WiaryGodni – program do pracy
z młodzieżą w klasie 8 - październik
II. Spotkanie w małej grupie

Temat: Jak kocha mnie Bóg?
Cel: Opisanie cech miłości Boga.
Materiały: Kartka z kropką dla każdego uczestnika (Załącznik 4), cytaty o Miłości
Bożej (Załącznik 5), zaproszenia na wspólną modlitwę w kościele (Załącznik 6).

1. CZĘŚĆ A: Spotkanie ogólne
WSTĘP:
Przywitanie z uczestnikami.
Na samym początku naszego spotkania zapraszam was do wykonania bardzo
prostego zadania:
Zabieg: Każdemu z uczestników rozdajemy długopis oraz małą kartkę papieru, na której w
samym środku jest namalowana malutka kropka. Następnie prosimy, by na odwrocie zapisali,
co zobaczyli patrząc na tę kartkę. Po wykonaniu tego zadania zbieramy kartki i czytamy na
głos odpowiedzi. W tym zabiegu chodzi o to, by pokazać ile osób zauważyło tylko i wyłącznie
małą kropkę, a ile tło, kolor tła lub inne szczegóły.
Podsumowanie: Podobnie jest w życiu duchowym. Zło – choć mniejsze – chce
przysłonić nam miłość Pana Boga, która jest zdecydowanie większa od naszych
słabości. Zło jest bardziej krzykliwe i hałaśliwe, więc wydaje się nam, że dominuje.
Dlatego wciąż powinniśmy na nowo dostrzegać, że w naszym życiu jest o wiele
więcej dobra, niż zła, które próbuje w nas przekrzyczeć to co pięknie i szlachetne. Zło
się narzuca, a dobro i miłość są ciche. Jak czytamy w liście świętego Jana - „Bóg jest
miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1J 4,16). Dlatego
dzisiaj chcemy tego doświadczyć.
ROZWINIĘCIE TEMATU:

Z tego fragmentu można wywnioskować, że kiedy wchodzimy w relację z Panem
Bogiem i „trwamy w Nim”, to możemy właściwie popatrzeć na siebie i na drugiego
człowieka. Trwanie w Miłości – czyli w Bogu – pozwala nam patrzeć, oceniać i
myśleć tak jak On i widzieć dobro wokół nas.

Skoro Bóg jest Miłością, to przyjrzyjmy się, jaka jest ta Miłość. Na ostatnim spotkaniu
powiedzieliśmy sobie, że prawdę o tym znajdziemy w słowie Bożym.
Uczestnicy losują przygotowane wcześniej cytaty ze słowem Bożym i na ich podstawie
omawiamy cechy miłości jaką kocha nas Bóg. Poniżej do konkretnego fragmentu zostały
podane przykładowe odpowiedzi.
1. WIECZNA → 1 Kor 13,8
2. CZUŁA, ZDOLNA DO POŚWIĘCENIA, MATCZYNA → Oz 11, 4
3. WIERNA → Za 2,12
4. CIERPLIWA → 1Kor 13,4
5. POTĘŻNA → PnP 8,6
6. DARMOWA, BEZWARUNKOWA, BEZINTERESOWNA → 1P 5,7
7. BLISKA, DAJE SIĘ POZNAĆ → J 3,16
8. PRZEBACZAJĄCA → 1Kor 13,5
9. OSOBISTA → Iz 43,4
10. UCZĄCA ODWAGI → 1J 4,16-19
11. PRAGNĄCA WZAJEMNOŚCI → J15,9-11
12. ODDANA → Iz 49,15-16
13. CZUJNA → Ps 121
14. TROSKLIWA→ Ps 23
15. NIESKOŃCZONA → Jr 31,3
16. PEWNA → Iz 54,10
17. OJCOWSKA → 1J 3,1
Skoro już wiemy jaką miłością kocha nas Bóg, to w małych grupach porozmawiamy
o tym co zrobić, aby takiej miłości doświadczyć.

2. CZĘŚĆ B: Spotkanie w małej grupie
Świadectwo: Ważne, aby podczas spotkania animator podzielił się swoim
świadectwem doświadczenia Bożej Miłości w życiu
WSTĘP:

Aby doświadczyć takiej miłości, o jakiej mówiliśmy, musimy zrobić tylko jedną rzecz
- pozwolić się kochać, przyjąć tę miłość. Tylko tyle.
Co oznacza przyjąć Miłość Bożą?
Jego przebaczającej Miłości możemy doświadczyć w sakramencie pokuty. Bliskiej
Miłości możemy doświadczyć w Komunii Świętej, gdzie Bóg daje nam się cały.
Podczas adoracji czy modlitwy możemy również doświadczyć Jego osobistej Miłości,
bo jesteśmy wtedy z Nim sam na sam. To nie Pan Bóg potrzebuje sakramentów czy

naszej modlitwy, to nie jest prezent od nas dla Niego. To nie my coś Mu dajemy, ale
to On nam je daje, właśnie po to, byśmy mogli przyjmować Jego Miłość.
Bóg także okazuje nam swoją Miłość, przez dobro jakiego doświadczamy w naszej
codzienności. Spróbujmy poszukać oznak Bożej Miłości w naszym życiu.
DZIELENIE:

Animator zaprasza uczestników do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami odnośnie poniższych
pytań. Zadaje je pojedynczo i dopiero po wyczerpaniu tematu przechodzi do następnego.
•

•

Jak Pan Bóg pokazuje, że Cię kocha?
o W twoim domu…
o W szkole…
o Wśród znajomych…
Co może przeszkadzać ludziom w zauważeniu Bożej Miłości?

PODSUMOWANIE:

Czy wiecie jaka jest jedyna rzecz, której Pan Bóg nie może zrobić? On nie może
przestać Cię kochać. Cokolwiek by się nie działo, jesteś Jego ukochanym dzieckiem.
W którym momencie po raz pierwszy zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi?
Na chrzcie. Właśnie w sakramencie chrztu możemy zauważyć, jak Bóg pokochał nas
Miłością, o której przed chwilą mówiliśmy. Nadano Ci imię – to znak miłości
osobistej; byłeś małym dzieckiem, nie mogłeś się odwdzięczyć za chrzest, który
otrzymałeś – to miłość bezinteresowna i darmowa; twój chrzest nigdy nie traci
ważności, nigdy nie przestaniesz być dzieckiem Bożym, nawet gdybyś zrobił coś
bardzo złego – to miłość wierna. Chrzest pokazuje nam jaka jest miłość Boga do nas!
Dynamika: W tym miesiącu odbędzie się nasza wspólna modlitwa w kościele,
podczas której będziemy mogli odnowić swoje przyrzeczenia chrzcielne. Będzie to
czas, w którym będziesz mógł stanąć przed Bogiem i powiedzieć Mu co czujesz,
jakiej miłości potrzebujesz doświadczyć.
Jeśli potrzebujesz doświadczenia Bożej Miłości, to podejdź do stolika i zabierz ze
sobą zaproszenie na tę modlitwę i przyjdź na nią. Podejmij tę decyzję w wolności.
Nikt Cię do tego nie zmusi.
Zadaniem dla Ciebie na ten tydzień będzie odnalezienie swojej daty chrztu,
zapisanie na kartce i przyniesienie na następne spotkanie w grupach.
Na stoliku kładziemy zaproszenia na wspólną modlitwę do kościoła (Załącznik 6)
MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE

Boże, który jesteś najlepszym Tatą, dziękujemy za to, że dzisiaj się spotkaliśmy. To
Ty nas tutaj zaprosiłeś, bo Tobie zależy na nas. Prosimy Cię, abyś błogosławił nam na

ten kolejny tydzień, pomagał podejmować ważne decyzje i okazywał nam
nieustannie jak bardzo nas kochasz. Ojcze nasz…

