I zasada KSM- „Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej
duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku.”
1. Cele spotkania:
❖ Poznanie znaczenia I zasady KSM-u.
❖ Rozwijanie umiejętności związanych z interpretacją zasad
❖ Ukazanie miłości Boga do człowieka
2. Słowa klucze:
Miłość, dekalog, świadectwo, KSM, działanie, Niebo
#Uwaga do prowadzącego
Zdanie przewodnie, które towarzyszy całemu spotkaniu: „KSM-owicz, który nie
pielęgnuje w sobie miłości do Boga, nie jest przygotowany do działania dla
innych”. Zdanie to możesz napisać na tablicy wielkimi literami, bądź
wydrukować je na wielkiej kartce, czy nawet napisać na dużym kartonie, niech
będzie widoczne przez całe spotkanie. Jeżeli młodzi zrozumieją to zdanie i
zainspiruje ich ono do działania, możesz uznać swoje spotkanie za sukces! To jest
absolutnie KLUCZOWA SPRAWA całego spotkania!

3. Uwagi metodyczne
❖ Pomoce:
Pismo Święte, tablica do rysowania
❖ Metody:
Dyskusja, pogadanka, metoda słoneczka, praca w grupach
❖ Literatura i środki audiowizualne:
Podręcznik KSM (temat o I zasadzie)

4. Plan spotkania
● Wstęp – czas ok. 15 minut
❖ Powitanie
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❖ Modlitwa
❖ Przedstawienie tematu
● Rozwinięcie – czas ok. 80 minut
❖ Co wezmę na bezludną wyspę?
❖ O dekalogu słów kilka
❖ Miłość Boga do człowieka
❖ Jak odwzajemnić Bogu miłość?
❖ Uczta Niebieska
❖ Świadectwo KSM-owicza
• Zakończenie – czas ok. 15 minut
❖ “I co dalej?” – podsumowanie
❖ Modlitwa KSM
❖ Zawołanie KSM
❖ Iskierka przyjaźni
❖ Błogosławieństwo
5. Przebieg spotkania:
•

Wstęp:

1. Powitanie uczestników, modlitwa
Modlitwa do Ducha Świętego.
Panie Jezu Chryste, prosimy Cię o światło Ducha Św. na nasze spotkanie, abyśmy potrafili
otworzyć się na to co chcesz nam dzisiaj powiedzieć. Prosimy także za nas samych, abyśmy
kierowali się dobrymi , szlachetnymi wartościami, a także potrafili kształtować swoje
charaktery. / Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze… / pieśń do Ducha Św.
2. Przedstawienie tematu.
3. Wprowadzenie do tematu: „Co zabralibyście na bezludną wyspę?”
•

Rozwinięcie:
1. Co zabralibyście na bezludną wyspę?
Osoba prowadząca pyta uczestników jakie 10 najważniejszych rzeczy zabraliby na
bezludną wyspę. Następnie zadaje im pytanie jakie 10 najważniejszych rzeczy jest im
potrzebne na drodze do Nieba.
Następnie rozkłada na stole karteczki z obrazkami osób, wykonujących dany zawód oraz
karteczki z nazwami dokumentu prawnego, którym kieruje się ta osoba w swoim
zawodzie (załącznik #1). Prosi uczestników aby dopasowali je do siebie. Na końcu
nawiązuje do obrazka Chrześcijanina i Dekalogu, którym on powinien kierować się w
swoim życiu.
2. O Dekalogu słów kilka – metoda słoneczka
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Prowadzący na środku flipchartu wypisuje hasło „Dekalog" i razem z grupą wypisuje
skojarzenia do niego, mają one doprowadzić do hasła "zbiór zasad, którymi mamy się
kierować, dany człowiekowi od Boga na wzór.”
Przykłady:
- zasady moralne,
- wskazówki w życiu,
- droga do Nieba
Prowadzący podsumowuje wszystkie te skojarzenia. Wyjaśnia uczestnikom, czym jest
dekalog (zbiór podstawowych nakazów moralnych), a następnie prosi ich, aby
spróbowali samodzielnie odnaleźć fragment w Ewangelii o Dekalogu. Zanim
rozpoczną czytanie odpala świece. Odczytuje fragment (Księga Wyjścia 20,1-17) oraz
pokazuje uczestnikom historię otrzymania Dekalogu (Są to zasady moralne spisane
palcem Bożym na dwóch kamiennych tablicach i przekazane Izraelitom pod górą
Synaj, podczas ich wędrówki z Egiptu do ziemi obiecanej).
WNIOSEK:
Jak każda grupa zawodowa, czy też religia kieruje się odpowiednimi „drogowskazami”,
tak też my jako KSM-owicze, mamy swoje „drogowskazy” w postaci 10 zasad, którymi
powinniśmy kierować się w życiu, aby stać się dobrymi Katolikami i członkami KSM.
4. Miłość Boga do człowieka
Animator rozpoczyna ten etap od ukazania uczestnikom ogromu miłości Boga do nas;
może posłużyć się przy tym krótkimi fragmentami z Pisma Świętego (załącznik #2), w
ten sposób może pokazać, że Bóg na różne sposoby, w różnych momentach historii
Zbawienia ciągle pokazywał nam że nas kocha (można też skorzystać z własnego
pomysłu)
Wyjaśnienie uczestnikom, że wobec tak licznych dowodów miłości Boga do nas, nie
możemy przejść obojętnie.
5. Uczta Niebieska – praca w grupach
Prowadzący dzieli młodych na grupy (ilość grup zależy od ilości młodych, w grupach
powinno być ok. 5 osób) i prosi ich, aby stworzyli dwa plakaty reklamowe (każda grupa
jeden), zapraszające ludzi na Ucztę Niebieską. W plakacie zawierają m.in. informacje: kto
jest zaproszony? Jaki jest warunek dostania się na te Ucztę?
Po skończonej pracy, młodzi przedstawiają plakaty na forum grupy.
6. Jak możemy odwzajemnić Bogu miłość? – dyskusja
(ważne w tym kontekście jest, aby to nie była sucha dyskusja, ale by niosła za sobą
konkretne działanie, zmiany w życiu młodego człowieka, propozycje jakie działania
można wprowadzić znajdują się kilka punktów niżej) Propozycje przykładów do dyskusji
dla prowadzącego:
- moja własna postawa,
- PRAWDZIWE świadectwo,
- szczera modlitwa,
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7. Czy Pan Bóg chce abyśmy świadczyli o Jego Miłości? - dyskusja
Prowadzący zadaje młodym pytania:
- Kiedy możemy świadczyć o Bogu?
- Jak młody człowiek może świadczyć o Miłości Boga do nas w swoim otoczeniu, wśród
znajomych, w rodzinie? (KONKRETNE PRZYKŁADY!) –
- Dlaczego boimy się głosić?
- Po co w ogóle świadczyć?
- Co to może zmienić?
• Zakończenie
• “I co dalej?”
Ważne jest, aby z tego spotkania, z dyskusji, z pracy wypłynęły konkretne owoce,
postanowienia, dlatego proponujemy akcję: każdy uczestnik pisze na Facebook’u
wiadomość - dobrą nowinę, np: „Bóg Cię kocha”, „Jestem ukochanym dzieckiem Boga”
itp.(NIECH TO BĘDZIE ŚWIADOME!); ewentualnie przy okazji różnych zbiórek
przy kościele, które na pewno organizujecie, rozdawanie ludziom karteczek też z taką
dobrą nowiną jak: „Pan Bóg Cie kocha”, „Jesteś wyjątkowy w oczach Boga”; spróbujcie
wymyśleć takie postanowienie w całej grupie, abyście mogli wszyscy razem, we
wspólnocie rozwijać swoją miłość do Boga, ale także nieść ją innym.
•

Modlitwa na zakończenie:
Modlitwa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (załącznik #3)

•

Prowadzący wypowiada zawołanie KSM: “Przez cnotę, naukę i pracę służyć
Bogu i Ojczyźnie - na co uczestnicy odpowiadają - GOTÓW!”

•

Iskierka Przyjaźni
Uczestnicy stoją w kręgu, trzymają się za ręce (ręce są skrzyżowane „prawa na lewą”).
Prowadzący przekazuje KSM-owiczowi stojącemu obok uścisk dłoni, wypowiadając
słowa: „Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niechaj trafi do Waszych serc i
powróci do moich rąk.” Uścisk dłoni jest kolejno przekazywany. Gdy powróci do
prowadzącego wszyscy wypowiadają słowa „DOBRZE, ŻE JESTEŚ!”. I wszyscy
obracają się przez ramię, by „rozwiązać skrzyżowane ręce”.

•

Błogosławieństwo.

6. Materiały pomocnicze:
Załącznik nr. 1 – Zawody oraz zbiór zasad, którymi dane zawody się kierują
Załącznik nr. 2 – Fragmenty biblijne
Załącznik nr. 3- Modlitwa KSM
7. Uwagi:
8. Zaplecze techniczne:
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Tablica, kartki formatu A3, flamastry, świeca, wydrukowane na kartkach, obrazki z zawodami
oraz Modlitwa KSM.

Zarząd KSM DT
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KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ

ZASADY FAIR- PLAY
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KONSTYTUCJA

KODEKS DROGOWY

DEKALOG

KARTA NAUCZYCIELA

Załącznik nr.2
Fragmenty:
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ETYKIETA WOJSKOWA

(uwaga: niech młodzi sami szukają
tych fragmentów w Biblii)
Jr 31,3
Iz 41,10
Iz 41,13
Iz 49,15
Iz 54,10
J 3,16
J 15,13
J 15,16
Ef 3,20
Łk 15,20

1 J 4, 18-20
1 J 4, 8-10
Mt 5,45b
Jk 1,17
Mt 6,31-32
Jr 32,40-41
Sof 3,17
2 Tes 2,16
Ap 21, 3-4
Rz 8, 37-39
Iz 54, 4-5
Rz 5, 8
Ef 2, 4-5

Załącznik nr. 3

Ojcze wszechmogący i miłosierny Boże,
Przez Twego Syna Jezusa Chrystusa prosimy Cię,
obdarz nas Duchem Prawdy, Miłości i Mocy.
Spraw, abyśmy byli wierni Ewangelii, Krzyżowi,
wierze naszych ojców i ideałom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Niech Duch Święty Pocieszyciel wzbudza w nas gorliwość apostolską,
abyśmy z pokorą i odwagą budowali Królestwo Chrystusowe w sobie,
w rodzinach i otoczeniu oraz byśmy w życiu społecznym szerzyli cywilizację
miłości.
Niech nas wspomaga orędownictwo i przykład Matki Najświętszej Królowej
Polski,
św. Stanisława Kostki i Błogosławionej Karoliny Kózkówny.
Na Twoją miłość, wezwanie i Twoje posłanie odpowiadamy: GOTÓW!
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