Spotkanie dla dzieci o emigracji
1. Wprowadzenie: Rozmowa kierowana z dziećmi (rekwizyty lekarstwo, termometr, szalik itp.)
- Co robimy, gdy jesteśmy chorzy? (odpowiedzi dzieci…)
- Kiedy jesteśmy chorzy , trzeba udać się do lekarza, a co robimy, gdy choruje dusza? I kiedy dusza
choruje? (odpowiedzi dzieci…)
- A kto nam pomaga przychodzić do Pana Jezusa? Kto nam pomaga, kiedy choruje dusza?
(odpowiedzi dzieci, dojście do kapłana i sióstr zakonnych.)
2. Rozwinięcie: Kapłan i siostry zakonne prowadzą nas do Jezusa, mówią nam o Nim, przygotowują do
sakramentów itp. Pracują też na misjach. Pytanie do dzieci (Co to są misje?) Są też takie misje, kiedy
kapłani i siostry zakonne wyjeżdżają do krajów, gdzie ludzie poznali już Pana Jezusa, są ochrzczeni,
ale o nim zapomnieli. I jeszcze dzisiaj poznamy jeden rodzaj misji.
Rozmowa kierowana z dziećmi (rekwizyty globus, chorągiewki z flagą Polski)

Na jakim

kontynencie my mieszkamy ?- Europa W jakim kraju? –Polska Jak wygląda nasza flaga? –Białoczerwona. Pokazujemy flagę. Wybieramy dziecko, dajemy mu chorągiewkę z flaga Polski i prosimy
aby przyczepiło ją na globusie(mapie), na miejscu gdzie narysowane są kontury Polski. Jednak wielu
Polaków wyjechało z Polski, ponieważ szukali pracy, mieli za granica rodzinę, chcieli się uczyć w
zagranicznych szkołach, pragnęli nauczyć się dobrze mówić po angielsku, niemiecku, francusku i z
wielu jeszcze innych powodów. Mówimy, że są oni - uwaga trudne słowo –emigrantami, a
wszystkich Polaków, którzy wyjeżdżają nazywa się Polonią. A może są dzieci, których bliscy są
zagranicą? (Wybieramy kilkoro dzieci, które przyczepiają chorągiewki tam, gdzie pracują ich bliscy).
Wielu księży i sióstr zakonnych z Polski wyjeżdża także do tych krajów za granicą , gdzie wyjechali
Polacy. Tam księża odprawiają Msze Św. w języku polskim, siostry uczą modlitw po polsku,
przygotowują do sakramentów świętych, uczą w polskich szkołach, dbają żeby Polacy, którzy
wyjechali za granice nie zapomnieli o Bogu i ojczyźnie. To też jest rodzaj misji. Są dwa
Zgromadzenia zakonne , których szczególną misją jest praca wśród Polaków za granicą: to
Towarzystwo Chrystusowe oraz Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.
3. Posumowanie: Dlaczego misja wśród Polaków za granicą jest ważna i co szczególnie łączy ludzi?posłuchacie krótkiego opowiadania o Oli.
(można zainscenizować to opowiadanie)
Ta opowieść tak naprawdę dzieje się każdego dnia, wiele razy w ciągu każdej godziny, w wielu miejscach
w Polsce. Ktoś wyjeżdża za granicę – tata, mama, cała rodzina, ale ktoś zawsze pozostaje – dzieci,
dziadkowe. Tak stało się i w życiu Oli. Pewnego marcowego dnia Ola pierwszy raz pojechała na lotnisko.

Ucieszyła się tą wycieczką, nigdy przecież nie była na lotnisku ale gdy zobaczyła, że tata wsiada do
samolotu do Francji zrobiło jej się smutno. Tata wyjeżdżał do pracy. Tata widział smutek Oli, więc
powiedział jej tak: Każdego dnia wieczorem, będę patrzył w niebo i pomyślę, że w tym samym momencie ty
także patrzysz też w niebo, na te same gwiazdy i pomodlę się wtedy: Ojcze nasz, a ty zrób to samo. Tata
wyjechał, ale każdego wieczoru był wierny swojej obietnicy. Ola zawsze wieczorem z mamą patrzyła w
niebo, na które patrzył też tata we Francji i modliła się. Z nieba Pan Bóg posyłał im anioły, aby zapalali w
ich sercach światło. W niedzielę, kiedy chodziła z mamą na Mszę Św. także myślała o tacie, który również
kiedy chodził na Mszę Św. w języku polskim w kościele Francji modlił się za swoją córeczkę i żonę. Dzięki
temu mama, tata i Ola choć dzieliły ich setki kilometrów, tak naprawdę byli bardzo blisko siebie. Dzięki tej
wzajemnej modlitwie i pamięci, dni szybko mijały i znów Ola mogła cieszyć się powrotem taty, aż do
następnego jego wyjazdu do pracy we Francji.
Łączyła ich modlitwa, czyli Pan Jezus, do którego zawsze można przyjść, bo On nas bardzo kocha i na nas
czeka.
4. Zakończenie: Wspólna modlitwa na zakończenie za bliskich dzieci, którzy mieszkają za granicą oraz
za kapłanów i siostry tam pracujące.
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