Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - #ZEJDZZKANAPY
MAJ

KONSPEKT SPOTKANIA FORMACYJNEGO

Zasadniczy cel spotkania:


Doprowadzenie do decyzji pójścia za Bogiem;



Ukazanie radości, którą otrzymujemy wybierając Boga.

Szczegółowe cele operacyjne:
Wiedza:


Uczestnik zna świadectwa osób, które poszły za Bogiem;



Uczestnik widzi skutki złych decyzji, które oddalają od Boga.

Umiejętności:


Uczestnik wskazuje, co jest najważniejsze w życiu katolika;



Uczestnik podejmuje próbę podjęcia właściwej decyzji.

Kształtowanie postawy: odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji.
Metody, formy i techniki: Celebracja Słowa Bożego, rozmowa kierowana, praca z tekstem,
projekcja filmu, świadectwo, wypełnianie tabeli, plakat, burza mózgu.
Środki dydaktyczne: Pismo Święte, papier A3 i szary, pisaki, film, prezentacja, sprzęt
multimedialny, ksero tabeli, świeca, zapałki, świadectwo, symbole 8x, Obrzędy Chrztu św., oś
do części II.
Informacje

dodatkowe:

tekst

przewodni

miesiąca - Mk 10, 17-31; symbol miesiąca KANAPA.
W trakcie spotkania jest wykonywany plakat na
szarym papierze z ośmioma Symbolami: osobą
Boga, Maryi, Abrahama, młodzieńca, kanapy,
uśmiechu (radość), znak zapytania, Chrztu św.
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1. Szukam (15 min.)
KOMENTARZ: Prowadzący ukazuje radość ludzką, przy dokonywaniu wyboru. Ukazanie
radości z wyboru świata materialnego (przemijająca) i z wyboru pójścia za Bogiem
(nieprzemijająca).
 Modlitwa o łaskę pogody duch - św. Tomasz More – załącznik I.
Zechciej mi dać, o Panie, zdrowie ciała i umiejętność zachowania go. Zechciej mi dać,
o Panie świętą duszę, która ma stale na oku to, co jest dobre i czyste. Spraw, abym
w obliczu pokusy do grzechu nie wpadł w strach, ale umiał znaleźć sposób
przywrócenia wszystkim rzeczom należytego porządku. Zechciej, o Panie, dać mi duszę,
której obca jest nuda, i która nie zna szemrania, wzdychań i narzekań. Nie pozwól,
żebym kłopotał się zbyt wiele wokół tego panoszącego się czegoś, co się nazywa moje
„ja”. Panie, obdarz mi zmysłem humoru. Daj mi łaskę rozumienia się na żartach, abym
zaznał w życiu trochę radości, i mógł nią obdarzać innych. Amen
 Filmik lub prezentacja o radości z tego świata - przemijająca radość, Należy wybrać
najciekawszy fragment obrazujący radość przemijającą.
https://www.youtube.com/watch?v=-39eh1blgoE&feature=share
Opis: Leah Darrow - była modelką, jedną z laureatek konkursu "Top Model" w USA. Była
zagubiona i poraniona w pogoni za pięknem, które przemija i za relacjami, które
angażują tylko fizycznie. Pan dotknął ją, gdy stała prawie naga naprzeciwko fotografa.
Dotknął jej serca i przemienił je. Wybiegła. I zaczęła nowe życie. Z Nim.
 Burza mózgu: Na kartce A3 prowadzący piszę słowo „PRAWDZIWA RADOŚĆ” Na kształt
słoneczka zostają wypisane skojarzenia. Prowadzący ukierunkowuje na to, co potrzebne
jest by otrzymać prawdziwą radość. (Chodzi o decyzję zejścia z kanapy) – załącznik II.
 Na środku szarego papieru przyklejamy symbol kanapy. Nad kanapą symbol Boga, a pod
uśmiech (radość). – załącznik III.
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2. Widzę (20 min.)
KOMENTARZ: Grupa bazując na tekstach z Pisma Świętego, widzi wartość pójścia za
Bogiem, razem z wszystkim, co z tym się wiąże. Ukazany zostaje trud i odpowiedzialność
podejmowanych decyzji człowieka.
 Praca z tekstem Pisma Świętego. Wypełnianie tabeli – załącznik IV.
Fragment

Postać

Na czym
polegała
decyzja?

Rdz 12, 1-4

Abraham

Łk 1, 26-38. 46-56

Maryja

Mk 10, 17-31

Bogaty
młodzieniec

Wyjście z
Ur, służba
Bogu.
Zostanie
matką
Jezusa
Porzucenie
bogactwa.

Jaka decyzja?
(pozytywna/
negatywna)

Skutki decyzji?

pozytywna

Radość bycia
Ojcem narodu
wybranego.
Radość bycia
matką Jezusa.

pozytywna
negatywna

Czy
wstała z
kanapy?
(tak/nie)
Tak
Tak

Odszedł smutny. Nie

Każdy z uczestników śledzi tekst, gdy jedna osoba czyta go głośno. Następuje analiza
tekstu i uzupełnienie tabeli. Może być krótki komentarz biblijny prowadzącego.

 Na szarym papierze umieszczamy się symbole: Abrahama, Maryi, młodzieńca załącznik III.
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 Rozmowa kierowana. Ukazanie części obrzędu sakramentu Chrztu Świętego. Odczytanie
ze str. 30-32 tekstów zw. z pytaniami kierowanymi do rodziców dziecka i rodziców
chrzestnych i ich odpowiedziami na początku udzielania sakramentu. Podkreślenie
punktu 41 (s. 32). {Obrzędy Chrztu dzieci, wydanie III, Katowice 2014} – załącznik V.
Chrzest Święty.
Kapłan zwraca się do rodziców dziecka następującymi słowami: – Jakie imię wybraliście
dla swojego dziecka?
W tym momencie rodzicie powinni podać wybrane, uprzednio skonsultowane
z proboszczem, imię dziecka (gdyż lepiej jest porozmawiać o imieniu z proboszczem
przed chrztem, zwłaszcza gdy wybrane imię jest rzadziej spotykane lub obcojęzyczne;
kapłan może zawsze nie zgodzić się na imię, zwłaszcza gdy godzi ono w religię katolicką
lub jest z nią niezgodne), rodzice mówią np: –Anna Magdalena.
Kapłan pyta rodziców: – O co prosicie Kościół święty dla Anny Magdaleny?
Rodzice odpowiadają: – O Chrzest.
Następnie kapłan rozpoczyna właściwą ceremonię i mówi: – Prosząc o Chrzest dla
Waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby
zachowując Boże przykazania, miłował Boga i bliźniego, jak nauczył nas Jezus Chrystus.
Czy jesteście świadomi tego obowiązku?
Rodzice odpowiadają: – Jesteśmy świadomi.
Następnie kapłan zwraca się do rodziców chrzestnych: – A wy, Rodzice chrzestni, czy
jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu obowiązku?
Rodzice chrzestni odpowiadają: – Jesteśmy gotowi.
Kapłan zwraca swe następne słowa do dziecka: – Anno Magdaleno, wspólnota
chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę cię
znakiem Krzyża, a po mnie naznaczą cię tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela twoi
rodzice i chrzestni.
 Na szarym papierze umieszczenie symbolu chrztu świętego – załącznik III.
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3. Znajduję (15 min.)
KOMENTARZ: Ukazanie odpowiedzialności podjęcia konkretnej decyzji, oraz podjęcie jej,
modlitwa za dokonaną decyzję.
 Film ze świadectwem lub świadectwo zaproszonej osoby, prowadzącego, mówiące
o pójściu za Bogiem i zmianie życia, ukazanie radości z podjętej decyzji – do wyboru.
Dokładnie w dziesiątą rocznicę wypadku samochodowego Radosław Pazura opowiada
o swoim doświadczeniu Boga i roli sióstr klauzurowych w swoim nawróceniu.
https://www.youtube.com/watch?v=c4INcqN2SyQ&list=PL8_1tJZl6Qreyz6NR1zg41gJ1
ppe9rKF6Świadectwo nawrócenia muzułmanki - PADINA
https://www.youtube.com/watch?v=5JnbF79K0gU
 Na szary papier dorysowujemy strzałki ukazujące podjętą decyzję przez osoby
umieszczone na plakacie (strzałki skierowane na osoby symbolizują powstanie
z kanapy). Rysujemy na kanapie znak zapytania, który symbolizuje naszą decyzję –
załącznik III.

 Celebracja Słowa Bożego. Tekst Łk 1, 46-56 (można podzielić uczestników na dwa
chóry).
http://www.biblijni.pl/%C5%81k,1,46-56
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 Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – załącznik VI.
K: (słowa zachęty i wprowadzenie).
K: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby zło was nie opanowało?
W: Wyrzekamy się.
K: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
W: Wyrzekamy się.
K: Czy wierzycie w Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
W: Wierzymy.
K: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa?
W: Wierzymy.
K: Czy wierzycie w Ducha Świętego?
W: Wierzymy.
K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą,
w Chrystusie, Panie naszym.
W: Amen.

 Modlitwa spontaniczna: dziękczynna i uwielbienia – załącznik VII.
Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny, który czynisz cuda.
Ty jesteś mocny, Ty jesteś wielki, Ty jesteś najwyższy,
Ty jesteś Królem wszechmogącym, Ojcze święty, Królu nieba i ziemi,
Ty jesteś w Trójcy jedyny Pan Bóg nad bogami,
Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro, Pan Bóg żywy i prawdziwy,
Ty jesteś miłością, kochaniem, Ty jesteś mądrością,
Ty jesteś pokorą, Ty jesteś cierpliwością,
Ty jesteś pięknością, Ty jesteś łaskawością,
Ty jesteś bezpieczeństwem, Ty jesteś ukojeniem,
Ty jesteś radością, Ty jesteś nadzieją naszą i weselem.
AMEN. (św. Franciszek -„Uwielbienie Boga Najwyższego”)
Dziękuję Ci Panie za sakramenty Kościoła – Dziękuję Ci Panie.
Dziękuję Ci Panie, że jestem chrześcijaninem – Dziękuję Ci Panie.

 Podsumowanie spotkania.
 Każdy z uczestników otrzymuje wydrukowane słowo Boże Łk 1, 46-47. Na odwrocie
rysujemy znak zapytania i piszemy słowa „Moja DECYZJA” – załącznik VIII.
Wtedy rzekła Maryja: «Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu,
moim Zbawcy. Łk 1, 46-47
 Zakończenie modlitewnej części spotkania. Zaproszenie na drugą część przy „ciastku
i herbacie”. Zaproszenie na film mówiący o podejmowaniu decyzji i płynącej z nich
radości nieprzemijającej.
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 Propozycje filmów:
I.

BÓG NIE UMARŁ, reżyseria: Harold Cronk, rok 2014, opis: Josh sprzeciwia się
poglądom profesora filozofii. Aby zaliczyć kurs, musi udowodnić, że Bóg istnieje.

II.

BÓG NIE UMARŁ II, reżyseria: Harold Cronk, rok 2016, opis: Gdy nauczycielka
historii chce otwarcie mówić o Jezusie w swojej klasie, staje za to przed sądem, co
może kosztować ją karierę, o której zawsze marzyła.

III.

CRISTIADA, reżyseria: Dean Wright, rok 2012, opis: Film opowiada o prawdziwych
zdarzeniach, jakie miały miejsce w Meksyku lat 20. XX wieku, kiedy to chrystusowcy
walczyli z restrykcyjnym i krwawym reżimem państwa.
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