TEMAT: MARANA THA!
Autorka: s. Beata Zawiślak USJK
Zagadnienia: Adwent – oczekiwanie na Boga - Człowieka
Cele spotkania:
Adwentowe czuwanie
Spotkanie Boga
Spotkanie człowieka
Wigilijne Dzieło Pomocy
Celebrowanie Wigilii
Czas: ok 45 minut
Wiek uczestników: Spotkanie może być przeprowadzone dla dzieci młodszych
i młodzieży.
Materiały do przygotowania:
Do przeprowadzenia spotkania potrzebne ci będą:
Pismo Święte.
Zegar
Świeca Wigilijne Dzieło Pomocy
Kalendarz adwentowy (IMPULSY NA ADWENT) – jeśli animator ma możliwości to
może wydrukować dla każdego taki kalendarz, włożyć do jakieś małej torebki lub
koperty i rozdać, jako prezent od św. Mikołaja
Materiały potrzebne do wykonania ozdób lub kartek świątecznych wg. uznania
prowadzącego. Bardzo integrują takie wspólne działania, dlatego proponuję je
dobrze przemyśleć i przygotować wcześniej materiały. Świetnie sprawdzi się
wspólne ozdabianie pierniczków. Może uda się animatorowi kupić lub upiec
wcześniej pierniczki, jakieś proste ozdoby, do tego celofan, jakiś sznureczek, bileciki
i już mamy gotowe prezenty.

SCENARIUSZ SPOTKANIA
Integracja
10 min
Przywitaj się ze wszystkimi uczestnikami spotkania, koniecznie zauważ każdego i zapytaj o na
pytanie: na co czekasz?
Daj chwilkę czasu na udzielenie odpowiedzi, zbierz kartki i odczytaj odpowiedzi (mogą być
bardzo różne, ale to dobrze) samopoczucie, a następnie rozdaj kartki i poproś, by każdy z nich
odpowiedział .
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Wprowadzenie
5 min
Przedstaw temat i cel spotkania.
Włącz piosenkę: Maranatha
Temat: Marana Tha – Przyjdź Panie!
Wyjaśnij, że słowa MARANA THA oznaczają PRZYJDŹ, PANIE! – to jest modlitwa
oczekiwania.
Cel: W czasie Adwentu staramy się czekać i zauważać Boga i człowieka.
5 min
Zapal świecę najlepiej Wigilijnego Dzieła Pomocy i poproś kogoś o odczytanie:
„Nie wyzbywajcie się więc waszej ufności, która znajduje wielką odpłatę. Potrzebujecie
bowiem wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Bożej dostąpili [spełnienia] obietnicy. Jeszcze
bowiem krótka, bardzo krótka chwila i przyjdzie Ten, który ma nadejść, i nie spóźni się.
” Hbr 10,35-37
Autor listu do Hebrajczyków zachęca do ufności i wytrwałego oczekiwania, bo Pan przyjdzie
już za chwilę i nie spóźni się. To jest niezwykła obietnica, o której nie możemy zapominać.
Cały Adwent jest przepełniony tym radosnym oczekiwaniem, to czas wielkiej nadziei i
refleksji, spróbuj go dobrze przeżyć.

Pogłębienie refleksji:
5min
Możesz teraz wyjąć zegar i zapytać z czym im się kojarzy…. Oczywiście chodzi o odliczanie czasu,
a dlaczego może być kojarzony z adwentem?
- ponieważ Adwent też ma określony czas – odliczamy dni do Bożego Narodzenia.
Właśnie trwamy w wyjątkowym czasie adwentu, zapytaj, czy uczestnicy wiedzą, co oznacza sam
wyraz ADWENT.
Wyraz "adwent" pochodzi od łacińskiego "adventus", czyli "przyjście".
Czy masz już kalendarz adwentowy? Jeśli nie to postaraj się o niego, możesz także wydrukować
ten, który zaproponowałam.

Celebrowanie radości bycia razem:
30 min
Naszym dzisiejszy temat to SPOTKANIE BOGA I CZŁOWIEKA – tak nasz ADWENT, dlatego teraz
spróbujemy wspólnie pomyśleć, jak spotkać Boga w drugim człowieku. Jeśli macie możliwość
włączenia się w przygotowanie Wigilii dla potrzebujących to porozmawiajcie o tym teraz –
zaplanujcie dobrze ten czas; jeśli nie to może przygotujecie dla nich jakieś miłe niespodzianki:
kartki, ozdoby choinkowe – coś, co sprawi radość i będzie Waszym dziełem.
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W zależności od możliwości grupy mogą to być: kartki, pierniczki, ozdoby choinkowe, świece
zdobione techniką decoupage – kopalnia pomysłów to Pinterest.
Jeśli uda Wam się przygotować Wigilię to przypominam, że w kwartalniku Caritas jest już gotowy
plakat i wiele ciekawych inspiracji. Warto do nich sięgnąć.

Zakończenie:
3 min
Modlitwa na zakończenie:
z Psalmu 25
Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę,
mój Boże (…)
Daj mi poznać drogi Twoje, Panie,
i naucz mnie Twoich ścieżek!
Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca,
i w Tobie mam zawsze nadzieję.
Amen

3

