.
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WZORY POMOCY
Pomoce 1.1-1.11 – teksty biblijne ze słowami „Ja jestem z Tobą”

PAN Z WAMI
Podczas Mszy Świętej kilkakrotnie słyszymy, jak kapłan mówi do nas „Pan z wami”. Jakie przesłanie 
kryje się w tych słowach w świetle zamieszczonego poniżej tekstu biblijnego? Co to dla nas znaczy, że 
„Pan jest z nami”?

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu 
owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański  
w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. (...) 
Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: 
Mojżeszu, Mojżeszu! On zaś odpowiedział: Oto jestem. Rzekł mu Bóg: Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały 
z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: Jestem Bogiem ojca 
twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem 
zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem 
się narzekań jego na ciemiężców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu 
i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, (...) Idź 
przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu. A Mojżesz odrzekł 
Bogu: Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? A On powiedział: JA 
BĘDĘ Z TOBĄ. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu 
z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. Mojżesz zaś rzekł Bogu: Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: 
Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam 
powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTORY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom 
Izraela: JESTEM posłał mnie do was. (...) Wj 2,15-3,14
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PAN Z WAMI
Podczas Mszy Świętej kilkakrotnie słyszymy, jak kapłan mówi do nas „Pan z wami”. Jakie przesłanie 
kryje się w tych słowach w świetle zamieszczonego poniżej tekstu biblijnego? Co to dla nas znaczy, że 
„Pan jest z nami”?

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie 
ma. I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica 
zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga 
z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie BOGIEM Z NIMI. I otrze z ich 
oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo 
pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: 
Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja 
pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, 
a on dla mnie będzie synem.  (Ap 21,1-7)
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PAN Z WAMI
Podczas Mszy Świętej kilkakrotnie słyszymy, jak kapłan mówi do nas „Pan z wami”. Jakie przesłanie 
kryje się w tych słowach w świetle zamieszczonego poniżej tekstu biblijnego? Co to dla nas znaczy, że 
„Pan jest z nami”?

Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, pomocnika Mojżesza: Mojżesz, 
sługa mój, umarł; teraz więc wstań, przepraw się przez ten oto Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, 
którą Ja daję Izraelitom. (...) Nikt się nie ostoi przed tobą przez wszystkie dni twego życia. Jak byłem 
z Mojżeszem, tak BĘDĘ Z TOBĄ, nie opuszczę cię ani porzucę. Bądź mężny i mocny, ponieważ ty 
rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. Tylko bądź mężny 
i mocny, przestrzegając wypełniania całego Prawa, które nakazał ci Mojżesz, sługa mój. Nie odstępuj 
od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich przedsięwzięciach. 
Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał 
wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność. Czyż ci 
nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ Z TOBĄ JEST PAN, Bóg twój, 
wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. (Joz 1,1-18)
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Pomoc 1.1 Pomoc 1.2

Pomoc 1.3

PAN Z WAMI
Podczas Mszy Świętej kilkakrotnie słyszymy, jak kapłan mówi do nas „Pan z wami”. Jakie przesłanie 
kryje się w tych słowach w świetle zamieszczonego poniżej tekstu biblijnego? Co to dla nas znaczy, że 
„Pan jest z nami”?

A ręka Madianitów zaciążyła nad Izraelitami, tak że przed Madianitami kopali sobie schronienia w górach, 
jaskinie i miejsca obronne. Zdarzało się, że ledwie Izraelici co zasiali przychodzili Madianici i Amalekici oraz 
lud ze wschodu słońca i napadali na nich, a rozbijając obozy naprzeciwko nich, niszczyli plony ziemi aż ku 
granicom Gazy. Nie pozostawiali Izraelowi żadnych środków do życia - ani owiec, ani wołów, ani osłów. Zjawiali 
się bowiem wraz ze stadami i namiotami, a przychodzili tak tłumnie jak szarańcza: liczba ich i wielbłądów była 
niezwykle wielka. Tak wpadali do kraju, aby go pustoszyć. Madianici wtrącili więc Izraela w wielką nędzę. 
Poczęli zatem Izraelici wołać do Pana. (...)
A oto przyszedł Anioł Pana i usiadł pod terebintem w Ofra, które należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, 
syn jego, młócił na klepisku zboże, aby je ukryć przed Madianitami. I ukazał mu się Anioł Pana. PAN JEST 
Z TOBĄ – rzekł mu – dzielny wojowniku! Odpowiedział mu Gedeon: Wybacz, panie mój! Jeżeli PAN JEST 
Z NAMI, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Gdzież są te wszystkie dziwy, o których opowiadają 
nam ojcowie nasi, mówiąc: Czyż Pan nie wywiódł nas z Egiptu? A oto teraz Pan nas opuścił i oddał nas w ręce 
Madianitów. Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego: Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki 
Madianitów. Czyż nie Ja ciebie posyłam? Wybacz, Panie mój! – odpowiedział Mu – jakże wybawię Izraela? Ród 
mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca. Pan mu odpowiedział: 
Ponieważ JA BĘDĘ Z TOBĄ, pobijesz Madianitów jak jednego męża. (Sdz 6,2-24)
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PAN Z WAMI
Podczas Mszy Świętej kilkakrotnie słyszymy, jak kapłan mówi do nas „Pan z wami”. Jakie przesłanie 
kryje się w tych słowach w świetle zamieszczonego poniżej tekstu biblijnego? Co to dla nas znaczy, że 
„Pan jest z nami”?

Pan skierował do mnie następujące słowo: Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim 
przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. I rzekłem: Ach, Panie 
Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem! Pan zaś odpowiedział mi: Nie mów: Jestem 
młodzieńcem, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie 
lękaj się ich, bo JESTEM Z TOBĄ, by cię chronić – wyrocznia Pana. I wyciągnąwszy rękę, dotknął 
Pan moich ust i rzekł mi: Oto kładę moje słowa w twoje usta. Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami 
i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził. (...) Ty zaś przepasz 
swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem 
przed nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem spiżowym przeciw 
całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć 
przeciw tobie, ale nie zdołają cię [zwyciężyć], gdyż JA JESTEM Z TOBĄ – wyrocznia Pana – by cię 
ochraniać. (Jr 1,1-19)
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PAN Z WAMI
Podczas Mszy Świętej kilkakrotnie słyszymy, jak kapłan mówi do nas „Pan z wami”. Jakie przesłanie 
kryje się w tych słowach w świetle zamieszczonego poniżej tekstu biblijnego? Co to dla nas znaczy, że 
„Pan jest z nami”?

Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, JA 
BĘDĘ Z TOBĄ, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie 
strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca. Daję Egipt jako 
twój okup, Kusz i Sabę w zamian za ciebie. Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości 
i Ja cię miłuję, przeto daję ludzi za ciebie i narody za życie twoje. Nie lękaj się, bo JESTEM Z TOBĄ. 
(Iz 43, 1b-5a) 
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PAN Z WAMI
Podczas Mszy Świętej kilkakrotnie słyszymy, jak kapłan mówi do nas „Pan z wami”. Jakie przesłanie 
kryje się w tych słowach w świetle zamieszczonego poniżej tekstu biblijnego? Co to dla nas znaczy, że 
„Pan jest z nami”?

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi 
mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 
przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo TY JESTEŚ 
ZE MNĄ. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych 
przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w 
ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy. (Ps 23)
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Pomoc 1.5 Pomoc 1.6

Pomoc 1.7

PAN Z WAMI
Podczas Mszy Świętej kilkakrotnie słyszymy, jak kapłan mówi do nas „Pan z wami”. Jakie przesłanie 
kryje się w tych słowach w świetle zamieszczonego poniżej tekstu biblijnego? Co to dla nas znaczy, że 
„Pan jest z nami”?

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy 
poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do 
Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, PAN Z TOBĄ, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. 
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do 
Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 
praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. 
Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch 
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 
nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już 
w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to 
rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od 
Niej anioł. (Łk 1,26-32)
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PAN Z WAMI
Podczas Mszy Świętej kilkakrotnie słyszymy, jak kapłan mówi do nas „Pan z wami”. Jakie przesłanie 
kryje się w tych słowach w świetle zamieszczonego poniżej tekstu biblijnego? Co to dla nas znaczy, że 
„Pan jest z nami”?

Potem (Paweł) opuścił Ateny i przybył do Koryntu. (...) W nocy Pan przemówił do Pawła w widzeniu: 
Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo JA JESTEM Z TOBĄ i nikt nie targnie się na ciebie, aby 
cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście. Pozostał więc i głosił im słowo Boże przez 
rok i sześć miesięcy. Kiedy Gallio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw 
Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli: Ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie 
z Prawem. Gdy Paweł miał już usta otworzyć, Gallio przemówił do Żydów: Gdyby tu chodziło o jakieś 
przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy, ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy, 
i o wasze Prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I wypędził ich z sądu. 
(...) Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii. (Dz 18, 
1-16)
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PAN Z WAMI
Podczas Mszy Świętej kilkakrotnie słyszymy, jak kapłan mówi do nas „Pan z wami”. Jakie przesłanie 
kryje się w tych słowach w świetle zamieszczonego poniżej tekstu biblijnego? Co to dla nas znaczy, że 
„Pan jest z nami”?

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria 
obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, 
odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. 
Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy 
się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, 
jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: 
Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. (...) Jedenastu zaś uczniów udało się do 
Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak 
wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie 
i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto JA JESTEM Z WAMI przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt 28,1-20)
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PAN Z WAMI
Podczas Mszy Świętej kilkakrotnie słyszymy, jak kapłan mówi do nas „Pan z wami”. Jakie przesłanie 
kryje się w tych słowach w świetle zamieszczonego poniżej tekstu biblijnego? Co to dla nas znaczy, że 
„Pan jest z nami”?

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie 
ma. I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica 
zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga 
z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie BOGIEM Z NIMI. I otrze z ich 
oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo 
pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: 
Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja 
pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, 
a on dla mnie będzie synem.  (Ap 21,1-7)
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