Misije i misionari
(kateheza za niže razrede osnovne škole)

(prir. Lidija Domorad)

Ciljevi:
- upoznati potrebe misionara u misijama
- otkriti kako se može biti misionar u svojoj obitelji i u svojoj školi
- osmisliti konkretne planove kako pomoći potrebnima i siromasima
Oblici rada: frontalni, rad u skupinama

Mediji komuniciranja:
- u dvorani stolice složene u krug
- na stoliću ili podu GLOBUS i BIBLIJA
- „afrička glazba“
- stari brojevi časopisa Radosna Vijest ili isječci iz MAK-a (stranice koje govore o
misionarima)

Molitveno - slavljenički vid
• Pjesma: Krist na žalu…
• Molitva:
Dajem:
svoje sposobnosti, svoje znanje,
svoj ugled, svoje vrijeme,
svoje iskustvo, svoje suosjećanje,
svoj savjet, svoje povjerenje,
svoju pomoć, svoje prijateljstvo,
svoje oproštenje, svoju ljubav…
Dijelim:
svoju radost, svoju nadu,
svoju vjeru, svoje želje,
svoju tugu, svoja dobra…
Primam:
pomoć, savjet,
utjehu, suradnju,
vjernost, povjerenje,
zaštitu, utočište,
oproštenje, obranu,
prijateljstvo, ljubav…
Eleonore Beck/Gabriele Miller

(Ovisno o starosti sudionika, molitva se može i skratiti.)
Poučni dio
• Koristeći globus, pronaći našu domovinu te porazgovarati o kontinentima
• Gdje žive kršćani? Što mislite, na kojem kontinentu je teško biti kršćanin?
• Tko sve pomaže ljudima razumjeti Isusovu riječ? Tko su misionari?

• Znate li nekog misionara? (ako župa već pomaže nekom misionaru, onda posebno
govoriti o toj osobi, po mogućnosti s njegovom fotografijom)

Katehetske zadaće
Podijeliti grupu u tri manje skupine i dati im zadatke te već pripremljene novine i
fotografije iz misija:
1. skupina:
Koristeći novine i fotografije saznajte o problemima s kojima se susreću misionari u
misijskim zemljama (Kongu, Beninu, Ruandi…) i vrlo kratko izvijestiti što bi vama, da ste
misionari u toj zemlji, hitno trebalo za život i rad.
2. skupina:
Što mi možemo učiniti za misionare koji navješćuju Božju riječ u misijskim zemljama
(Kongu, Beninu, Ruandi…)? Kako možemo pomoći? Budite kreativni i nađite načina kako
pomoći djeci, vašim vršnjacima!
3. skupina:
Misionar je onaj koji navješta Božju riječ. Misijske zemlje su nam daleko, ali što činiti u
našem gradu? Kako biti misionar u mojoj školi? U našoj obitelji? Što je potrebno činiti i
što nikako nije potrebno činiti?
Vrijeme za skupni rad: 15 minuta

Izvješća iz skupina
Na osnovi izvješća iz skupina može se napraviti plan za slijedeći susret.

Mogućnosti:
• Izvješće 1. skupine: neophodno je potreban bunar, vozilo za prijevoz bolesnika,
školovanje djece, hrana…
• Izvješće 2. skupine: možemo peći kolače, prodavati, možemo izrađivati
razglednice, možemo izvijestiti na misi s djecom o (Kongu, Beninu, Ruandi) i
nakon mise prodati svoje uratke, možemo s mamama izraditi „afrički“ nakit…
• Izvješće 3. skupine: živjeti i raditi kao misionar znači pomagati drugima, biti
osobito ljubazan u školi, u obitelji, potaknuti roditelje na nedjeljni dolazak u
crkvu, biti predmolitelj za obiteljskim stolom…

Završni dio
Gospodine, znamo da pravi kršćani možemo biti samo ako smo misionari. Dobili smo
život da ga možemo podijeliti s drugima, ruke da možemo s njima služiti, noge da nas
odvedu u pomoć onima koji su u potrebi, oči da vidimo potrebe drugih, srce da volimo
kao što si i Ti volio nas. Pomozi nam da budemo misionari spasenja koje si Ti donio
svijetu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen

