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Sărbătoarea jocului  
– 19 iunie 2021 –  

„Dăruiți lumii pe Isus!” 

  

 Rugăciunea membrului Acţiunii Catolice 
 
Părinte Sfânt, 
în nemărginita ta iubire m-ai dorit şi m-ai creat, 

mi-ai dăruit credinţa 
şi mă chemi necontenit la sfinţenie. 
Cât de mult valorez pentru tine! 
Luminează-mi mintea, 
deschide-mi inima şi întăreşte-mi voinţa 
pentru a te căuta mereu pe tine, bucuria vieţii mele.  

 
Isuse Cristoase, 
tu îţi îndrepţi privirea spre mine 
şi mă chemi să fiu prietenul, ucenicul şi mesagerul tău. 
Îţi mulţumesc pentru darul Acţiunii Catolice 
şi pentru că eu fac parte din această mare familie. 
Fă ca, în mijlocul acestei lumi, ea să fie mereu în slujba Bisericii, 
animată de dorinţa de apostolat 
şi co-responsabilă în misiunea Bisericii, împreună cu păstorii.   

 
Duhule Sfânt, 
care mi-ai oferit atâtea daruri, 
ajută-mă să îmi păstrez mereu dorinţa 
de a ieşi din anonimat, de a mă implica în viaţa comunităţii 
şi de a fi un mărturisitor al prezenţei tale în lume.  

 
Sfântă Fecioară Maria, Regina Acţiunii Catolice, 
roagă-te pentru noi! 
Sfinte Iosife, patronul Acţiunii Catolice din Dieceza de Iaşi, 
roagă-te pentru noi! 
Sfinte Ioan Paul al II-lea, patronul Acţiunii Catolice din România, 
roagă-te pentru noi! 
Amin. 
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Pentru un început plin de energie propunem câteva bansuri: 

 Everybody Dance Now- Baby Vuvu (https://youtu.be/voo7ARiYKG0 ) 
 Piede Spalla 

(https://youtu.be/lB3CPRcqJCw?list=PLRGTweBTMNz2_25YG91rYqMJMc9DaPD05 ) 

 

Pentru a sparge gheața găsiți aici și două jocuri 

 
 
 

A și B 
Fiecare participant trebuie să își aleagă în minte o persoană „A” și o persoană „B” din grupul 

prezent la întâlnire. După ce a ales toată lumea cele două persoane, ei trebuie să se apropie cât mai 
mult posibil de persoana „A” și în același timp să se îndepărteze de persoana „B”. După câteva 
minute se inversează rolurile: se vor apropia de persoana „B” și se vor îndepărta de persoana „A”. 

 
Coada Dragonului 
Grupul este împărțit în 2 echipe. Cele 2 echipe vor forma un dragon ținându-se de mijloc. Ultima 

persoană din rând va trebui să poarte o eșarfă legată de curea/pantaloni pentru a imita coada 
dragonului. Obiectivul jocului este de a prinde coada celuilalt dragon fără a pierde coada proprie. 
  

 

 

Cateheză 

Pentru a înțelege mai bine tema „Dăruiți lumii pe Isus!” și motto-ul acestei zile „Adevăr vă 
spun, dacă nu vă veți întoarce și nu veți deveni asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția 
cerurilor.” (Mt 18,3), am ales un text de referință și propunem o scurtă cateheză.   

Text de referință: „Dragi copii, […], Isus vrea să se nască în voi, în inima voastră, ca să vă 
dăruiască adevărata bucurie pe care nimeni nu v-o poate lua. Iar voi, să oferiți această bucurie 
celorlalți copii pe care îi vedeți mai singuri și, poate, maltratați. Fiți față de toți generoase «canale» 
de bunătate și de primire ca să construiți o lume mai fraternă, mai solidară, mai creștină.” (Salutul 
Sfântului Părinte Francisc adresat copiilor din Acțiunea Catolică din Italia, 20 decembrie 2017) 

1.     Valoarea unui dar 

Suntem foarte bucuroși atunci când primim daruri, cadouri. Ne bucurăm pentru lucrurile pe care 
le primim, dar și pentru faptul că cineva se gândește la noi și, prin cadoul oferit, ne arată că ne 
iubește. Așadar, ar fi bine să ne amintim mereu că cei dragi sunt mai importanți decât cadourile pe 
care ni le oferă, persoanele sunt mai importante decât lucrurile. 

Însă, în cartea Faptele Apostolilor, sfântul apostol Paul amintește că Isus spunea: „Este mai 
mare fericire a da decât a primi”. Isus vede altfel lucrurile! El știe cât de multă bucurie ne aduc 

https://youtu.be/voo7ARiYKG0
https://youtu.be/lB3CPRcqJCw?list=PLRGTweBTMNz2_25YG91rYqMJMc9DaPD05
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cadourile pe care le primim, însă dorește să simțim o bucurie și mai mare. Bucuria este mai mare 
atunci când noi oferim cadouri. Ce mare fericire este să oferi cuiva un cadou și să-l vezi cum sare 
în sus de bucurie pentru darul pe care l-a primit! Automat se umple și inima noastră de bucurie! 

Dar noi putem oferi nu numai lucruri materiale, ci și daruri spirituale! Care ar fi 
acestea? 

 

2.     Darul bucuriei primit de la Isus 

Isus ne oferă adevărata bucurie. Care este aceasta? 

Bucuria oferită de Isus este aceea că ne consideră prietenii săi: „Voi sunteți prietenii mei.” El 
nu ne oferă în dar un lucru, ceva material, ci o bucurie imensă: prietenia sa. Ce minunat este să ai 
un prieten! Mai minunat este ca cineva să-ți spună: „tu ești prietenul meu”. Și mai minunat este să 
auzi de la Fiul lui Dumnezeu că îți spune: „tu ești prietenul meu”. Este o bucurie imensă! 

La rândul nostru putem să oferim prietenia noastră celorlalți copii, mai ales celor care sunt 
singuri, care sunt triști, care suferă din cauza altora. Este mai mare bucurie să oferim prietenia și 
bunătatea noastră decât să așteptăm ca alții să ne considere prieteni. 

3.     „Canale” de bunătate 

Nu putem să ținem doar pentru noi darurile pe care le-am primit de la Isus! Suntem chemați să 
le oferim mai departe pentru ca să se bucure de ele și aceia care sunt în jurul nostru. Papa Francisc 
ne cere să fim „canale” de bunătate. Adică, prin noi să ajungă la ceilalți toate darurile pe care le-am 
primit de la Isus. 

Atunci când oferim celor din jurul nostru bunătatea noastră și tot ceea ce este mai frumos în 
viața noastră, de fapt îl dăruim pe Isus care este în noi, în inima noastră. 

Așadar, avem misiunea de a-l dărui pe Isus lumii întregi! Isus are prieteni în lumea întreagă, pe 
toate continentele. Iar prietenii lui Isus sunt și prietenii noștri, chiar dacă sunt la mii de kilometri 
distanță. 

Oare, care sunt cele mai importante daruri de care are nevoie omenirea, în aceste   
timpuri? 

 

  Bans 

Com Jesuse Festa  (https://youtu.be/JXZYj_steA8 ) 

 

 

 

https://youtu.be/JXZYj_steA8
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         Activitate practică 

 

Acum că am aprofundat tema zilei și putem înțelege mai bine cum să îl dăruim lumii pe Isus, 
putem să împărtășim bucuria noastră cu prietenii noștri. La începutul activității practice copii vor fi 
împărțiți în echipe, fiecare având numele unui continent. Fiecare echipă trebuie să scrie o scrisoare 
destinată unui copil din continentul pe care îl au. Titlul scrisorii este „Mesaj de bucurie”. 

 

Jocuri și bucurie 

 

Aruncă-ți privirea 
Veți avea nevoie de loc pentru a forma un cerc mare. Puneți jucătorii să formeze un cerc mare. 

Pot sta la o distanță de două picioare. Odată ce cercul este format, toți jucătorii trebuie rugați să 
privească în jos. Când animatorul strigă „Priviți în sus”, jucătorii trebuie să privească în sus și să 
privească imediat o altă persoană din cerc. Dacă persoana pe care o privesc se uită la ea în același 
timp, țipă împreună și părăsesc cercul. Jucătorii rămași stau la locul lor și continuă să se uite la 
persoana la care s-au uitat până când moderatorul spune „privește în jos”. Jocul continuă până când 
nu mai rămân mai mult de doi până la trei jucători în cerc. Ulterior jocul se poate relua. 

 
Țările 
Este un joc cu mingea. Se joacă în grup de cel puțin 4 copii. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. 

Fiecare copil își alege un nume de țară (se pot alege și alte nume: de orașe, de vedete, etc). Unul 
dintre copii are mingea și stă în mijlocul celorlalți și se pregătește să arunce mingea în sus, strigând  
una din țările alese de copii. Acela trebuie să fie atent să prindă mingea în timp ce ceilalți copii 
trebuie să fugă cât mai departe. Când copilul prinde mingea are posibilitatea să strige în mai multe 
feluri „stop, stană de piatră!” și atunci copiii se opresc din alergat fără a mai avea voie să se miște, 
sau poate să strige „stop, statuie de cauciuc!” și copiii se opresc din alergat, dar au voie să-și miște 
corpurile, însă fără să-și desprindă picioarele de pe pământ. După ce copiii s-au oprit, cel care a 
prins mingea trebuie să nimerească pe rând, câte un copil. Cel care este nimerit iese din joc. 

 
 

Înainte de a încheia cu rugăciunea să ne întrebăm:  

- Cu ce gând/propunere plec de la această întâlnire? 
- Ce voi face pentru a fi „canal” de bunătate? 
- Cum evaluezi activitatea de la 1-10?  
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 Rugăciunea de final 

 

   

 

  

Hei, copilărie, 
ACC e Bucurie! 


