Wprowadzenie
Drodzy Animatorzy, Katecheci, Duszpasterze i Przyjaciele
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci!
Czas to jeden z najbardziej „kłopotliwych” darów Pana Boga. Nam,
dorosłym, sprawia wiele problemów. Jest go wciąż za mało, a przecież
„od wieków” nikt niczego nie zmienił w konwencjach jego odmierzania.
Doba to niezmiennie 24 godziny oddane do dyspozycji naszej możności.
Nie możemy ich ani zatrzymać, ani przyspieszyć, można je tylko mądrze
i z odpowiedzialnością wypełnić, to znaczy NIE STRACIĆ!
Czas jest dobry…
Stąd też w tegorocznej misyjnej formacji dzieci chcemy podjąć ten
temat. Pan Bóg stwarzając świat, uporządkował go mądrze „w czasie”,
tzn. w harmonii i ładzie. Wszystko, co stworzył w swej miłości, również czas, jest bardzo dobry i służy człowiekowi (por. Rdz 1, 1-2,4).
Stwórca „pomyślał” też o zasłużonym czasie na odpoczynek i działanie.
W Jego zamyśle na każdą czynność mamy wystarczającą „porcję” czasu.
W Bożej perspektywie „działa on” na naszą korzyść (por. Koh 3, 11).
W tym roku razem z dziećmi spojrzymy na czas jako dar, błogosławieństwo i wezwanie. Będziemy uświadamiać sobie wagę upływającego
czasu: naucz nas liczyć dni nasze (Ps 90, 12), uczyć się mądrze i z radością go wypełniać oraz dostrzegać w nim sposobność do dawania świadectwa i głoszenia zgodnie ze słowem apostolskim: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę (…) czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj
dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie (2 Tym 4, 2.5). Również
słowa papieża Franciszka: Dziś jest czasem misji i odwagi (z 23.10.2016
r.) zapraszają do szczerej refleksji, co osobiście zrobiliśmy dla ewangelizacji i misji? Jeśli niewiele, to NAJWYŻSZY CZAS to zmienić!
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Nowy rok formacji
Obecny temat jest kontynuacją ubiegłorocznej formacji misyjnej
PDMD w Polsce Z Ewangelią przez świat, a jednocześnie stanowi
„dobry początek” dla tych, którzy w Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci
i misyjnej formacji stawiają pierwsze kroki. Zachęcamy do sięgnięcia
po naszą publikację animatorów, opiekunów i przyjaciół z różnych, niekoniecznie misyjnych, grup duszpasterstwa dzieci z nadzieją, że zechcą
skorzystać z naszych propozycji odkrywania czasu jako wielkiego pola
dla misji i dawania świadectwa przez dzieci.
Co nowego w „Materiałach formacyjnych”?
W tym roku „w drodze eksperymentu” postanowiliśmy odejść od
tradycyjnego wzoru katechetycznego konspektu. Do Waszej dyspozycji
oddajemy 10 tematycznych spotkań, różnorodnych i bogatych. Można
posłużyć się nimi w takiej formie, w jakiej zostały przygotowane, lub
wybrać z nich te treści i aktywizacje, które „sprawdzą się” w Waszym
ognisku, uwzględniając wiek uczestników, możliwości czasowe, techniczne oraz miejsce. Każde spotkanie opiera się na trzech filarach, które
wiążą się z tematem:
I. JESTEM – w tej części znajdziemy nawiązanie do doświadczenia
dzieci, staniemy wobec słowa Bożego, które jest autorytetem i ukazuje
nam zamiary Boże;
II. ROSNĘ – to etap „twórczej” refleksji, rozwoju, a zatem zdobywania
doświadczenia i mądrości życiowej. Wsłuchani w siebie nawzajem mali
misjonarze uczą się współpracy, otwarcia i szacunku dla każdego;
III. OWOCUJĘ – uczestnicy, przygotowani i gotowi, aby odpowiedzieć na wezwanie Boże, mają zadanie do spełnienia „tu i teraz”, na
tym odcinku czasu, w którym aktualnie się znajdują. W tej części praca
z dziećmi nawiązuje do pojawiającego się przy każdym temacie zaproszenia do kształtowania postaw, które na potrzeby tegorocznej formacji
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nazwane zostało „MISJONARZ Z CHARAKTEREM”. W części
pierwszej każdego spotkania konsekwentnie powracamy do rozmowy
z dziećmi na temat realizacji zadań i pracy nad sobą. Nie zapominamy
również o czasie liturgii i zaangażowaniu w PDMD, które w ciągu roku
proponuje przedsięwzięcia i akcje na rzecz dzieci w krajach misyjnych.
Zapraszamy do włączania się, według możliwości, we wspólne inicjatywy i otwierania się na nowe i twórcze projekty.
W trosce o Wasz czas …
• Przygotowaliśmy zestaw pomocy – załączniki opracowane tematycznie do każdego spotkania. Załączniki, np. teksty źródłowe, znajdują się
na końcu konspektu spotkania, pozostałe na płycie CD dołączonej do
materiałów;
• Przygotowaliśmy praktyczny zestaw pomocy, przewidziany do realizacji treści konspektu na początku każdego spotkania, pt. „CO TRZEBA
PRZYGOTOWAĆ?”;
• Spotkanie wrześniowe zostało wzbogacone o metody integracji grupy
oraz prezentację tematu formacji rocznej;
• Niektóre spotkania zostały rozbudowane o moduły (w konspekcie
oznaczone literą M – treści i aktywizacje alternatywne).
Na co warto zwrócić uwagę?
• Konspekty zawierają wiele propozycji, by móc z różnych stron pogłębić
temat. Animator jest zaproszony do wyboru treści i aktywizacji z uwzględnieniem wieku uczestników, możliwości czasowych i technicznych.
• Zapraszamy do ekspozycji prac dzieci, np. z działania w grupach,
by promować ich twórczość, dzielić z innymi to, „czym żyje” ognisko
PDMD, wzrokowo powracać do tematu danego miesiąca. Będzie to
możliwe tam, gdzie dzieci spotykają się w stałym miejscu. W warunkach
szkolnych czy parafialnych warto zapytać o możliwość stałego korzystania z gabloty czy tablicy informacyjnej na potrzeby ogniska misyjnego.
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• Wskazane jest, by animator brał czynny udział w aktywizacjach, aby
scalać grupę i wytwarzać ducha „wspólnoty”.
• Zapraszamy do dzielenia się z Sekretariatem Krajowym PDMD własnymi pomysłami oraz rocznym rytmem pracy z dziećmi – czekamy na
informacje, ciekawe zdjęcia, sprawozdania dzieci. To nasza serdeczna
prośba. Dzięki tym wiadomościom będziemy mogli promować pracę
Waszych ognisk w parafiach i szkołach. W ciągu roku podejmujecie
Państwo szereg inicjatyw, macie wspaniałe pomysły i fantastyczne, zdolne dzieci. Dlaczego się tym nie pochwalić? Na informacje od Was czeka
„Świat Misyjny”, strona internetowa i funpage FB PDMD.1
• Aby być na bieżąco, czym aktualnie żyje PDMD w Polsce i na świecie,
zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.dzieciom-misji.
missio.org.pl/ oraz mediów społecznościowych www.facebook.com/
Papieskie-Dzieło-Misyjne-Dzieci-459258154167958/. Znajdziecie tam
Państwo zarówno stałe informacje dotyczące działalności PDMD, jak też
wiadomości o ciekawych inicjatywach, konkursach i akcjach.
Życzymy owocnej i twórczej pracy misyjnej w myśl sentencji: „Nie
możemy zatrzymać żadnego dnia, ale możemy go nie stracić”. Niech
każdy czas będzie dobry, by dzielić z innymi orędzie Ewangelii.
Redakcja

1

Wszelkie materiały prosimy przesyłać drogą mejlową na adres: pdmd@missio.org.pl.
Prosimy również o dołączanie zgody na wykorzystanie wizerunku dzieci oraz podawanie
autorów nadsyłanych zdjęć.
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