IV zasada KSM – „Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty”
1. Cele spotkania:
❖ Uświadomienie młodym ludziom jak ważna jest godność, prawość i czystość
❖ Ukazanie, że ten temat zacierany jest coraz bardziej przez środki masowego przekazu
(telewizja, radio, Internet, kawały, teledyski, filmy, celebryci).
❖ Ukazanie, że żyjemy w czasach kultu ciała
❖ Ukazanie jak obronić swoją godność.
2. Słowa klucze:
Godność, czystość, prawość
3. Uwagi metodyczne:
❖ Pomoce:
- Przykład świętych: Bł. Karolina („Zerwany Kłos”) św. Kinga, św. Brat Albert, św.
Matka Teresa z Kalkuty lub
- Pismo Św. :
• Rdz 1, 27-31
Łk 2, 1-7
Łk 15, 11-32
Mt 18, 6-11
Mt 1, 18-25
J 19, 23-24
2 SM 11, 2-5 (Nieczystosc zaczyna
się od myśli),
lub
- Analiza tekstów piosenek Love Story (Mayday, Nie na darmo)
lub
- Dekalog Religijno Społeczny – ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego (godność człowieka)
❖ Metody:
Burza mózgów, 6 Myśliwych kapeluszy
❖ Literatura i środki audiowizualne
http://www.kazimierzkr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=119:
info-4&catid=45:rozmaitoci&Itemid=93
https://www.youtube.com/watch?v=DY8QSORplmE
https://www.youtube.com/watch?v=UzkcmwAlrxM
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4. Plan spotkania:
• Wstęp – czas ok. 5min
❖ Powitanie
❖ Modlitwa
• Rozwinięcie – czas ok. 120 min
❖ Część formacyjna – ok. 1h
❖ Część informacyjna – ok. 15 min
❖ Część integracyjna – ok. 35 min
• Zakończenie – czas ok. 5min
❖ Modlitwa
❖ Błogosławieństwo

5. Przebieg spotkania:
• Wstęp:
1. Powitanie uczestników oraz modlitwa
Modlitwa o czystość
Stróżu i ojcze dziewic, święty Józefie, którego wiernej straży sama niewinność, Jezus Chrystus i Panna nad
pannami Maryja, była powierzona, proszę Cię i błagam przez ten podwójny skarb - Jezusa i Maryję spraw, abym od wszelkiej nieczystości zachowany, nieskalanym umysłem, niewinnym sercem i czystym
ciałem zawsze służył Jezusowi i Maryi w wielkiej czystości. Amen.

Ojcze Nasz..., Zdrowaś Mario…
2. Przedstawienie tematu
3. Wprowadzenie do tematu - Burza mózgów
Naprowadzenie na temat oraz podanie celów, na podstawie Burzy Mózgów (Na
podstawie rozmowy z grupą, wyciąganie celów, myśli, spisywanie ich na tablicy).
Przytoczenie wybranego życiorysu świętego, odczytanie fragmentu Pisma Św., analiza
tekstu piosenki Love Story lub Dekalogu Religijno-Społecznego (do wyboru)
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• Rozwinięcie:
1. 6 Myślowych Kapeluszy
Podział grupy na 6 grup. Podanie tematu. Temat: W dzisiejszym świecie łatwo
zachować czystość i godność swojego ciała. Losowanie/wybieranie kapeluszy. Każda
grupa otrzymuje jeden z kolorów kapelusza, który wskazuje na poruszane przez nią
aspekty:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Biały- fakty
Czerwony- emocje związane z tematem
Żółty- wskazanie wszystkich korzyści
Czarny - wykazanie wszystkich wad, niedociągnięć, braków i zagrożeń.
Zielony –odnajdywanie pomysłów, nowe propozycje jak rozwiązac problem
Niebieski - Jego naczelnym zadaniem jest kontrola toku myślenia, to
niebieski ma plan on narzuca dyscyplinę.

2. Podsumowanie tematu, odczytanie wniosków wysuniętych przez grup
3. Integracja
- tańce lednickie, np. „Ojciec”
(https://www.youtube.com/watch?v=SSmaqHVuXiQ )
•

Zakończenie:
1. Ogłoszenia wewnętrzne Oddziału
2. Modlitwa:
Modlitwy do bł. Karoliny Kózkówny
Najłaskawszy Boże, który sprawiłeś że młoda dziewczyna poświęciła swoją czystość wyłącznie Tobie
przez ofiarę ze swojego życia ginąc z rąk nieprzyjaciela, spraw, prosimy, abyśmy za Jej
wstawiennictwem umieli podejmować codziennie walkę z pokusami. Wzbudź w nas mocne
postanowienie życia czystego i szlachetnego. Spraw łaskawie, byśmy umieli rozpoznać swoje powołanie
i naśladować cnoty błogosławionej Karoliny a spełniając Twoją wolę oczyszczali swoje intencje i przez
zachowanie czystości ciała i duszy służyli Tobie z radością.
Niech Twoja łaska broni nas od wszelkich napaści nieprzyjaciół Kościoła. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

3. Błogosławieństwo

6. Uwagi:
Praca w grupach może się przedłużyć
7. Zaplecze techniczne:
Tablica, markery, kartki i długopisy dla grup, kolorowe kapelusze (mogą być wycięte z papieru)

KSM Radłów
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