TEMAT: LEKCJA MIŁOŚCI
Autorka: s. Beata Zawiślak USJK
Cele spotkania:
świąteczna wdzięczność
spotkanie Boga i Człowieka
być dla innych
spotkanie przy stole

Czas: ok 45 minut plus czas na spotkanie kolędowe lub można je zaplanować na
kolejne spotkanie (gotowy program kolędowania w kwartalniku i materiałach
formacyjnych)
Wiek uczestników: Spotkanie może być przeprowadzone dla dzieci młodszych i
młodzieży.
Materiały do przygotowania:
Do przeprowadzenia spotkania potrzebne ci będą:
Pismo Święte
Encyklika
Kolęda: Pospieszalscy, A. M. Jopek, S. Sojka, R. Rynkowski
"Kolęda płynie z Wysokości" https://www.youtube.com/watch?v=9E68xxTL_aQ
Flipchart lub kartki i flamastry
Warto poprosić wcześniej uczestników spotkania, by przynieśli coś do jedzenia na
wspólny stół

SCENARIUSZ SPOTKANIA
Integracja
15 min
Przywitaj się ze wszystkimi uczestnikami spotkania, zapytaj o samopoczucie, czy już
przyzwyczaili się do tego, że mamy Nowy rok 2022… Teraz napisz na flipcharcie: JESTEM
WDZIĘCZNY ZA i poproś, by każdy dopisał dwie rzeczy, osoby, sytuacje itp. za które jest
wdzięczny. Druga forma tego zadania może być, że każdy dostaje kartkę a4 z napisem „jestem
wdzięczy za” i ma za zadanie narysować dwie takie rzeczy. W czasie wykonywania tego zadania
można włączyć delikatnie kolędy w tle. Następnie podsumuj, jak wiele pięknych rzeczy
wydarzyło się w naszym życiu i jak wiele mamy w sobie wdzięczności
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Wprowadzenie
5 min
Przedstaw temat i cel spotkania.
Włącz kolędę: Kolęda płynie z wysokości
Temat: Lekcja Miłości
Cel: W czasie Bożonarodzeniowym staramy się zauważać Boga i człowieka
5 min
Zapal świecę i poproś kogoś o odczytanie:
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego
- którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę,
jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
J 1,1-5.9-14
Komentuj: Ten fragment ewangelii jest Wam pewnie bardzo dobrze znany, ponieważ czytamy
go w okresie Bożego Narodzenia. Dziś zatrzymamy się tylko chwilę nad słowami:
„Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi…”
Tak jest i dziś przychodzi Jezus w drugim człowieku i nie zawsze znajduje miejsce w naszym
sercu… To bardzo trudne, bo przecież w Bożym Narodzeniu otrzymujemy lekcję o miłości Boga,
który staje się człowiekiem, by uświęcić życie ludzkie.

Pogłębienie refleksji:
5min
Oddajmy tez głos papieżowi Franciszkowi:
„W centrum tego świata stale obecny jest Pan życia, który tak bardzo nas kocha. On nas nie
opuszcza, nie zostawia nas samymi, bo definitywnie zjednoczył się z naszą ziemią, a Jego miłość
zawsze prowadzi nas do znalezienia nowych dróg. Jemu niech będzie chwała!”
LS 245
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Zapytaj: Jakie są te nowe drogi, gdzie możemy zobaczyć drugiego człowieka?
(posłuchaj odpowiedzi) - Powiedz też o wielu formach dotarcia do ludzi potrzebujących,
które prowadzi Caritas. Spróbuj pokazać działania programu Rodzina – rodzinie
www.rodzinarodzinie.caritas.pl
To są konkretne lekcje wyciągnięte ze świętowania Bożego Narodzenia – zauważyć drugiego,
jakie to jest ważne we współczesnym świecie…
Możecie porozmawiać na temat osób potrzebujących w Waszych środowiskach; pewnie
dostali paczki na Boże Narodzenie, ale chodzi o stałą pomoc, która czasami może być
obecnością…
Radość bycia razem i dla innych:
Jeśli starczy Wam czasu i macie ochotę to zaproś wszystkich do wspólnego świętowania,
oczywiście najlepiej przy stole z jakimiś smakołykami.
Może jeszcze na chwilkę wrócicie do tematu wdzięczności z początku spotkania, a może
zaśpiewacie wspólnie kolędę?
Druga opcja to wspólne kolędowanie, które jest przygotowane w materiałach formacyjnych
w Kwartalniku Caritas

Zakończenie:
Modlitwa na zakończenie: Zaśpiewajcie ulubioną kolędę
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