#dobra

jest

więcej

W I E L K A N O C

AUTORKA: S.BEATA ZAWIŚLAK USJK

Zagadnienia:

Cele spotkania:

WIELKANOC - CZAS DZIELENIA SIE DOBREM
WIELKANOC - PRZESKOK W RADOŚĆ
WOLONTARIAT - DZIELENIE SIE Z INNYMI
DZIEŃ DOBRA!

Czas spotkania:

45 MIN

Wiek
uczestników:

SPOTKANIE MOŻE BYĆ PRZEPROWADZONE DLA

Materiały do
przygotowania:

DZIECI MŁODSZYCH I MŁODZIEŻY.
PISMO ŚWIĘTE.
ŚWIECA
ENCYKLIKA LAUDATO SI
KARTKI I I FLAMASTRY
WIELKANOCNE PRZYSMAKI NA WSPÓLNY STÓŁ

S C E N A R I U S Z

S P O T K A N I A

Integracja
5 min

Przywitaj się bardzo radośnie ze wszystkimi I zapytaj, jak
minęły Święta Wielkanocne. Zaproponuj, by każdy
powiedział jedną rzecz, która była dla niego dobra w tym
świątecznym czasie.

Wprowadzenie
5 min

POKÓJ WAM…
Przedstaw temat i cel spotkania.
Temat: #dobrajestwiecej
Cel: Wielkanoc – czas radosnego dzielenia się dobrem
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Wprowadzenie
5 min

Zapal świecę i poproś kogoś o odczytanie Ewangelii J 20, 19-21
19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie
przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed
Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój
wam!» 20 A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali
się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. 21 A Jezus znowu rzekł do
nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam».
Wszystkie
ewangelie,
które
czytamy
w
czasie
zmartwychwstania są przepełnione pokojem, który przynosi
Jezus Zmartwychwstały. Sytuacja apostołów po śmierci
Jezusa nie była komfortowa, ale na szczęście nie trwała zbyt
długo i Jezus wiedział, że to, czego najbardziej potrzebują to
właśnie poczucie bezpieczeństwa i pokoju. To jest taki
wyjątkowy czas, gdy On chce się z nami spotkać, by nam
podarować pokój i dobro!

Wprowadzenie
i odwołanie się
do własnych
doświadczeń.
Dzielenie się
odczuciami,
przemyśleniami
i wrażeniami.
20 min

Pogłębienie
refleksji
10 minut

Czas wielkanocny to czas dostrzegania, że DOBRA JEST
WIĘCEJ. Druga niedziela wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia
to
wyjątkowy
dzień
dla
nas:
DZIEŃ
DOBRA!
https://dziendobra.pl/
Spójrzcie razem na plakat przygotowany na to wielkie święto
i pomyślcie, jak Wasza grupa włączy się w to wydarzenie.
Teraz jest dobry moment, by zastanowić się, jak każdy z Was
rozumie to stwierdzenie: #dobra jest więcej
Poproś wszystkich uczestników spotkania o przygotowanie
plakatu z hasłem #dobra jest więcej. Jeśli będzie łatwiej,
mogą to zrobić w grupach 2-3 osobowych.

DZIEŃ DOBRA to wspaniała okazja, by zauważyć, jak wiele
dobra jest wokół nas:
1. Zmartwychwstały Jezus przynosi nam pokój!
2. Niedziela Miłosierdzia przypomina, że miłość Boża jest
nieskończona.
3. Wielu dobrych ludzi dzieli się swoim czasem i talentami z
nami.
4. ……
5. ……
Dopiszcie wspólnie, jakie dobro widzicie wokół siebie i jak
niezwykle ono się rozprzestrzenia na cały świat!
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Pogłębienie
refleksji
10 minut

A co na to papież Franciszek?
„WYSTARCZY DOBRY
NADZIEJA!” LS 71

CZŁOWIEK,

BY

POJAWIŁA

SIĘ

To zdanie chyba nie wymaga komentarza. Tam gdzie pojawia
się dobry człowiek od razu rodzi się nadzieja i pokój i to jest
wiadomość, którą niesie przesłanie paschalne.
Małe zadanie dla każdego: rozdaj kartki – zrywki #dobra jest
więcej i poproś, by je pocięli i przywiesili w swoich
środowiskach

PASCHALNA
RADOŚĆ

Teraz jeśli macie czas i przestrzeń zachęcamy do dzielenia
radości paschalnej przy stole, najlepiej, jak każdy przyniesie
„coś dobrego” od siebie

Zakończenie
5 min

Modlitwa na zakończenie:
Zaproś uczniów do posłuchania piosenki na YOUTUBE:
Zespół; Owca "Nie Umrę"
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