
Kinga Iwasieczko

      Temat: CZYM JEST CHRZCIELNICA? PO CO W KOŚCIELE FIGURKI?
CHRZCIELNICA - TAM RODZIMY SIĘ DLA JEZUSA

  a)  Cel dydaktyczny: przybliżenie i przypomnienie wartości Chrztu Świętego, wyjaśnienie
terminu chrzcielnica i dowiedzenie się po co w Kościele są figurki.
   b)  Cel wychowawczy: Zachęta do modlitwy, dostrzeganie wagi Chrztu Św. w swoim życiu.
Pomoce :Pismo Św., świeczka, trzy figurki świętych, kartki papieru A4 ok 8 szt., długopisy ok
8 szt., kilka kredek, śpiewniki, aneksy

Treść

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania

Animator zapala świecę i proponuje wspólną modlitwę do Duch Św.(znaną formułką lub
własnymi słowami).
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to
spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

                                                          2.     Treść właściwa
I. Wiedzieć

Animator wprowadza w temat chrztu św. i omawia dlaczego w kościele są figurki:

Na dzisiejszym spotkaniu omówimy sobie znaczenie sakramentu Chrztu Świętego,
wyjaśnimy co to jest chrzcielnica i poznamy ciekawe zagadnienia np. po co w Kościele są
figurki. Na początku rozdam każdemu z was po kartce, na której narysujecie lub odpowiecie
mi na pytanie. Później każdy z was przeczyta swoje odpowiedzi, możecie pracować w
grupach.

-Czym dla was jest Chrzest?( po pewnym czasie każda osoba prezentuje swoją pracę)

Następnie animator rozdaje krzyżówkę do rozwiązania (Aneks2)

Po rozwiązaniu następuje podsumowanie dokonanej pracy:
Wykonane przez was zadania uświadamiają nam, że sakrament Chrztu jest bardzo ważny.
Chrzest jest symbolem nawrócenia i odpuszczenia grzechów.

            Animator pokazuje uczestnikom figurki świętych i porusza temat figurek w Kościele:

-Kogo przedstawiają te figurki?(wypowiedzi uczestników)

-Jak myślicie po co są figurki?(Figurki są wyobrażeniami świętych w ten sposób możemy
sobie wyobrazić świętego jak wyglądał)

-Po co w Kościele są figurki ?(figurki w Kościołach pomagają wiernym w modlitwie wierni
mogą prosić świętych (nie figury!)żeby razem z nimi modlili się do Boga. Wszyscy święci
są blisko Boga w niebie. )



II. Osądzić

Animato zachęca uczestników do wysłuchania opowiadania o Chrzcie św. (Animator czyta).

Każdy pingwin wykluwa się na nogach swojego ojca, ale w tak przejmująco zimnym i
wrogim środowisku może przetrwać tylko w społeczności. Kamera pokazywała nieustanne
krążenie pingwinów wychodzących z ogrzanego centrum grupy i zajmujących swój
posterunek na skraju skupiska, by w ten sposób zrobić miejsce tym zmarzniętym, ciężko
stąpającym do jego środka, by znów się ogrzać.

Podobnie jak samotnemu pingwinowi ciężko jest przetrwać zimę na Antarktydzie, tak i
samotnej jednostce trudno jest nie stracić wiary w destruktywnym, zimnym klimacie
współczesnego, świeckiego Zachodu. Niektórzy z nas rodzą się w „domach wiary”, w
rodzinach, których wiara umacnia nas tak długo, jak długo nie jesteśmy wystarczająco
dorośli, aby ją przyjąć osobiście.
 W  czasie chrztu ktoś inny odpowiada za nas na pytania nie przez brak szacunku dla naszej
wolności, ale z przekonania, że bycie człowiekiem oznacza bycie stworzonym dla Boga, i że
dziecku nie można już dłużej odmawiać chrztu, podobnie jak nikt nie odmówiłby mu mleka
dlatego tylko, że o nie jeszcze nie poprosiło.

Animator zachęca do rozmowy i głębszej refleksji na temat przeczytanego opowiadania, a
później zadaje pytanie:

 -jakie są symbole chrztu św.? (krzyż, biała szata, woda święcona, świeca)

Teraz sięgnijmy do Pisma Świętego i przeczytajmy fragment przedstawiający chrzest Pana
Jezusa:

(Łk 3, 21 nn). „Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A
gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej
niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie»”

-Dlaczego Jezus przyjął Chrzest od św. Jana ?( Jezus Chrystus przyszedł na świat, żeby
zbawić grzeszników. Przyjmując chrzest od św. Jana, Jezus solidaryzuje się z grzesznikami,
których przyszedł zbawić)

Następny fragment Pisma Św. mówiący o ustanowieniu Chrztu jako sakramentu (chętny
uczestnik spotkania czyta)

(Mt 28,16),, Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im
polecił.
 A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.  Wtedy Jezus podszedł
do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na
ziemi.  Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i
Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».’’

-Czy Jezus potrzebował chrztu sakramentalnego?(Jezus nie potrzebował takiego chrztu,
ponieważ poczęty z Ducha Świętego był od momentu poczęcia Święty i Niewinny. Chrzest
sakramentalny Jezus ustanowił dopiero po swoim zmartwychwstaniu ).



Animator pokazuje uczestnikom obrazek chrzcielnicy (Aneks1) i pyta się czy wiedzą co to
jest:

-Czy wie ktoś co przedstawione jest na tym obrazku (chrzcielnica)

-A do czego służy chrzcielnica (Najczęściej małe dzieci chrzci się w chrzcielnicy).

 Zastanówmy się więc:

 -Co to jest chrzcielnica i jak wygląda? (burza mózgów)

Chrzcielnica to naczynie wypełnione wodą święconą, najczęściej w kształcie kielicha,
przeznaczone do sakramentu Chrztu. To tam zaczyna się nowe życie człowieka jako
chrześcijanina.

 Podsumowanie: Chrzest jest pierwszym sakramentem św. jest początkiem życia
chrześcijańskiego, chrzcielnica to naczynie napełnione wodą świętą, które służy do chrztu
wodą, a figurki w Kościele pomagają w modlitwie do Boga i świętych.

III. .Działać

Na koniec niech każdy na odwrocie swojej kartki narysuje coś co zapamiętał z tego
spotkania np. jakiś symbol chrztu, figurkę lub chrzcielnicę.
 Po określonym czasie następuje prezentacja swoich prac.

                                                          3. Hasło spotkania
                                 Otwieram się na wielki dar chrztu, na Ducha Świętego!

                                                        4 .Piosenka spotkania
                                                    ,,Ofiaruje Tobie Panie Mój ''

                                                       5. Zadania apostolskie
    Otwórz się na wielki dar chrztu , na Ducha Św. i pomódl się do niego swoimi słowami.

                                                       6.Modlitwa na zakończenie
Podczas naszego dzisiejszego spotkania mieliśmy okazję przypomnieć sobie jak ważny jest
chrzest i uświadomić sobie jaką rolę pełni w naszym życiu, dowiedzieliśmy się co to jest
chrzcielnica i po co w Kościele są figurki. Na koniec w ciszy przez chwilę zastanówmy się
co dało nam to spotkanie i jak wykorzystamy tą wiedzę co zdobyliśmy (1 min
ciszy. )Podziękujmy Panu Bogu za to spotkanie, że mogliśmy się tu wszyscy razem spotkać :
,,Ojcze miłosierny dziękujemy Ci za te wszystkie łaski, którymi nas codziennie obdarzasz,
dziękujemy Ci za ten piękny dzień, za to spotkanie, jesteśmy Ci bardzo wdzięczni, że
możemy się tu spotkać wszyscy razem.... ,,Ojcze Nasz....''



                                                                   ANEKS 1



ANEKS 2


