Temat spotkania: WOKÓŁ JEZUSA ZAWSZE BYŁO MNÓSTWO LUDZI
Cel: poznanie wartości fizycznego bycia z Jezusem oraz przedstawiania mu swoich pragnień.
Materiały: kolorowe gazety, arkusz papieru pakunkowego, kartka z napisem: JESTEM TU
GDYŻ KOCHAM, znak Jezusa lub małe kolorowe karteczki na jego wykonanie, Pismo
Święte, klej, taśma klejąca
PRZEBIEG
Rozpoczęcie:
Piosenka Ja do Ciebie Mały Jezu muszę znaleźć drogę
Tajemnica różańca: Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Wprowadzenie:
Animator dzieli uczestników na grupy 3-4 osobowe i rozdaje różne, kolorowe gazety i papier
pakunkowy, zachęcając, aby za pomocą kolażu przedstawili odpowiednio:
•
•
•
•

ulicę wielkiego miasta w porze największego ruchu
szkołę
dom – w momencie jakiegoś wydarzenia (np. narodzin dziecka, albo zwyczajnie
powrotu taty z pracy)
dyskotekę/imprezę

Po wykonaniu plakatów, należy je umieścić na ścianie, tak by były dla wszystkich widoczne.
Animator pyta uczestników, czy nie zapomnieli o Kimś, kto też powinien być umieszczony na
tych plakatach, gdyż On w tych wszystkich miejscach jest. To Jezus. (Gdyby padło
stwierdzenie, że równie dobrze na wszystkich plakatach należałoby zaznaczyć powietrze,
trzeba wyraźnie powiedzieć, że powietrze nie jest osobą).
Animator rozdaje członkom grupy znak symbolizujący obecność Jezusa, lub proponuje im,
aby spróbowali sami narysować taki znak graficzny.
Rozwinięcie:
Animator rozdaje członkom grup kartki, by umieścili je na swoich plakatach. Na kartkach jest
napis: Jestem tu, gdyż kocham.
Następnie uczestnicy wraz z animatorem zastanawiają się dlaczego Jezus zechciał przyjść na
ziemię, dlaczego zechciał zamieszkać wśród ludzi – przecież raczej na tym stracił – z
ludzkiego punktu widzenia – niż zyskał. Jaki cel miał Bóg zsyłając Jezusa na ziemię?
W trakcie tej dyskusji animator zachęca do cichego odczytania Mk 5, 21-34 (można
przeczytać z podziałem na role).
Jezus ukazuje się nam w tym fragmencie ewangelii Marka jako otoczony przez wielki tłum,
wręcz wkomponowany w niego. Jezus jest. I na razie po prostu jest. Czeka na pragnienie
ludzi. Zależnie od ich pragnienia, tęsknoty, wyrażanych potrzeb – będzie działał.
Można w tym miejscu zachęcić uczestników, by przypomnieli, co czyni Jezus w tym
fragmencie. Animator na końcu zwraca uwagę uczestników na powód uzdrowienia kobiety,
jaki wskazuje Jezus, a jest nim wiara, wiara w Jego moc oraz głębokie pragnienie. Animator
zachęca, by przyjrzeć się ponownie plakatom i spróbować odczytać pragnienia ludzi postaci
widniejących na plakatach. Zaprasza do wymiany spostrzeżeń.
Zakończenie:
Modlitwa spontaniczna z akcentem zapraszania Jezusa w imieniu postaci z plakatów w

problemy wszystkich ludzi, którzy w tym momencie spacerują po ulicach, znajdują się w
domach, na imprezach czy w szkołach. Animator włącza do modlitwy słowa: Wierzymy
Panie, że jesteś obecny…
Można zaśpiewać pieśń (np. Twa Obecność jest szczęściem mym)
Na zakończenie animator zachęca uczestników, by gdziekolwiek pójdą, zapraszali Jezusa i
wyznawali w sercu wiarę w Jego Obecność – pełną mocy i miłości – w danym miejscu.
Opracowanie: s. Joanna Nowińska SM

