
Hasło tego roku: CZEGO POTRZEBUJECIE!!!  
Temat na marzec to MIŁOŚĆ! 
Tak bardzo pasuje do okresu liturgicznego, bo przecież cały Wielki Post 
to czas miłości Boga do człowieka, człowieka do Boga i człowieka do człowieka.  
Co to jest miłość? 
Mała podpowiedź 
              od dzieci: 

ZAPALCIE ŚWIECĘ I ODCZYTAJCIE FRAGMENT PISMA ŚWIĘTEGO:

Przywitajcie się tak, by każdy mógł powiedzieć o tym, 
co jest dla niego ważne w ostatnim czasie. 
Krótko porozmawiajcie też o Wielki Poście 
– czy jest to czas zakazu, czy spotkania?  

#miłość

Scenariusz 

spotkania 

dla SZKOLNYCH 

KÓŁ CARITAS

PRZYGOTUJCIE
Pismo Święte, świecę, kartki a4 dla każdego,

kredki, flamastry, lustro.

INTEGRACJA

WPROWADZENIE

Porozmawiajcie o tym, jak wy rozumiecie słowo miłość.  

SŁOWO

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” J 3,16 

Największa miłość Boga do człowieka to właśnie fakt zbawienia, który nie byłby
możliwy, gdyby nie ofiara Jezusa. To jest prawdziwa szkoła miłości! marzec SKC str. 1

...największa jest miłość.



POGŁĘBIENIE REFLEKSJI
Zobaczcie film: 

Most nadziei

Prawdziwa miłość jest piękna i wyjątkowo cenna. Oczywiście wymaga wielu
poświęceń i czasami ofiary z siebie. Taka jest nasza codzienność. Każdy dzień
to nowa szansa, by uczyć się miłości i dzielić miłością. Czasami jest bardzo
trudna ale też są chwile, gdy jej owoce smakują naprawdę wyjątkowo i dają
dużo radości.  
Porozmawiajcie o tym, co według Was jest najważniejsze w miłości.  

Teraz zadanie, może nie najłatwiejsze, ale do przemyślenia:  

Każdy z was dostanie pustą kartkę, włączę muzykę i spróbujcie

narysować miłość… tak miłość – jak według każdego z was ona

wygląda, jakie ma kolory, jaka jest miłość…

Po kilkunastu minutach pokażcie swoje prace – jeśli ktoś chce

może też omówić swój obrazek. Zróbcie z nich wystawę, by

przypominała, że w marcu dbamy o miłość i żyjemy miłością!  

Miłość – chyba każdy za nią tęskni, jej szuka… taka potrzebna i ważna. Słowo
odmieniane  przez wszystkie przypadki i na różne sposoby. Czym tak naprawdę
jest miłość? Trudno odpowiedzieć na to pytanie ale na pewno możemy
powtórzyć za św. Janem, że: „Bóg jest miłością.”  

MAMY SIEBIE!

Teraz zapraszam was do ważnego ćwiczenia:

(Przygotuj lustro i napisz na nim, np. flamastrem: JESTEŚ KOCHANY!

 Następnie poproś każdego z uczestników spotkania,

 by podszedł i przejrzał się w nim). 

Podsumuj: każdy z nas jest kochany i to jest wiadomość na każdy dzień! 

MODLITWA

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, 
nie szuka swego, nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje, 
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: 
z nich zaś największa jest miłość. 1 Kor 13,4-8,13 

marzec SKC str. 2


