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  JULIA JAKLIK

Temat:Czy warto mieć chłopaka/dziewczynę?

a) Cel dydaktyczny: Uświadomić, że sympatie zaczynają się od naturalnych relacji.
b) Cel wychowawczy: Pomóc opanować lęk przed samotnością i odrzuceniem.
Pomoce: Biblia, kartki A4, kilka długopisów/kredek

Treść

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania
Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, modlitwy do Pana Jezusa (znaną formułką lub
własnymi słowami).

Panie Jezu spraw, by nasze spotkanie było dla nas owocne. Abyśmy otwierali się na siebie
nawzajem i zostali napełnieni miłością przez Ducha Świętego, aby móc dzielić się nią ze
wszystkimi. Amen.

Animator wita wszystkich obecnych i po wprowadzeniu atmosfery skupienia przechodzi do
tematu…

2. Treść właściwa

I. Widzieć
Na początku chciałabym, abyście w grupach 3-4 osobowych, tak jak siedzicie, , korzystając z kartek
A4, które wam dam, spróbowali odpowiedzieć na pytanie: Czym dla was jest i jak wygląda związek
dwóch  osób?  Odpowiedź  możecie  wyrazić  w  dowolny  sposób:  narysować  coś,  napisać,  zrobić
wydzierankę – forma dowolna. [Animator rozdaje kartki A4, dowolną ilość i daje czas na pracę w
grupie. Po zakończeniu pracy zadaje pytanie:]
-Czym zatem jest związek dwóch osób? [Każda grupa prezentuje swoją pracę]

Dziękuję za wasze wypowiedzi.
Wiele treści przedstawiliście na temat bliskich relacji, ale myślę, że możemy powiedzieć o tym wiele
więcej. Dlatego chciałbym podczas tego spotkania podjąć głębszą refleksję dotyczącą pytania: Co
daje  posiadanie  sympatii,  kiedy  może  rozpoczynać  się  czas  „chodzenia”,  jakie  są  trudności  w
podjęciu  się  tego  zobowiązania? W  jaki  sposób  wyrażać  sobie  sympatię  oraz  co  w  tej  więzi
możecie wyrażać w środowisku?

II. Osądzić

Aby łatwiej nam było odpowiedzieć na nasze pytania przeczytajmy kilka cytatów z Pisma Świętego:
1. „Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości!” (1 Kor 16,14)
Spróbujmy sobie wyobrazić, jak wyglądałyby nasze relacje, gdyby każde nasze słowo i zachowanie
było motywowane miłością. Nie padłoby wiele przykrych słów i nie byłoby tylu kłótni wynikających
z  egoizmu.  Te  zostałyby  zastąpione  wzajemnym  szacunkiem,  życzliwością  oraz  prawdziwą
intymnością.
-Czy takie relacje są możliwe ? Z jakiego żródła trzeba korzystać by mieć takie relacje?
(Takie relacje są możliwe tylko wówczas, kiedy ich źródłem będzie prawdziwa miłość, a ludzie będą
ją czerpać od Boga)
2. „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe” (Ga 6,2)
-Co jest ważym elementem według prawa Chrystusowego?
(Niezwykle ważnym elementem naszych relacji jest wzajemna pomoc i wsparcie.)
3. „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu,
abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe”
(Rz 12,2).
-Jak myślicie co miał na myśli Bóg mowią, abyśmy nie brali wzoru z tego świata?
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|(Bogu chodziło,  abyśmy byli  sobą  i  nie  zmieniali  się  ze  względu na  otoczenie,  dziwne  mody oraz
przerażające zasady panujące wokół nas. Abyśmy zwracali uwagę na Niego i odróżniali prawdziwe
dobro od zła.)

III. Działać
Pamiętajcie, na pewno warto mieć chłopaka /dziewczynę, o ile jest to osoba którą naprawdę
kochamy, darzymy miłością. Nie ulegajmy presji otoczenia, poczekajmy na kogoś wyjątkowego,
ale nie zapominajmy również o osobach dookoła nas, aby im także okazywać swoją miłość.
 Proszę was teraz abyście podali dłoń osobą siedzącym obok was i powiedzieli im, że cieszycie się,
że są tu dziś obecne.

3. Hasło spotkania

„Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.”

4. Piosenka spotkania

Arka Noego - „Święty Uśmiechnięty”

5. Zadanie apostolskie

W pacierzu przez najbliższy tydzień dodatkowo pomodlę się o dobrego chłopaka/ dziewczynę.

6. Modlitwa na zakończenie

Panie Jezu prosimy Cię, pomóż nam okazywać miłość do innych ludzi oraz znaleźć osobę
wyjątkową przy której warto trwać przez całe życie, zarówno w radości jak i smutku.

Amen.


