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3.niedziela przed końcem roku kościelnego

Główna myśl: Bądź zawodnikiem Bożej drużyny
Tekst: Ewangelia Łukasza 11,14-23 – Jezus odpowiada na zarzuty współpracy z szatanem
Wiersz: „W Bogu odniesiemy zwycięstwo.” Psalm 60,14 a
Cele:



Dziecko poznało uzdrowienie niemego
Dziecko zostało zachęcone, by należeć do Bożej drużyny

I. Wstęp
Tor przeszkód
Pomoce: Biblia, przygotowany krótki tor przeszkód (informacja dla osoby prowadzącej: dla grupy
młodszej prosty, dla grupy starszej trudniejszy) drobne cukierki dla drużyn
Przebieg:
Witam was, cieszę się, że jesteście. Dzisiaj na dobry początek troszkę sobie pobiegamy, a dokładniej
postaracie się pokonać przygotowany krótki tor przeszkód. (osoba prowadząca pokazuje
przygotowany tor przeszkód) Zaraz zostaniecie podzieleni na drużyny. Każdy zawodnik będzie musiał
pokonać ten tor. Wygrywa ten zespół, którego zawodnicy pokonają trasę jako pierwsi. (osoba
prowadząca dzieli wszystkie dzieci na drużyny, a następnie mówi START. Osoba prowadząca podczas
zawodów obserwuje jak zachowują się zawodnicy poszczególnych drużyn: czy współpracują,
dopingują się, a może się kłócą )
Podsumowanie:
Wasze współzawodnictwo było całkiem dobre. Obserwując wasze zmagania, można było zauważyć,
że niektórzy z was dopingowali się, zachęcali się nawzajem, czy nawet wspierali zawodników swojej
ekipy. I wtedy drużyna stawała się mocniejsza, szybciej pokonała wyznaczoną trasę. Natomiast
drużyna, która przekrzykiwała się, skupiła się na kłótniach zamiast na działaniu wcale nie była mocna.
O tym mówi dziś Pan Jezus. Posłuchajcie proszę.
II. Szkółka
Pomoce: Biblia, postacie do opowiadanej historii z flanelografu, stoper
Przebieg:
1. Uzdrowienie niemego człowieka – Gdziekolwiek Pan Jezus pojawiał się, od razu za Nim zjawiało
się sporo ludzi. Przychodzili, by prosić Go o pomoc i Pan Jezus im nie odmawiał. Tak było też
w przypadku pewnego człowieka. Ten człowiek nie potrafił mówić, był niemy. Wyobrażacie sobie
taką sytuację, że chcielibyście coś powiedzieć np. mamie, czy koledze i nie potraficie? (odpowiedzi
dzieci) Byłoby ciężko. To może zrobimy mały eksperyment, postaracie się przez dwie minuty nic nie
mówić, oczywiście będę mierzyć czas, zobaczymy jak to będzie. (osoba prowadząca pokazuje stoper
i zaczyna mierzyć czas, natomiast dzieci starają się nic nie mówić) I jak się czuliście, gdy nie mogliście
nic powiedzieć? (odpowiedzi dzieci) Było ciężko i te dwie minuty strasznie się dłużyły. To teraz
możecie sobie wyobrazić jak ciężko było niememu mężczyźnie, który nie mógł mówić przez wiele lat.
Przyszedł do Jezusa, a On uzdrowił go. Nareszcie mógł usłyszeć swój głos. Jaka to musiała być radość.
2. Zarzuty wobec Jezusa –lecz nie wszystkim spodobało się uzdrowienie niemego człowieka. Byli
tacy, którzy zamiast cieszyć się i dziękować za to, co Jezus zrobił, zaczęli Go krytykować i oskarżać
mówiąc: „On czyni to mocą Belzebuba – szatana. To szatan daje Jezusowi taką moc.” I żądali: „Niech
pokaże jakiś znak, to wtedy zobaczymy, czy ma prawo nazywać się Synem Bożym, Mesjaszem.” Czy
my nie zachowujemy się podobnie? Często zamiast się cieszyć i dziękować Panu Bogu za to, co
otrzymujemy; jesteśmy niezadowoleni. I często wolimy krytykować. Tak jak ci ludzie, którzy
krytykowali Jezusa.

1

3. Kapitan drużyny – Czy kapitan działałby przeciwko swojej drużynie? Czy pozwoliłby jednemu
ze swoich zawodników przeszkadzać i szkodzić reszcie drużyny, by ją osłabić? Raczej nie. To byłoby
niemądre. Pan Jezus zapytał wtedy stojących ludzi: Czy tak miałby działać szatan, osłabiając swoje
królestwo? Raczej nie! To byłoby niemądre. Więc jaką mocą czynił to Jezus?
4. Pan Jezus uzdrawia mocą Bożą – Pan Jezus należy do Bożej drużyny, dlatego wszystko co robił,
robił to mocą Bożą dla Pana.
III. Zakończenie
Do której drużyny ty należysz? Jeżeli należysz do Bożej drużyny to możesz być pewien, że na pewno
dotrzesz do wyznaczonego, zwycięskiego celu. Lecz jeżeli jeszcze do tej drużyny nie należysz, to
możesz nawet dzisiaj do niej przystąpić. Działaj więc w Bożej drużynie i przynoś Panu dobre owoce.
(informacja dla osoby prowadzącej: przeznaczyć czas na modlitwę, w której dzieci będą mogły z jednej
strony podziękować za to, że już należą do Bożej, zwycięskiej drużyny; lub będą mogły poprosić o to, by
należeć do drużyny Pana.)
1. Wiersz biblijny
W Bogu odniesiemy zwycięstwo. Psalm 60,14 a
Pomoce: na dużej kartce narysowane podium, a na nim zapisane: PSALM 60,14a,
natomiast na trzech kartkach zapisać wiersz,
na pierwszej kartce zapisać: W BOGU
na drugiej: ODNIESIEMY
na trzeciej: ZWYCIĘSTWO.
masa mocująca
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
Dzisiejszy wiersz to zdanie, które jest radosną prawdą. Mówi o tym, że gdy idziemy za Panem, gdy
należymy do drużyny Jezusa, wtedy z pewnością odniesiemy zwycięstwo. Fajnie jest odnosić
zwycięstwo.
Informacja dla osoby prowadzącej: do przymocowanego podium przyczepia za pomocą masy
mocującej poszczególne słowa wiersza. Wiersz powtarzają wszyscy głośno. Następnie osoba
prowadząca wyznacza osoby, które zdejmą wybrane przez siebie słowa wiersza. Za każdym razem
wszyscy głośno powtarzają wiersz. Na koniec można znowu wszystkie słowa przymocować do podium.
2. Prace plastyczne
A. Zwycięstwo
Pomoce: załącznik nr 1 (patrz załącznik:
2017_11_12_3_Niedziela_Przed_Koncem_Roku_Koscielnego_zalacznik_nr_1
Informacja rysunek zamieszczony za zgodą portalu św. Izydora, www.isidorus.net
Przebieg:
 rozdać załącznik nr 1, kredki
 poprosić o pokolorowanie obrazka

B. Boża drużyna
Pomoce: rolka po papierze toaletowym, farby, wydrukowany napis: DRUŻYNA JEZUSA, i poznany
wiersz, nożyczki, klej, różne materiały, które służą do ozdabiania
Przebieg:
 rozdać każdemu po jednej rolce po papierze
 poprosić, by każdy swoją rolkę przeciął na połowę, tak by powstały dwie mniejsze rolki
 następnie poprosić o rozcięcie powstałych rolek
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jedną z rolek należy pokolorować, ozdobić
na gotową, pokolorowaną rolkę nakleić napis DRUŻYNA JEZUSA, oraz poznany wiersz
potem obie rolki skleić razem, by stworzyły sztywniejszą całość, którą można założyć sobie
na ramię

Zdjęcie gotowej pracy: Patrz załącznik:
2017_11_12_3_Niedziela_Przed_Koncem_Roku_Koscielnego_zalacznik_nr_2

Załączniki:
2017_11_12_3_Niedziela_Przed_Koncem_Roku_Koscielnego_zalacznik_nr_1
2017_11_12_3_Niedziela_Przed_Koncem_Roku_Koscielnego_zalacznik_nr_2
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