Materiały formacyjne dla Wolontariuszy Caritas

Temat: Od nowa

Autorka: s. Beata Zawiślak USJK
Zagadnienia: Wrzesień czasem wspólnych planów na przyszłość.
Cele spotkania:
- Wspólnota jako moje miejsce
- Radość z wakacji
- Moje miejsce w dziele stworzenia
- Planowanie wspólnego czasu
Czas: ok 45
Wiek uczestników: Spotkanie może być przeprowadzone dla dzieci młodszych
i młodzieży.
Materiały do przygotowania:
Do przeprowadzenia spotkania potrzebne ci będą:
•
•
•
•
•
•

Pismo Święte.
Świeca.
Encyklika Laudato si’
Można zaprosić uczestników, by przynieśli jakieś pamiątki z wakacji.
Kartki i pisaki dla każdego.
Tablica lub duża kartka, na której będzie można przykleić odpowiedzi uczestników.
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Scenariusz spotkania
Wprowadzenie
5 min

Przywitaj się z wszystkimi najpierw osobno, a potem razem. Postaraj się
zauważyć każdego z uczestników. Jeśli są jacyś nowi, to zatrzymaj się z
nimi dłużej, tak by się dobrze poczuli.

integracja
10 min

Udostępnij uczestnikom ekran z wyświetlonym slajdem 1
Przedstaw temat i cel spotkania.
Temat: OD NOWA
Cel: Wrzesień czasem wspólnych planów na przyszłość.
Powiedz, że zanim przejdziemy do planowania przyszłości, to zapraszasz
wszystkich uczestników, do chwilowego powrotu do wakacji. Jeśli mają
ochotę, mogą powiedzieć gdzie byli lub pokazać jakieś zdjęcie, czy
pamiątkę.
Rozdaj małe kartki i poproś, by każdy napisał jedną rzecz, która go
zupełnie pochłonęła w wakacje choćby na chwilkę, dała mu poczucie
ogromnego szczęścia. Następnie poproś, aby dopisali jaką potrzebę w
ten sposób zaspokoili.
Zbierz te kartki, przyczep do tablicy i przeczytaj głośno, ale anonimowo.
Podsumuj, że czas wakacji to piękny czas i podziękuj, że się podzielili
swoimi przeżyciami. Teraz zaproś do odkrycia nowych przestrzeni do
działania.

Zapal świecę i poproś kogoś o odczytanie Psalmu 8.
5 min
O Panie, nasz Boże,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę,
na przekór Twym przeciwnikom,
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;
złożyłeś wszystko pod jego stopy:
owce i bydło wszelakie,
a nadto i polne stada,
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ptactwo powietrzne oraz ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.
O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!
Udostępnij uczestnikom ekran z wyświetlonym slajdem 2.
Ten Psalm pokazuje, jak wiele człowiek otrzymał od Boga. Jak sobie
zdamy z tego sprawę to naprawdę trudno się nie dzielić. Może on być
zachętą do wdzięczności za dzieło stworzenia.
Poproś teraz uczestników, by powiedzieli jedną rzecz stworzoną przez
Boga, za którą są wdzięczni.
Pogłębienie
refleksji

Udostępnij uczestnikom ekran z wyświetlonym slajdem 3.
A co na to papież Franciszek?

2 min

„Wszyscy możemy współpracować jako narzędzia
Boga w trosce o stworzenie, każdy ze swoją
kulturą i doświadczeniem, swoimi inicjatywami
i możliwościami.” LS 14
Nowy rok szkolny przed nami, zatem zaczynamy OD NOWA myśleć
o tym, co dla nas ważne, co chcemy dać sobie i innym.

Zadanie na dziś
18 min

Zakończenie

Powiedz, ze dopiero rozpoczął się wrzesień, więc dużo wspólnego
działania przed Wami. Jednak aby ten czas, nie przeleciał przez palce
należy dobrze go zaplanować.
Podziel uczestników na 5 grup i poproś, by każda grupa napisała
konkretne działanie, które mogą podjąć w tym roku (najlepiej jedno
działanie na miesiąc). Oczywiście takie, które można zrealizować w
Waszym środowisku. Następnie zbierzcie te działania i wspólnie
zaplanujcie cały rok pracy i spotkań. Koniecznie zapiszcie Wasze plany!
Udostępnij uczestnikom ekran z wyświetlonym slajdem 4.
Modlitwa na zakończenie:
Poproś uczestników, by wybrali jedno zdanie z psalmu 8 i głośno je
odczytali, nawet jeśli będą się powtarzać to nie szkodzi.
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