Bieg Wiary

Projekt duszpasterski „Bieg wiary”

Św. Paweł do Koryntian napisał:

„Czy nie wiecie, że chociaż na stadionie biegną wszyscy zawodnicy, to jednak tylko jeden
otrzymuje nagrodę. Dlatego tak biegnijcie, abyście ją osiągnęli. Każdy, kto bierze udział w
zawodach sportowych, odmawia sobie wszystkiego. Oni walczą, aby otrzymać w nagrodę
wieniec, który przemija, a my walczymy o nagrodę nieprzemijającą”.

Porównanie życia chrześcijańskiego do zawodów sportowych na stadionie przemawiało do
wyobraźni Koryntian, ponieważ starożytny świat grecki, podobnie jak współczesny, uwielbiał
sport. Apostoł wymienia jedną z konkurencji - bieg.

Projekt duszpasterski skierowany jest najpierw do rodziców i dzieci, które uczą się w klasach od
I do VI Szkoły Podstawowej.

Słowo do rodziców

Wprowadzanie dziecka w wiarę powinno się dokonywać od samego początku, od samego jego
urodzenia. Przekazywanie wiary dziecku ma w wieku szkolnym najwłaściwszy czas, jest to czas
dla rodziców szczególnie uprzywilejowany do nawiązania z dzieckiem prawdziwej wspólnoty
wiary.
- dziecko jest wtedy szczególnie otwarte na to, co z wiarą jest związane,
- chce opowiadać o tym, czego się dowiedziało
- lubi zapytać któregoś z rodziców o jakiś szczegół z Ewangelii lub z katechizmu.
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Szkoda by było, gdyby rodzice ten czas przegapili, bo tak jak każdy czas, on już nigdy nie
wróci.Rodzice mogą - więcej niż każdy inny, ksiądz czy katechetka:
- dopomóc swojemu dziecku do tego, żeby wiara stała się dla niego czymś bardzo ważnym
i bardzo własnym.
- nauczyć, że obowiązki związane z wiarą mogą być prawdziwą radością
- oraz że troska o własną wiarę jest przede wszystkim jegozadaniem, jakkolwiek rodzice
jeszcze długo będą mu w tym pomagać.

Cele projektu:

1. Wdrażanie dzieci do świadomej troski o wiarę,
1. Wyrabianie obowiązkowości w stosunku do własnych potrzeb duchowych,
2. Uświadomienie radości wypływającej z aktywności religijnej,
3. Włączenie dziecko w życie wspólnoty Kościoła,
4. Wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijanina, (uczenie miłości
bliźniego, przebaczania, uczciwości, szacunku dla starszych)

Każde dziecko otrzyma:
1. Album
2. Plan — terminarz rozgrywek
3. Informację ile można zdobyć punktów i które miejsce ta ilość punktów daje

Przewidziane są 4 miejsca:
- Panie Jezu, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham.
- Nie możecie dwom panom służyć.
- Panie Jezu, trudna jest Twoja mowa. Któż jej słuchać może.
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- Zaprawdę powiadam wam: nie znam was.

Każde spotkanie będzie punktowane - na 3 punkty. Będzie można również zdobywać punkty
bonusowe.

Krótkotrwała sława sportowców jest rezultatem wielu wyrzeczeń, ofiar i wysiłków. Wielu spośród
nich, mimo starań, nie zdobywa nagrody. Liczą się tylko najlepsi. W życiu chrześcijańskim
każdy wysiłek, każde umartwienie będzie nagrodzone, ale tylko najlepszy zdobywa wieniec.
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