
WiaryGodni – program do pracy  
z młodzieżą w klasie 8 - wrzesień 

I . SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE  

Temat: Ważne, że jesteś!  

Cel: Integracja uczestników spotkania, uzasadnienie potrzeby spotkań w małych 
grupach oraz przedstawienie ich zasad. 

Materiały: Biblia, sprzęt do projekcji filmu z dźwiękiem, grafika A3 przedstawiająca 
balon (Załącznik 1.), karteczki samoprzylepne w dwóch kolorach, długopisy, kartki 
z zasadami małej grupy (załącznik 2.). 

 

1. CZĘŚĆ A: Spotkanie ogólne 

WSTĘP: 

Przywitanie uczestników. Warto wyrazić radość z obecności tych, co są. Nie komentować 
nieobecności tych, co nie przyszli.  

Lodołamacz: „moimi przyjaciółmi są”. Wszyscy stają w kręgu. Jedna osoba na środku 
głośno mówi „moimi przyjaciółmi są..... np. noszący białe obuwie” – i osoby wywołane 
zamieniają się miejscami. Ostatnia z osób mówi głośno „moimi przyjaciółmi...” i tak dalej. 

Prowadzący zadaje pytanie: „Gdzie można znaleźć więcej niż 100 osób naraz?” (na 
dyskotece, w supermarkecie, w pociągu, w kościele). 

Pan Bóg stwarzając człowieka uczynił go podobnym do siebie. Jednym 
z podobieństw jest fakt, że żyjemy razem. Nie jest łatwe i dobre życie 
w osamotnieniu. Miewamy takie momenty, kiedy jesteśmy tylko częścią tłumu, 
czujemy się anonimowi i jest nam z tym dobrze. Ale kiedy mamy się zmierzyć 
z trudnościami, z ważnymi pytaniami w sercu, wolimy mieć przy sobie kogoś, kto 
chociażby nas wysłucha, a czasem nawet poda pomocną dłoń. 

ROZWINIĘCIE TEMATU: 

Dobrze wiedział o tym Jezus. Wiedział, że każdy chce być ważny, zauważony, 
doceniony. Nikt nie chce być tylko tłem. Jezus uczy nas doceniać to, kim jesteśmy. 
I ta różnorodność pozwala nam wzajemnie sobie pomagać. Dzięki temu, że są obok 
nas ludzie, możemy się dowiedzieć sporo o sobie. Możemy się w nich przejrzeć jak 
w lustrze. O tym, że warto być razem możemy się dowiedzieć z krótkiego filmiku: 

its smarter to travel in groups - De Lijn.mp4 - https://youtu.be/MNSdUEkZsf0 

https://youtu.be/MNSdUEkZsf0


Jezus przemawiał do tłumów, ale pracował i tłumaczył wszystko małej grupce. 
Możemy o tym przeczytać w Ewangelii św. Marka: 

„Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli 
do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli” /Mk 3, 13-14a/ 

oraz 

„A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim 
uczniom” /Mk 4,34/ 

Nie było przeszkodą to, że oni nie zawsze się dogadywali, że różnili się między sobą. 
Mieli jedną cechę wspólną – odpowiedzieli na zaproszenie Jezusa. Zgromadzili się 
wokół Niego. 

Świadectwo: Prowadzący albo animator może dać krótkie świadectwo, że warto jest 

poznawać Jezusa w grupie. O tym, jak ubogacająca jest wspólnota. 

Plusy małej grupy to między innymi możliwość wypowiedzenia się dla każdej 
osoby. Czasem przed mniejszą liczbą ludzi łatwiej jest powiedzieć coś ważnego. Ale 
też dzięki temu nie jest się tylko częścią tłumu, ale nawiązuje się relacje. No i jak ktoś 
przyniesie cukierki, to łatwiej się podzielić. Chcemy się uczyć bycia razem, bycia we 
wspólnocie. Naśladując apostołów spotykać się będziemy w małych grupach. 

Jeśli są animatorzy, którzy te spotkania będą prowadzić, ważne żeby się przedstawili. 

Następnie uczestnicy udają się na spotkanie w małej grupie. 

 

2. CZĘŚĆ B: Spotkanie w małej grupie 

ZAPOZNANIE: 

Każdy, rozpoczynając od animatora, mówi swoje imię, a potem krótko opowiada o dwóch 

rzeczach, które lubi i o dwóch, których nie lubi. 

POGŁĘBIENIE TEMATU: 

Animator przedstawia uczestnikom rysunek (min. A3), grafikę balonu do latania.(Załącznik 

1.) 

Wiadome, jak działa balon. Ciepłe powietrze wypełnia czaszę, która unosi go do 
góry. Ale też ma swoje obciążenie, które ciągnie go w dół. 

Tak też jest z nami. W naszym życiu są rzeczy, osoby i sytuacje, które unoszą nas w 
górę, ale także takie, które ciągną nas w dół. 

Uczestnicy na samoprzylepnych karteczkach (osobne kolory dla każdego pytania) wypisują 

w chwili ciszy własne odpowiedzi na pytania: 



• Jakie trudności mają ludzie w Waszym wieku? 

• Co daje siłę ludziom w Waszym wieku? 

Po przygotowaniu karteczki naklejane są w odpowiednich miejscach (na górze balonu – 

nadzieje, na koszyku - trudności). Potem animator odczytuje wypisane treści karteczek. 

A następnie podsumowuje: 

Widzimy, że w życiu młodych ludzi nie brak trudności. Jednak dzięki temu, że 
mamy obok siebie innych ludzi, trudności łatwiej pokonywać, a nadzieje łatwiej 
realizować. Dlatego właśnie chcemy spotykać się w małych grupach. 

Jednak żeby nasze spotkania były owocne, musimy ustalić wspólne zasady dla 
naszych spotkań w grupie.  

Animator rozdaje kartki z listą zasad obowiązujących na spotkaniach (załącznik 2.). Prowadzi 

dyskusję na temat każdej z zasad (czy młodzi się zgadzają?; dlaczego?; co chcieliby zmienić, 

co chcieliby dodać?). 

PODSUMOWANIE: 

Jeżeli będziemy przestrzegali tych zasad, na pewno spotkania będą dla nas owocne. 
Ucieszmy się, że jesteśmy razem i możemy spróbować czegoś nowego!  

Animator dziękuje wszystkim na spotkanie i podaje termin kolejnego. 

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE: 

Panie Boże, dziękujemy Ci, że mogliśmy się poznać. Dziękujemy, że nie chcesz, 
abyśmy byli sami i że dajesz nam ludzi, którzy mogą być dla nas wsparciem. 
Dodawaj nam odwagi na to co jeszcze przed nami. Ojcze nasz… 


