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Spotkanie formacyjne nr 1
(październik)
Temat:

W

ielu rodziców, katechetów i nauczycieli niepokoi to, co dzieje się obecnie ze
znaczną częścią dzieci i młodzieży. Konsumpcyjny styl życia, materializm,
egoizm, kosmopolityzm, koncentracja na własnych problemach – to tylko kilka
elementów, którymi nacechowanych jest wielu młodych ludzi. W obliczu takiej
sytuacji szczególnym wyzwaniem stanowi podjęcie działań, mających na celu
kształtowanie postaw społecznych oraz uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych.
Fundamentem oraz narzędziem służącym realizacji tego zadania jest formacja serc
młodych ludzi, należących do Szkolnego Koła Caritas (SKC).

M

ateriały formacyjne zebrane w formie niniejszego opracowania mają
służyć jako pomoc w przeprowadzaniu comiesięcznych spotkań. Zaleca
się, aby łączyć je ze Mszą Świętą lub innym nabożeństwem, które będzie stanowić
wprowadzenie do konkretnego tematu spotkania oraz do podjęcia refleksji nad
aktualnymi zadaniami Szkolnego Koła Caritas. Zasadniczym celem organizowanych
spotkań z wolontariuszami SKC jest więc zarówno aspekt modlitewny, refleksja nad
konkretnym tematem, jak również omówienie konkretnych działań.

T

ematyka tegorocznych spotkań formacyjnych dla SKC koncentruje się wokół
podstawowych celów wolontariatu SKC, zapisanych w regulaminie oraz
występujących w literaturze przedmiotu (np. Jarosław Koral, Szkolne Koła Caritas
jako przykład wolontariatu młodzieży, w: Roczniki Naukowe Caritas 5 (2001),
s. 117-129). Owocem rozumianej w ten sposób formacji prowadzonej przez opiekuna
i kościelnego asystenta SKC ma być pogłębienie wiary, nadziei i miłości wolontariuszy
oraz systematyczne włączanie się młodych ludzi w działania podejmowane na rzecz
osób potrzebujących pomocy.
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piekun SKC posiada wiele możliwości kształtowania serc młodych ludzi.
Trzeba jedynie chęci, aby czynić to z pasją i w ten sposób nieść ludziom miłość
przez konkretne czyny miłosierdzia.

Miłosierdzie w słowach i czynach Jezusa Chrystusa

(„coraz większe zrozumienie i pogłębienie nauki Jezusa Chrystusa na temat
Bożego miłosierdzia oraz jej szerzenie”)

Cel dydaktyczny:
Cel wychowawczy:
Pomoce:

zrozumienie nauki Jezusa Chrystusa i miłości miłosiernej
zachęta do realizacji czynów miłosierdzia

Pismo święte, enc. „Dives in misericordia”, tekst modlitwy na zakończenie
spotkania

1.

Opowiadanie (R. Koper, Aby
mądrzej żyć, Sandomierz 2001,
s. 46-47):
„Przed bramą nieba ustawiła się kolejka.
Każdy zadawał sobie pytanie, czy zostanie
przyjęty do chwały nieba. Pierwszy
w kolejce, bardzo pobożny mężczyzna
powiedział: „Czytałem Biblię każdego dnia”.
„Bardzo dobrze, ale musimy przeprowadzić
dochodzenie, dlaczego czytałeś Biblię.
Proszę zaczekać chwilę” – odpowiedział
Jezus. Drugą w kolejce była bardzo
pobożna niewiasta, która powiedziała:
„Panie, codziennie odmawiałam modlitwy,
ani razu nie opuściłam pacierza”. „Bardzo
dobrze, ale musimy sprawdzić czystość
twoich intencji. Proszę zaczekaj chwilę”
– odpowiedział Jezus. Następnie podchodzi
właściciel gospody i mówi: „Na ziemi nie

byłem zbyt pobożnym człowiekiem, ale
drzwi mojego domu zawsze były otwarte
dla bezdomnych i nigdy nie odmówiłem
pożywienia głodnym”. „Bardzo dobrze.
W twoim przypadku nie potrzebujemy
dochodzenia. Idź prosto do nieba”
– odpowiedział Jezus.”

2.

Wprowadzenie do refleksji nad
miłosierdziem Bożym w Piśmie
Świętym.
Słysząc wyrażenie „miłosierdzie Boże”
zazwyczaj myślimy o orędziu św.
s. Faustyny. Ona przypomniała światu
prawdę o Bożym miłosierdziu. Ono
jednak było obecne w całych dziejach
zbawienia – od początku świata. Cechą
najbardziej
znamienną
miłosierdzia
Bożego jest cierpliwość. Bez przesady
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Wybrane przykłady Bożego
miłosierdzia w Starym Testamencie:
Przykład – Sędziowie (Sdz 2, 1118): „Wówczas Izraelici czynili to, co złe
w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili
Boga swoich ojców, Jahwe, który ich
wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za
cudzymi bogami, którzy należeli do ludów
sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili
Pana. Opuścili Pana i służyli Baalowi
i Asztartom. Wówczas zapłonął gniew
Pana przeciwko Izraelitom, tak że wydał
ich w ręce ciemiężców, którzy ich złupili,
wydał ich na łup nieprzyjaciół, którzy ich
otaczali, tak że nie mogli im się oprzeć. We
wszystkich ich poczynaniach ręka Pana
była przeciwko nim na ich nieszczęście,
jak to Pan przedtem im zapowiedział i jak
im poprzysiągł. I tak spadł na nich ucisk
ogromny. Wówczas Pan wzbudził sędziów,
by wybawili ich z ręki tych, którzy ich
uciskali. Ale i sędziów swoich nie słuchali,
gdyż uprawiali nierząd z innymi bogami,
oddawali im pokłon. Zboczyli szybko
z drogi, po której kroczyli ich przodkowie,
którzy słuchali przykazań Pana: ci tak nie
postępowali. Kiedy zaś Pan wzbudzał
sędziów dla nich, Pan był z sędzią
i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół,
póki żył sędzia. Pan bowiem litował
się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich
ciemięzców i prześladowców.”
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Krótka analiza: Uczestnicy spotkania
zwracają uwagę na schemat postępowania
Izraelitów (odejście od Boga, grzechy),
karę Bożą, refleksję Izraelitów oraz
miłosierdzie Boga. Ten schemat można

zapisać na tablicy.
Mimo że Izraelici widzieli cuda zdziałane
przez Boga, obrażali Go grzechami („czynili
to, co złe w oczach Pana i służyli Baalom”).
Pan Bóg – chcąc ich sprowadzić na właściwą
drogę – zsyłał na nich karę („zapłonął
gniew Pana przeciwko Izraelitom, tak że
wydał ich w ręce ciemiężców, którzy ich
złupili, wydał ich na łup nieprzyjaciół”).
Nie karał ich jednak bez litości: posyłał
do nich sędziów, czyli wybawicieli, aby za
ich pośrednictwem okazać im miłosierdzie
(„Pan był z sędzią i wybawiał ich z ręki
nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Pan bowiem
litował się”).

3.

Wybrane przykłady
miłosierdzia
w
Testamencie:

Bożego
Nowym

Przykład (Mt 9, 35-38): „Obchodził
wszystkie miasta i wioski. Nauczał
w
tamtejszych
synagogach,
głosił
Ewangelię królestwa i leczył wszystkie
choroby i wszystkie słabości. A widząc
tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli
znękani i porzuceni jak owce nią mające
pasterza.”
Jezus wypełnił słowa zapisane przez
proroka Izajasza (Łk 4,18): „Duch
Pański (...) posłał Mnie, abym ubogim
niósł dobrą nowinę, więźniom głosił
wolność, a niewidomym przejrzenie,
abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym
obwoływał rok łaski od Pana.”
Krótka analiza: Jezus w konkretny
sposób realizował miłosierdzie, pochylając
się nad ubogimi, chorymi i potrzebującymi
pomocy. Miłosierdzie dla Jezusa – to nie
abstrakcyjna idea lub puste słowo, ale
wymierny, konkretny czyn.

Wolontariusze zwracają uwagę na
konkretne czyny miłosierdzia Jezusa
i dokonują ich analizy.
Miłosierny Samarytanin (Łk 10, 3037): „Jezus (…) rzekł: «Pewien człowiek
schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł
w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli,
lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy
na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem
przechodził tą drogą pewien kapłan;
zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy
przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.
Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży,
przechodził również obok niego. Gdy go
zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł
do niego i opatrzył mu rany, zalewając je
oliwą i winem; potem wsadził go na swoje
bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go.
Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał
gospodarzowi i rzekł: “Miej o nim staranie,
a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie,
gdy będę wracał”. Któryż z tych trzech
okazał się, według twego zdania, bliźnim
tego, który wpadł w ręce zbójców?» On
odpowiedział: «Ten, który mu okazał
miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty
czyń podobnie!»”
Analiza przypowieści: Przypowieść
o miłosiernym Samarytaninie ukazuje,
że dobroć i miłość ludzka nie mierzy się
według sprawowanej służby religijnej, ale
według czynów wobec drugiego człowieka.
Zaznaczyć trzeba, że miłosierny okazał
się Samarytanin, czyli przedstawiciel
ludu uznawanego przez Żydów za
heretyków i mieszańców. Pozostałe postaci
w przypowieści – kapłan i lewita – to
osoby bardzo pobożne, które spieszą się do
odprawiania swoich praktyk religijnych,
ale zapominają o miłości miłosiernej,
o konkretnych czynach wobec człowieka

potrzebującego pomocy. Jezus chce
pouczyć słuchających, że zewnętrzne
praktyki nie są najważniejsze; liczy się
człowiek.
Biorąc
pod
uwagę
okoliczności
opowiedzenia przypowieści jest ona
niejako rozwinięciem, uzasadnieniem
przykazania miłości bliźniego. Jezus
chce pokazać, że bliźnim trzeba okazać
się w stosunku do każdego człowieka,
a zwłaszcza do tego, który potrzebuje
pomocy. Bliźnim dla drugich może być
także ten, który pomaga – niewierny,
Samarytanin. Narodowość człowieka nie
ma większego znaczenia, ponieważ nie
jest związana w żaden sposób z tym, co
świadczy o jego wartości – uczynkami
miłosierdzia, wynikającymi z dobrej
wewnętrznej postawy.

4.

Miłosierny
Samarytanin
może
być wzorem metody działania
wolontariuszy
Szkolnego
Koła
Caritas (por. M. Gaweł (red.), Podręcznik
opiekuna
Szkolnego
Koła
Caritas,
Białystok-Warszawa 2009, s. 22-23).
Wolontariusze zwracają uwagę na
poszczególne
elementy
postawy
miłosiernego Samarytanina:
a) „zobaczył” (dostrzeżenie osób
potrzebujących i ich potrzeb oraz
analiza obszarów ubóstwa),
b) „wzruszył się” (uwrażliwianie
i zdolność empatii jako podstawowy
warunek zaangażowania na rzecz
świadczenia pomocy innym),
c) „podszedł” (zbliżenie się do człowieka
i jego problemów, aby dokonać
analizy jego sytuacji oraz możliwości
efektywnego udzielenia mu pomocy),
d) „udzielił pomocy” (konkretne działania
na rzecz bliźnich, wyrażające się
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można powiedzieć, że historia Narodu
Wybranego – to dzieje upadków ludzkich
i powtarzających się ciągle na nowo aktów
miłosierdzia Bożego.
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5.

W Ewangeliach znajdujemy także
pojedyncze, krótkie, ale bardzo
dosadne w treści zachęty do świadczenia
miłosierdzia. Dwie spośród tych zachęt
są najbardziej znane. Jedna brzmi:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz
jest miłosierny” (Łk 6, 36); drugą zaś
stanowi jedno z ośmiu błogosławieństw:
„Błogosławieni
miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią”
(Mt 5, 7).
O tym ostatnim tekście encyklika
o Bożym miłosierdziu („Dives in
misericordia”) mówi, że „jest poniekąd
streszczeniem całej Dobrej Nowiny” (nr 8).

6.

październik 2013

Refleksja
Ojca
świętego
Franciszka na temat postawy
miłosiernego Samarytanina (Rozważanie
Ojca Świętego Franciszka przed modlitwą
„Anioł Pański” w Castel Gandolfo –
http://naszdziennik.pl/w iara-stolicaapostolska/48025,badzcie-jak-milosiernysamarytanin.html).
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„Ewangelia z 10. rozdziału św. Łukasza
to słynna przypowieść o miłosiernym
Samarytaninie. Kim był ten człowiek? Był
kimś nieznanym, schodzącym z Jerozolimy
do Jerycha drogą, która przechodziła
przez pustynię Judzką. Niedawno jakiś
człowiek został na niej napadnięty przez
zbójców, okradziony, pobity i porzucony

na wpółmartwy. Przed Samarytaninem
przechodzili tamtędy kapłan i lewita, czyli
dwie osoby związane z kultem w świątyni
Pana. Obydwaj widzieli tego biedaka,
ale przeszli obok, nie zatrzymując się.
Natomiast Samarytanin, gdy go zobaczył,
„wzruszył się głęboko” (Łk 10,33).
Wzruszył się głęboko! Podszedł do niego,
opatrzył mu rany, zalewając nieco „oliwą
i winem”, po czym wsadził na swoje bydlę
i zaprowadził do gospody i zapłacił za jego
zakwaterowanie...
Innymi słowy, zaopiekował się nim: jest to
przykład miłości bliźniego. Dlaczego jednak
Jezus wybrał Samarytanina jako bohatera
przypowieści? Ponieważ Żydzi pogardzali
Samarytanami z powodu różnych tradycji
religijnych. Jednakże Jezus ukazuje,
że serce tego Samarytanina jest dobre
i wielkoduszne i że – w przeciwieństwie
do kapłana i lewity – wypełnia on wolę
Boga, który bardziej chce miłosierdzia niż
ofiary…”.

7.

Dyskusja
nad
propozycjami
działań połączona ze wskazaniem
5 elementów, które będą realizowane
w ramach działalności SKC:
daję pieniądze na konieczną operację,
pomagam nieść plecak koleżance,
oddaję biednym moje ubrania,
organizuję zbiórkę pieniędzy na
kosztowną operację kolegi/ sąsiada,
e) biorę udział w zbiórce żywności
w sklepach,
f) podczas odpustu parafialnego
organizujemy stragan, na którym są
sprzedawane ciastka itp.,
g) podczas wywiadówki organizujemy
dla rodziców poczęstunek domowymi
ciastkami połączony ze zbiórką
pieniędzy,

h) odwiedzam starszych w domu emeryta,
i) chodzę do domu dziecka bawić się
z dziećmi,
j) cierpliwie słucham ludzi, gdy mówią
o swoich problemach,
k) pomagam samotnej matce pilnować
dziecko,
l) zbieram pieniądze w ramach kwesty
szkolnej,
m) pocieszam bezrobotnych,
n) nie proszę rodziców o pieniądze, gdy
jest im trudno,
o) pożyczam swoje rzeczy rodzeństwu,
kolegom i koleżankom,
p) rozmawiam na ulicy z bezdomnymi
i żebrakami,
q) dzielę się kanapkami w szkole,
r) daję swoją krew chorym,
s) nie marnuję jedzenia,
t) ubieram się skromnie,
u) nie chwalę się tym, co mam,
v) pomagam innym tak, by prawie tego
nie zauważali.

8.

Zakończenie spotkania modlitwą.

Chryste, * Dobry Samarytaninie
ludzkości, * Tobie zawierzamy dzisiaj
posługę ubogim. * Spraw, * abyśmy
pamiętając o największym przykazaniu*
Uczynili je treścią * naszego codziennego
życia. * Prosimy Cię pokornie, * daj nam
przenikliwy wzrok i słuch, * Byśmy umieli
dostrzec Twe oblicze w cierpiących *
I usłyszeć ich wołanie o pomoc. * Pobudzaj
naszą wolę * do cierpliwej i gorliwej służby
bliźnim w potrzebie, * Oświecaj nasz
umysł, * byśmy umieli znaleźć rozwiązania
trudnych problemów. * A gdy będzie to
niemożliwe * – byśmy potrafili zaufać Tobie.
* Umacniaj nasze ręce, * aby sprawnie
służyły tym, * Którzy chcą się na nas
wesprzeć. * Daj, byśmy znaleźli się wszędzie
tam, * gdzie Ty nas oczekujesz. * Pomagaj
nam zamieniać w modlitwę sytuacje, *
w które wchodzimy. * Chroń nas przed
zniechęceniem i rozczarowaniami, * Które
rodzą niewdzięczność * i niezrozumienie
dobrych intencji. * Niech Twoja łaska
pomoże nam wzrastać w miłości do Boga
i bliźnich, * Byśmy kiedyś mogli w niebie
cieszyć się wraz ze wszystkimi ubogimi *
szczęściem bez końca. * Amen.

a)
b)
c)
d)

październik 2013

w czynach miłosierdzia),
e) „poprosił innych o pomoc” (umiejętna
współpraca z innymi w celu
angażowania ich do świadczenia
pomocy potrzebującym),
f) „niósł w sercu” (pamięć o innych,
zapewniająca osobom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej poczucie
obecności drugiego człowieka).

październik
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listopad

Ubóstwo wezwaniem do realizacji czynnej miłości
bliźniego („uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie

Temat:

ducha czynnej miłości bliźniego”)

zapoznanie wolontariuszy z aktualnymi zjawiskami
świadczącymi o postępującym zubożeniu Polaków
zachęta do realizacji czynów miłosierdzia wobec ubogich
kartki do zapisania problemów społeczno-ekonomicznych Polaków

1.

Wprowadzenie:

październik 2013

Po drugiej wojnie światowej żołnierze
amerykańscy pomagali w pewnej wiosce
niemieckiej usuwać gruzy rozbitych
domów. Przyszli także do kościoła. Kiedy
doprowadzili go do porządku, poskładali
również kawałki rozbitej figury Chrystusa
i postawili ją na ołtarzu. Była jak nowa. Nie
miała jednak rąk. Nie mogli ich odnaleźć
w gruzach. Wtedy ktoś umieścił przy
nogach Zbawiciela tabliczkę z napisem
słów Jezusa: „Nie mam innych rąk, oprócz
waszych.”
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2.

Wyjaśnienie:

Nasze ręce są potrzebne, by innym
pomagać, by nieść im miłość Jezusa. Jest

Cel dydaktyczny:
Cel wychowawczy:
Pomoce:

to ważne – tym bardziej, gdy widzimy, ile
jest wśród nas ludzi biednych i cierpiących.
Każdego dnia słyszymy przerażające
informacje o postępującym zubożeniu
Polaków. W miastach i w wioskach widzimy
coraz więcej ludzi, którzy z trudem wiążą
koniec z końcem.
Nie są to jedynie subiektywne odczucia.
Takie są fakty, potwierdzone przez
przeprowadzone badania i analizy. Oto
kilka z nich.
(Podczas omawiania sytuacji społecznoekonomicznej Polaków można zapisać
najważniejsze problemy)
• W 2012 r. utrzymała się zaobserwowana
w 2011 roku tendencja spadkowa
realnej wartości dochodów i wydatków
gospodarstw domowych. Odsetek

osób w gospodarstwach domowych
o wydatkach poniżej granicy ubóstwa
skrajnego (tzn. poniżej poziomu
minimum egzystencji) wynosił
w 2012 roku 6,7% (2,1 mln Polaków).
Oznacza to, że w 2012 roku około 6,7
proc. osób żyło poniżej tak zwanego
minimum egzystencji, które w 2012
roku wynosiło 519 złotych miesięcznie
dla gospodarstwa jednoosobowego
i odpowiednio 1771,96 złotych dla
rodziny pracowniczej czteroosobowej.
• W 2012 r. dał się zauważyć wzrost
zagrożenia ubóstwem wśród
rodzin z co najmniej 4 dzieci oraz
wśród rodzin niepełnych, a także
w gospodarstwach domowych z dziećmi
niepełnosprawnym. Rodziny
wielodzietne stanowią grupę najbardziej
zagrożoną ubóstwem skrajnym. W 2012
r. poniżej minimum egzystencji żyło ok.
27% osób w gospodarstwach małżeństw
z 4 i większą liczbą dzieci.
• Najbardziej zagrożeni ubóstwem
skrajnym byli mieszkańcy regionu
północnego oraz wschodniego Polski.
Ubóstwem skrajnym w największym
stopniu (powyżej 10%) zagrożeni byli
mieszkańcy województw: warmińskomazurskiego, podlaskiego oraz
świętokrzyskiego. Do województw
w najmniejszym stopniu zagrożonych
ubóstwem skrajnym zaliczały
się województwa południowe:
śląskie, opolskie, dolnośląskie oraz
województwa: lubuskie i mazowieckie
(poniżej 5%).
(Główny Urząd Statystyczny, Ubóstwo
w Polsce w 2012 r. (na podstawie badań
budżetów gospodarstw domowych))

• Wielkim problemem dla Polaków jest
bezrobocie. Liczba bezrobotnych
zarejestrowanych w urzędach pracy
w końcu lipca 2013 r. wyniosła 2 mln
93,1 tys. (13%). (GUS, Perspektywa
pracy do emerytury w wieku 67 lat,
skutecznie blokuje miejsca pracy dla
młodych Polaków)
• UNICEF w raporcie poświęconym
ubóstwu dzieci alarmuje: w Polsce
prawie 1,3 mln dzieci jest pozbawionych
dostępu do podstawowych dóbr
niezbędnych do ich rozwoju (ok 21%),
zaś ponad 1 mln żyje w ubóstwie
(14,5%). (UNICEF, Najnowsze dane
dotyczące ubóstwa dzieci w krajach
rozwiniętych, Warszawa 2012)
• W Polsce istnieje ogromna rzesza
dzieci żyjących w skrajnie trudnych
warunkach materialnych. Nie można
jednak powiedzieć, że wszystkie z nich
cierpią głód. W Polsce jest około
800 tys. głodujących dzieci. Liczba
dzieci głodujących w Polsce jest jedną
z najwyższych w całej Unii Europejskiej.
Gorzej jest tylko w Rumunii i Bułgarii.
(http://niezalezna.pl/38855-dzieci-wpolsce-gloduja)
• Sporym problemem w Polsce są
„pracujący biedni” – osoby, które
pracują, ale ich niskie zarobki spychają
ich w biedę, co z kolei może skutkować
tym, że znajdą się na marginesie
społecznym.
(D. Potkańska, Alarmujące dane
w sprawie biedy w Polsce, w:
http://biznes.onet.pl/alarmujacedane-w-sprawie-biedy-wpolsce,18515,5551775,3,onetwiadomosci-detal)

październik 2013

Spotkanie formacyjne nr 2
(listopad)
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• Prawdziwą chorobą polskiego rynku
pracy jest blisko 3,5 mln grupa głównie
ludzi młodych, zatrudnionych na tzw.
„umowy śmieciowe” ze skandalicznie
niskim poziomem zarobków. Ceny
wielu produktów i usług są dzisiaj
w Polsce wyższe niż w wielu zamożnych
krajach strefy Euro. Natomiast
wynagrodzenia nadal są 3-4-krotnie
niższe. Nic więc dziwnego, że Polacy
wolą zasiłek dla bezrobotnego w Irlandii
czy Wielkiej Brytanii niż śmieciową
umowę, a nawet etat w Polsce. Koszty
utrzymania przeciętnej polskiej rodziny,
wychowania i wykształcenia dziecka,
ogrzewania mieszkania, energii i paliwa
są u nas często wyższe niż w wielu
krajach Unii Europejskiej. Mamy
blisko 2 mln grupę Polaków żyjącą
na poziomie minimum socjalnego
z dochodem niewiele ponad 900 zł
miesięcznie. Skutkiem tego jest fakt, iż
mimo tego, że oboje rodziców pracują,
to nie są w stanie opłacić wszystkich
rachunków. Prawie 10 mln grupa
Polaków jest zagrożona niedostatkiem
i wykluczeniem – jest to absolutna
europejska i unijna czołówka.
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• Mimo olbrzymiej już emigracji blisko
2 mln Polaków od 2004 roku, czyli
wejścia Polski do UE, to grupa
młodych i wykształconych stanowi
dzisiaj 400-tysięczną nową armię
bezrobotnych, kończących co roku
szkoły wyższe i uczelnie. Bezrobocie
ludzi młodych do 30-tego roku życia

zbliża się do 30 proc. 9 mln Polaków
w wieku powyżej 50 lat jest bez stałego
zatrudnienia, co 10-ty bezrobotny ma
wyższe wykształcenie. Nie ma pracy,
bo nie ma majątku, własnych fabryk,
banków, wielkich sieci handlowych
i przyjaznego państwa. (J. Szewczak,
Masakra w bezrobociu w 2013 r. Zielona
wyspa złudzeń, kłamstw i urojeń
zamienia się w czarną dziurę bezrobocia
i biedy, w: W Polityce, 20.12.2012)
• Starzy schorowani ludzie często już od
świtu stoją w długich kolejkach, by
dostać się do lekarza, który decyduje
o ich życiu.
• Badanie przeprowadzone przez Global
AgeWatch Index na zlecenie ONZ:
organizacja dokonała porównania
jakości życia osób starszych w 91
krajach. Pod względem jakości opieki
zdrowotnej nad ludźmi starszymi Polska
zajmuje 87 miejsce!
(Dziadkom lepiej nie chorować, w: Gość
Niedzielny, 2.10.2013)
• Obecnie zasiłek na dziecko (którego
wartość stanowi 2 proc. pensji) dostaje
się tylko wtedy, kiedy zarobki są poniżej
kryterium dochodowego, czyli obecnie
poniżej 574 zł miesięcznie na członka
rodziny.
(E. Stanek, Dla władzy luksusy, a dla nas
kolejki, w: Fakt 8.06.2013).
• Firma doradcza sprawdziła w 25
krajach UE, na jaką pomoc od państwa
może liczyć pracujące małżeństwo
(zarabiające średnią krajową) z dwójką
dzieci. W 2012 r. statystyczna
4-osobowa rodzina w Polsce może liczyć
na wsparcie w wysokości 528 Euro. Inne

kraje inwestują w dzieci znacznie więcej
- wynika z badania przeprowadzonego
dla „Pulsu Biznesu”. Francuscy rodzice
otrzymują bowiem prawie 7 tys. Euro!
(Polski rząd płaci rodzinom grosze, w:
Puls Biznesu, 6.08.2012)
• W Polsce kwota dofinansowania dziecka
w rodzinie wielodzietnej wynosi 80 zł
(dla porównania – w Niemczech: 200
Euro, czyli ponad 10 razy więcej niż
w Polsce).
• Badania Unii Europejskiej pokazują, że
struktura rozwarstwienia społecznego
w Polsce jest jedną z najgłębszych
w Europie. Takie wnioski przynosi
raport „Hay Group”, w którym są
zebrane dane z kilku tysięcy firm z 56
krajów. Wynika z nich, że należymy
do krajów o największym poziomie
rozwarstwienia płac – w rankingu
wylądowaliśmy na 11. miejscu
od końca. W pozostałych krajach
Europy Centralnej, nie wspominając
o Zachodzie, rozwarstwienie jest
zdecydowanie mniejsze.
(Wielkie rozwarstwienie płac w Polsce,
w: Gazeta Wyborcza, 23.01.2010)

3.

Dyskusja: które z zaprezentowanych
form
ubóstwa
są
najbardziej widoczne w naszym regionie?
Jakie inne problemy społeczne ujawniają
się (alkoholizm, narkomania, ubóstwo
duchowe…) Które z tych problemów
najmocniej dotykają uczniów naszej
szkoły? Które są natomiast widoczne
w najbliższym otoczeniu (w sąsiedztwie,
w parafii)?
Wolontariusze
wskazują
konkretne
przejawy ubóstwa w poszczególnych
przestrzeniach.

4.

„Papież Franciszek po raz
kolejny przypomniał, że Kościół ma
być ubogi i dla ubogich. Przemawiając
do wiernych skrytykował to, na czym
katolicy, i nie tylko oni, koncentrują swoją
uwagę. Jego zdaniem zbyt często mówi
się o skandalach, a zbyt rzadko porusza
się problemy głodujących dzieci czy
bezdomnych. Podkreślał, że gdy upadają
banki, to dla świata jest to “tragedia”, a gdy
ludzie umierają z głodu – nikt się tym nie
przejmuje.”
( h t t p : // n a t e m a t . p l /6 1 8 3 1 , p a p i e z f r a n c i s z e k- o s t r o - o - b e z c z y n n o s c i katolikow-pomoc-ubogim-zamiast-czczejgadaniny-o-teologii)

5.

Grzegorz Turnau – „Budzik”

„Obojętność to jest taka pani
Która prośby dzieci miewa za nic
A gdy słyszy słowo pomaganie
Każe wszystkim wokół być jak kamień
A budzik, to jest taki mały ludzik
Co pomaga budzić ludzi
Bez ociągania się tym trudzi
I absolutnie nie marudzi, nie marudzi
Budzik wie, że wszelkie pomaganie
Trochę polega na spontanie
Zapał na ogół szybko znika
Więc za przykładem idź budzika, za
przykładem
Obojętność to jest taka pani
Która bardzo lubi ludzi ranić
I choć nawet mogła by ci pomóc
Lubi zwykle czmychnąć po kryjomu”
październik 2013

• Niezwykle niepokojącym zjawiskiem jest
gwałtowne przyspieszenie upadłości
firm jednoosobowych, które dla wielu
Polaków były ostatnią deską ratunku
przed popadnięciem w bezrobocie.

listopad
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• posiłki dla dzieci ze świetlic Caritas
w kilkudziesięciu miastach Polski,
• magazyny z odzieżą dla ubogich.

• realizuje program pomocy żywnościowej
za pośrednictwem 4,5 tys. placówek
(w tym jadłodajni dla ubogich),
• posiada 46 magazynów spożywczych i 22
chłodnie,
• oprócz unijnej pomocy żywnościowej
Caritas w Polsce wspomaga
żywnościowo rodziny, zwłaszcza
przed świętami Bożego Narodzenia
i Wielkanocy (zbiórki żywności
w sklepach, hurtowniach oraz wśród
osób indywidualnych),

7.

Co mogą czynić wolontariusze
SKC dla ubogich – w szkole,
w sąsiedztwie, w parafii?

8.
9.

Temat:

Propozycje
działań
wolontariuszy SKC na listopad………

Znaczenie rozwoju własnej osobowości

(„stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą,
do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego
rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę”)

Zakończenie spotkania modlitwą.

Cel dydaktyczny:
Cel wychowawczy:

Pomoce:

ukazanie potrzeby rozwijania własnej osobowości
mobilizowanie do spełniania obowiązków szkolnych oraz
obowiązków wypływających z przynależności do SKC jako
czynników rozwijających osobowość

kartki do zapisania najważniejszych wydarzeń z życia bł. Karoliny Kózki

1.

październik 2013

Wprowadzenie: Bł. Jan Paweł
II powiedział: „Musicie od siebie
wymagać, nawet gdyby inni od was nie
wymagali. Wbrew wszystkim mirażom
ułatwionego życia musicie od siebie
wymagać.”
(Homilia
w
czasie
liturgii
słowa
skierowana do młodzieży zgromadzonej na
Westerplatte, Gdańsk, 12 czerwca 1987 r.)
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2.

W obecnej rzeczywistości często
proponuje się młodym ludziom inny
styl życia – bez wymagań i bez wartości.

Krótkie omówienie najważniejszych
zagrożeń
dla
wychowania
młodego
pokolenia:
• bezstresowe wychowane,
• „życie na luzie”,
• ośmieszanie autorytetów, świętości,
• walka z Kościołem (nagłaśnianie skandali
i pojedynczych przypadków niewierności
kapłańskiej – przy równoczesnym
przemilczaniu tego, co dobre w Kościele),
• marginalizowanie patriotyzmu.
Opiekun SKC wraz z wolontariuszami
dyskutują na temat ww. zagrożeń dla
rozwoju młodego człowieka.

październik 2013

6.

Caritas Polska wraz z 44 Caritas
diecezjalnymi
pomaga
osobom
ubogim:

15
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Podczas czytania życiorysu bł. Karoliny
wolontariusze zapisują najważniejsze
wydarzenia z jej życia.

październik 2013

Karolina
Kózka
urodziła
się
w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia
1898 r. jako czwarte z jedenaściorga
dzieci. Pięć dni później otrzymała chrzest
w kościele parafialnym w Radłowie. Jej
rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo.
Pracowała z nimi na roli.
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Wzrastała w atmosferze żywej
i autentycznej wiary, która wyrażała się we
wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem
i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu
Godzinek, częstym przystępowaniu do
sakramentów i uczestniczeniu we Mszy
(także w dzień powszedni). Ich uboga
chata była nazywana „kościółkiem”.
Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często
na wspólne czytanie Pisma Świętego,
żywotów świętych i religijnych czasopism.
W Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie
Żale, a w okresie Bożego Narodzenia –
kolędy. Od najmłodszych lat ukochała
modlitwę i starała się wzrastać w miłości
Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym
od matki różańcem - modliła się nie tylko
w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim
była posłuszna rodzicom, z miłością
i troską opiekowała się licznym młodszym
rodzeństwem. W 1906 roku rozpoczęła
naukę w ludowej szkole podstawowej, którą
ukończyła w 1912 roku. Potem uczęszczała
jeszcze na tzw. naukę dopełniającą trzy
razy w tygodniu. Uczyła się chętnie

i bardzo dobrze, z religii otrzymywała
zawsze wzorowe oceny, była pracowita
i obowiązkowa.
Duży wpływ na duchowy rozwój
Karoliny miał jej wuj, Franciszek
Borzęcki, bardzo religijny i zaangażowany
w działalność apostolską i społeczną.
Karolina pomagała mu w prowadzeniu
świetlicy i biblioteki, do której przychodziły
często
osoby
dorosłe
i
młodzież.
Prowadzono tam kształcące rozmowy,
śpiewano pieśni religijne i patriotyczne,
deklamowano utwory wieszczów.
Karolina była urodzoną katechetką.
Nie poprzestawała na tym, że poznała jakąś
prawdę wiary lub usłyszała ważne słowo;
zawsze spieszyła, by przekazać je innym.
Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne
dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne,
odmawiała różaniec i zachęcała do życia wg
Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby
bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi
i starszymi. Odwiedzała ich, oddając im
różne posługi i czytając pisma religijne.
Zginęła w wieku zaledwie 17 lat, na początku
I wojny światowej, 18 listopada 1914 roku.
Carski żołnierz uprowadził ją przemocą
i bestialsko zamordował, gdy broniła się
pragnąc zachować dziewictwo. Po kilku
dniach, 4 grudnia 1914 r., w pobliskim
lesie znaleziono jej zmasakrowane zwłoki.
Pochowano ją w parafialnym kościele we
wsi Zabawa. W 1987 r. papież Jan Paweł II
w Tarnowie beatyfikował Karolinę.

4.

Dyskusja: w jaki sposób bł. Karolina
Kózka stawiała sobie wymagania
i troszczyła się o rozwój swojej osobowości:
• modlitwa (wspólna rodzinna
modlitwa wieczorem i przy posiłkach,

codzienne śpiewanie Godzinek, częste
przystępowanie do sakramentów i udział
we Mszy (także w dzień powszedni),
czytanie Pisma Świętego, żywotów
świętych i religijnych czasopism,
śpiew Gorzkie Żali i kolęd, modlitwa
różańcowa,
• nauka,
• patriotyzm (śpiew pieśni religijnych
i patriotycznych, recytacja utworów
wieszczów),
• wrażliwość społeczna (chętnie
zajmowała się chorymi i starszymi;
odwiedzała ich, spełniając wobec nich
różne posługi i czytając pisma religijne),
• praca (pomoc w wychowaniu
rodzeństwa, pomoc w prowadzeniu
świetlicy i biblioteki, praca na roli razem
z rodzicami),
• moralność (carski żołnierz uprowadził
ją przemocą i bestialsko zamordował,
gdy broniła się, pragnąc zachować
dziewictwo).

5.

Dyskusja:
Bł.
Karolina
żyła
prawie 100 lat temu. W jaki
sposób w naszych czasach możemy
wyrażać naszą miłość do Kościoła,
do Ojczyzny? Jak możemy rozwijać
naszą osobowość? W jaki sposób
może to czynić wolontariusz SKC?

6.

Czy dziś można jeszcze być Polakiem,
katolikiem, patriotą? Co to znaczy
w XXI w.?

„Współczesne” rozumienie patriotyzmu:

Kategorie odpowiedzi

Tak

Przestrzega prawa obowiązującego
w Ojczyźnie

50 %

Dobrze wykonuje swoje obowiązki
zawodowe, uczniowskie, studenckie

23 %

Uczciwie płaci podatki w kraju

36 %

Szanuje mienie wspólne, przyrodę

29 %

Pracuje na rzecz swojej społeczności
lokalnej

15 %

Kupuje produkty polskiego
pochodzenia w polskich sklepach

12 %

Pomaga osobom w trudnej sytuacji
życiowej

12 %

Należy do partii politycznych

1,2 %

Należy do stowarzyszeń/fundacji

1,2 %

Jest wolontariuszem/wolontariuszką

0%

(E. Tłuczek-Tadla, Dziadkowie i ich wnuki
– czy i kto dzisiaj uczy patriotyzmu, w:
Medzigeneracne mosty, red. B. Balogova,
Presov 2012)

7.

Dyskusja: W jaki sposób możemy
rozwijać swoją osobowość?:

• nauka (czytanie lektur, poznawanie
historii, troska o kulturę i poprawność
językową),
• praca (obowiązki),
• budowanie właściwych relacji z innymi
(dobór kolegów i koleżanek – „z jakim
przystajesz, takim się stajesz”),
• aktywność społeczna (wolontariat
SKC)

8.

W jaki sposób działalność
w SKC rozwija naszą osobowość?
(dyskusja)

październik 2013

3.

Wzorem
życia
opartego
na
wymaganiach, na kształtowaniu
osobowości
katolika
i
Polaka
odpowiedzialnego za siebie, za Kościół i za
Ojczyznę jest bł. Karolina Kózka.

grudzień
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Spotkanie formacyjne nr 3
Propozycje
grudzień:

działań

SKC

na

• udział w roratach,
• zbiórka żywności,
• odwiedziny osób chorych i samotnych
przed Bożym Narodzeniem,
• przygotowanie paczek z prezentami dla
rodzin ubogich, wielodzietnych,
• …………

10.

Zakończenie
modlitwą.

Spotkanie formacyjne nr 4
(styczeń)

spotkania

Temat:

Znaczenie religijności w życiu członka SKC

(„rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza
pełnego uczestniczenia we Mszy św.”)

Cel dydaktyczny:
Cel wychowawczy:
Pomoce:

ukazanie elementów wyrażających religijność chrześcijanina
zachęta do łączenia aktywności wolontariackiej z praktykami
religijnymi, zwłaszcza z Eucharystią

Katechizm Kościoła Katolickiego, Tomasz à Kempis – „O naśladowaniu
Chrystusa”

1.

Wprowadzenie: Różne są opinie
współczesnych ludzi na temat
religijności, wiary oraz praktykowania
wiary.

październik 2013

I opinia
„Wiara to moja prywatna sprawa. Ja wiarę
mam w sercu i nie potrzebuję żadnych
zewnętrznych form pobożności. Nie muszę
chodzić do kościoła – na nabożeństwa,
spotkania. To mnie po prostu nudzi
i denerwuje! Wystarczy mi mój osobisty,
prywatny kontakt z Bogiem.”
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II opinia
„Uważam się za człowieka wierzącego
i religijnego, ponieważ pomagam innym.
Na Boże Narodzenie zawsze ofiaruję dość

dużą kwotę pieniędzy na ubogich; czasem
przesyłam pieniądze na różne organizacje
charytatywne. Mam dobre serce i to
wystarczy. Sądzę, że to jest najważniejsze
w religii. Nie mam czasu na chodzenie do
kościoła, na Msze święte, na nabożeństwa.
Wystarczy mi wiara w moim sercu. Zresztą,
inni chodzą do kościoła – i wcale nie są
lepsi ode mnie.”
III opinia
„Cieszy mnie to, że jestem wierzący.
I dlatego staram się nie tylko mówić na
temat wiary, ale żyć nią na co dzień. Modlę
się zarówno prywatnie (w domu), ale ważna
jest dla mnie również modlitwa z innymi –
w kościele. Chodzę na Mszę św. w niedziele
i święta, a gdy czas mi pozwala – także

październik 2013
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Dyskusja: Który sposób przeżywania
wiary jest dla nas – wolontariuszy SKC
najbliższy?

2.

Dyskusja: Co to jest religijność?

• Człowiek religijny to ten, który wypełnia
nakazy swojej religii, zwykle z głęboką
wiarą w ich sens. Religijność jest więc
przede wszystkim praktyką dawania
świadectwa swojej wiary, poprzez
stosowanie się do nauk danej religii.
• Religijność – to praktykowanie…
• Czym się różni religijność od wiary?
• Jakie są podstawowe praktyki religijne
katolika?

3.

Msza Św. – to „źródło i szczyt
życia chrześcijańskiego” (KKK
1324). „Inne zaś sakramenty, tak jak
wszystkie kościelne posługi i dzieła
apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią
i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem
Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro
Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza
Pascha”
(Sobór
Watykański
II,
dekret
Presbyterorum ordinis, 5).

październik 2013

4.

20

Tomasz
à
Kempis
–
„O naśladowaniu Chrystusa”:
„Wielu podróżuje do różnych miejsc
dla oddania czci relikwiom świętych;
z podziwem słuchają o ich chwalebnych
czynach, oglądają ich wspaniałe kościoły,
całują święte kości owinięte w jedwab i złoto.
A oto tu, przy mnie na ołtarzu obecny jesteś
Ty, Boże mój, święty nad świętymi, Stwórca

ludzi i Pan aniołów.
W takich pielgrzymkach bywa często
wiele próżnej, ludzkiej ciekawości i uroku
rzeczy nieznanych, lecz mało korzyści
duchowej i poprawy życia, zwłaszcza gdy
pielgrzymka nabiera charakteru wycieczki
bez prawdziwej skruchy serca.
Tu
natomiast,
w
Przenajświętszym
Sakramencie jesteś cały obecny, Bóg
mój i człowiek, Jezus Chrystus; tu też
każdy otrzymuje obfity owoc na wieczne
zbawienie, ilekroć przyjmie Cię godnie
i pobożnie.
Gdyby
ten
Najświętszy
Sakrament
sprawowano tylko w jednym miejscu i na
całym świecie tylko jeden kapłan mógł Go
konsekrować, z jakim nabożeństwem
cisnęliby się ludzie do tego miejsca i tego
sługi bożego, aby być świadkami spełniania
się Boskich tajemnic.
Mamy wielu kapłanów i w wielu miejscach
uobecnia się ofiara Chrystusa, aby tym
jaśniej okazała się miłość Boga do ludzi, im
więcej Komunia św. rozpowszechnia się po
świecie.
Dzięki Ci, Jezu dobry, odwieczny Pasterzu,
że raczysz nas biednych wygnańców karmić
swym Ciałem i Krwią najświętszą i do
przyjmowania tych świętych tajemnic sam
nas zapraszasz, wzywając: przyjdźcie do
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię.”
Omówienie odczytanego tekstu:
• „Przy mnie na ołtarzu obecny jesteś Ty,
Boże mój, święty nad świętymi, Stwórca
ludzi i Pan aniołów.”,
• „W Przenajświętszym Sakramencie jesteś
cały obecny, Bóg mój i człowiek, Jezus
Chrystus”,
• „Gdyby ten Najświętszy Sakrament
sprawowano tylko w jednym miejscu i na
całym świecie tylko jeden kapłan mógł Go

konsekrować…”,
• „Dzięki Ci, Jezu dobry, odwieczny
Pasterzu, że raczysz nas biednych
wygnańców karmić swym Ciałem i Krwią
najświętszą”.

5.

Jak wygląda więc życie religijne
młodych Polaków?
W 1988 r. 49,6% młodych ludzi
deklarowało, że praktykuje systematycznie.
Było to mniej więcej tyle samo, ile wynosiła
średnia praktyk całego społeczeństwa.
W następnych latach – o ile w całej populacji
spadała nieznacznie – to wśród młodzieży
znacznie szybciej, osiągając w 1998 r. –
40,2%, a w 2005 r. 38,6%. Jest to o siedem
punktów procentowych mniej od średniej
polskiego społeczeństwa. W tym samym
okresie spadła również liczba młodych
praktykujących niesystematycznie.
Wśród młodych, podobnie jak
w starszym pokoleniu, systematyczny udział
we Mszy Św. zależy także od płci. Wśród
młodzieży żeńskiej znacznie częściej padają
deklaracje większego zainteresowania
udziałem we Mszy Św. niż wśród młodzieży
męskiej, której o wiele łatwiej przychodzi
dyspensowanie się od tej praktyki.
W ciągu kilkunastu ostatnich lat
zmalała wśród młodych częstotliwość
przystępowania do sakramentów. O ile
w 1988 r. – 17,7% młodych przystępowało
raz w tygodniu do Komunii Św., to w 2005 r.
– 13%. Podobny spadek nastąpił wśród tych,
którzy przystępowali do tego sakramentu
raz na miesiąc: z 33,8%. do 19,3%.
(Jaka jest religijność młodych
Polaków?, Fronda, 13.10.2011)

6.

Dyskusja:
dlaczego
niektórzy
młodzi ludzie przestają praktykować
wiarę?
(lenistwo,
niewłaściwa
postawa
„praktykujących katolików”, obojętność…)

7.

Po co jest nam potrzebna
religijność? Przecież pomagać
może również człowiek niereligijny, a nawet
niewierzący.
(Wolontariusze zapisują, czym różni się
wolontariat chrześcijański od innych
wolontariatu świeckiego – filantropii)
„Wolontariat
chrześcijański
wyraźnie różni się od wolontariatu humanistycznego. Wolontariat zakotwiczony na
zasadach Ewangelii oraz przykazaniu
miłości Boga i bliźniego ma głębsze
motywy, ponieważ wynika z miłości Boga
do człowieka, a nie tylko ze spontanicznej
wrażliwości na potrzeby bliźnich. Źródłem
chrześcijańskiego
zaangażowania
w wolontariacką pracę na rzecz bliźnich
w potrzebie jest miłość Boża, której człowiek
doświadcza w Chrystusie.
Po
drugie,
chrześcijański
wolontariat posiada inne priorytety
i cele. Nie ogranicza się on do materialnego
wsparcia osób potrzebujących, lecz jest
ukierunkowany na pomaganie bliźnim
w pełnym rozwoju człowieczeństwa
i realizacji chrześcijańskiego powołania do
świętości.
Po trzecie, wolontariat jest w takim
stopniu chrześcijański, w jakim wiąże się
z pogłębioną formacją w duchu Ewangelii
i na ile jest owocem tejże formacji.”
(M. Dziewiecki, Wolontariat w duchu
Ewangelii, w: Don Bosco 11 (2010), s. 6-7)

październik 2013

w zwykłe dni tygodnia. Cieszę się, gdy mogę
innym pomóc, zrobić dla nich coś dobrego,
bo przecież do tego zobowiązuje mnie
wiara.”

styczeń
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8.

Termin
„filantropia”
ten
wywodzi się z języka greckiego – od
słowa „philanthropos”, oznaczającego
„umiłowanie ludzi”. Za pomocą tego
określenia, rozpowszechnionego w XIX
w., charakteryzowano głównie działania
świeckich społeczników i reformatorów.
Termin ten ma korzenie w świeckiej idei
humanitaryzmu:
podkreśla
potrzebę
solidarności z potrzebującymi w imię
braterskiej miłości do drugiego człowieka.
Filantropia
oznacza
więc
działania
świeckich
społeczników,
wynikające
z solidarności z potrzebującymi.
(H. Markiewiczowa, Rozwój społecznej
działalności opiekuńczej na ziemiach
polskich, w: Seminare. Poszukiwania
naukowo-pastoralne 28 (2010), s. 273)
Zagrożenie: Dla niektórych ludzi –
działalność charytatywna (filantropijna)
staję się formą zastępczą wiary i religijności.
Uważają oni, że jeśli ofiarują coś na rzecz
biednych – to owa ofiara zwalnia ich
z chodzenia do kościoła, przyjmowania
sakramentów itp. Katolicki wolontariat
natomiast zakłada także element
religijności, praktykowania wiary
oraz formację serca.
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Msza Św. – jest ofiarą Jezusa
Chrystusa. Ofiara jest darowaniem
Bogu jakiegoś naszego dobra, będącego
naszą własnością, którego posiadania
pozbawiamy się.
Jezus ofiaruje się za nas, ale także wzywa
nas do ofiary. Jakie formy „ofiary” są dla
nas możliwe? Co my możemy ofiarować

innym – w rodzinie, w szkole,
w parafii, w sąsiedztwie? (dyskusja)
Papież Benedykt XVI: „Eucharystia,
która nie przekłada się na miłość
konkretnie praktykowaną, jest sama
w sobie fragmentaryczna.”
(Benedykt XVI, enc. „Deus caritas est”, nr
14)

12.
13.

Propozycje
działań
wolontariuszy SKC na styczeń…
Zakończenie
spotkania
modlitwą.

10.

Papież
Benedykt
XVI
wskazywał na potrzebę związku
z Kościołem oraz praktykowania wiary
w realizacji dziel miłosierdzia: Stwierdził, że
„w Kościele uczymy się kochać, zaprawiając
się do bezinteresownego przyjmowania
bliźniego, troskliwego zajmowania się
tym, kto przeżywa trudności, ubogimi
i najmniejszymi. Podstawową motywacją,
która łączy wierzących w Chrystusa, nie
jest sukces, lecz dobro – dobro, które jest
tym bardziej autentyczne, im bardziej się
nim dzielimy, a którym nie jest przede
wszystkim posiadanie czy władza, lecz
bycie.”
(Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św.
na błoniach w Montorso, 2 IX 2007 r., w:
LR 10-11 (2007), s. 9)

11.

W jaki sposób wolontariusz
SKC może rozwijać swoją
religijność? Jak może wyrażać swoją
wiarę?:
• aktywny udział we Mszy Św.,
• systematyczna spowiedź,
• czytanie Pisma Św.,
• czytanie książek i czasopism katolickich,
• czyny miłosierdzia wynikające
z religijności,
• ……………

październik 2013

Omówienie różnic zachodzących między
wolontariatem chrześcijańskim (SKC)
a filantropią…

styczeń
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luty

Znaczenie wiedzy oraz profesjonalizmu w działaniu
członka SKC („troska o zdobywanie wiedzy religijnej, ogólnej i podnoszenie

Temat:

kwalifikacji do niesienia pomocy innym”)

ukazanie znaczenia rozwijania własnych talentów oraz
zdobywania wiedzy
mobilizowanie do konkretnych form rozszerzania
specjalistycznej wiedzy i zdobywania umiejętności służących
pomaganiu innym

1.
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Dotyczy to nie tylko lekarzy, nauczycieli
czy informatyków, lecz również osób
zaangażowanych w dzieło Caritas – po
to, aby móc skuteczniej nieść pomoc

Cel wychowawczy:

Pomoce:

Pismo Święte

Wprowadzenie: Żyjemy w szybko
zmieniającym się świecie, który stawia
przed nami coraz większe wymagania.
Mamy do dyspozycji coraz nowocześniejsze
komputery, telefony, samochody… Z tego
powodu – rosną także wymagania stawiane
ludziom. Nie wystarczy, że ktoś ukończy
szkołę lub studia. Istnieje konieczność
ciągłego rozwijania się, dokształcania
o podnoszenia swoich kwalifikacji (kursy,
sympozja,
seminaria,
konferencje,
specjalistyczna prasa).

Cel dydaktyczny:

potrzebującym oraz lepiej rozumieć, czym
jest Caritas.

2.

Pismo Święte – przypowieść
o talentach (Mt 25, 14-30):
„Podobnie też [jest] jak z pewnym
człowiekiem, który mając się udać w podróż,
przywołał swoje sługi i przekazał im swój
majątek. Jednemu dał pięć talentów,
drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu
według jego zdolności, i odjechał. Zaraz
ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł,
puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak
samo i ten, który dwa otrzymał; on również
zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał
jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię,
ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym

czasie powrócił pan owych sług i zaczął
rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł
drugie pięć i rzekł: “Panie, przekazałeś mi
pięć talentów, oto drugie pięć talentów
zyskałem”. Rzekł mu pan: “Dobrze, sługo
dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach
niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź
do radości twego pana!” Przyszedł również
i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc:
“Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto
drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu
pan: “Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś
wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma
cię postawię: wejdź do radości twego
pana!” Przyszedł i ten, który otrzymał
jeden talent, i rzekł: “Panie, wiedziałem,
żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam,
gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś
nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem
i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz
swoją własność!” Odrzekł mu pan jego:
“Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę
żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam,
gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był
oddać moje pieniądze bankierom, a ja po
powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją
własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent,
a dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane,
tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto
nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę
nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz –
w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie
zębów”.”
Krótka analiza perykopy biblijnej:
Tematem przypowieści jest problem
pomnażania Bożych darów i talentów.
Właściciel symbolizuje Boga, a trzej
słudzy – trzy postawy ludzkie, związane
z przyjmowaniem i gospodarowaniem tym,
co od Boga otrzymaliśmy.

Każdy ze sług otrzymał od właściciela
inną liczbę talentów. Od razu nasuwa
się przypuszczenie o niesprawiedliwość:
dlaczego pierwszy z nich dostał pięć,
a inny tylko jeden? Podobnie jest w naszym
życiu – niektórzy są bogatsi, inni biedni,
jedni mądrzejsi, inni mniej inteligentni,
i często nie zależy to od ich osobistego
wysiłku. Przypowieść o talentach wyjaśnia
tę pozorną Bożą niesprawiedliwość. Jeden
talent to około 34 kilogramów złota – jest to
więc niewyobrażalne bogactwo! Trzeci sługa
nie został więc pokrzywdzony, została mu
ofiarowana przeogromna suma. Pierwsze
przesłanie przypowieści związane jest więc
z naszym obowiązkiem wdzięczności Bogu
za wszystko, czym nas obdarza – bo każdy
dar (talent) od Boga jest drogocenny.
Drugim aspektem przypowieści jest
gospodarowanie
talentami.
Jezus
pochwala postawę sług, którzy „puścili
w obrót” swoje talenty, a gani tego, który
zakopał go w ziemi. Dary od Boga trzeba
bowiem nie tylko przyjmować, ale także je
wykorzystywać, rozwijać, pomnażać…

3.

W wigilię Uroczystości Zesłania
Ducha Świętego, 7 czerwca 2003 r., ok.
13 tys. młodych ludzi z Polski i z zagranicy
wzięło udział w modlitewnym czuwaniu
na Polach Lednickich koło Gniezna. Do
zgromadzonej młodzieży Jan Paweł II
skierował słowa pozdrowień, które zostały
nagrane na wideokasetę w Watykanie
i odtworzone na wielkim telebimie podczas
czuwania:
„Dziś doświadczacie w sposób szczególny
prawdy, że zostaliście wyposażeni
w wielorakie dary i talenty. Nie
przestawajcie za nie dziękować Temu, który
«hojnie darzy łaską i chwałą, nie odmawia
dobrodziejstw postępującym nienagannie»
(Ps 84 [83], 12). Odkrywajcie w sobie te
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Omówienie słów Ojca Świętego: na ile
wskazówki Jana Pawła II możemy odnieść
do członków SKC?
• każdy z nas otrzymał jakieś uzdolnienia,
dary…,
• trzeba je wykorzystać – pomagając
innym – „w waszych rodzinach, szkołach
i środowiskach”…,
• te dary mogą służyć realizacji dzieła
miłosierdzia…

4.
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Ojciec
Święty
Franciszek
powiedział do młodych: „Was,
którzy jesteście na początku drogi życia,
pytam: Czy pomyśleliście o talentach,
które dał wam Bóg? Czy pomyśleliście,
jak służyć nimi innym? Nie zakopujcie
talentów! Zainwestujcie je w wielkie ideały,
te ideały, które poszerzają serce, które
sprawią, że wasze talenty wydadzą owoc.
Życie nie zostało nam dane po to, byśmy
go zazdrośnie strzegli dla nas samych, lecz
byśmy je dawali. Drodzy młodzi, miejcie
wielkie serce! Nie lękajcie się marzyć
o wielkich rzeczach!”
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5.

Codziennie na Twitterze pojawiają
się nowe wpisy papieża Franciszka.
W piątek wieczorem 27.04.2013 r. Ojciec
Św. Franciszek napisał: „Drodzy młodzi,
nie zakopujcie waszych talentów,

darów, które Bóg wam dał! Nie lękajcie
się marzyć o wielkich rzeczach!”

6.

Każdy człowiek otrzymuje od
Boga jakieś talenty i uzdolnienia.
Naszym obowiązkiem jest ich rozwój oraz
korzystanie z nich – również w działalności
wolontariackiej.
Podczas odczytywania fragmentu encykliki
– wolontariusze mają zwrócić uwagę
na 2 elementy potrzebne do skutecznego
pomagania ubogim i cierpiącym.
Benedykt XVI, enc. Deus caritas est,
nr 31:
„Gdy chodzi o posługę spełnianą
wobec
cierpiących,
potrzeba
przede
wszystkim
kompetencji
profesjonalnych: niosący pomoc powinni
być przygotowani w taki sposób, aby
potrafili robić to, co właściwe we właściwy
sposób, podejmując wysiłek dalszej troski.
Kompetencja zawodowa jest tu
pierwszym, podstawowym wymogiem, ale
ona sama nie wystarczy. Chodzi bowiem
o istoty ludzkie, a one zawsze potrzebują
czegoś więcej niż technicznie poprawnej
opieki. Potrzebują człowieczeństwa.
Potrzebują serdecznej uwagi. Ci, którzy
działają w Instytucjach charytatywnych
Kościoła, powinni odznaczać się tym,
że nie ograniczają się do sprawnego
wypełnienia, co stosowne w danej chwili,
ale z sercem poświęcają się na rzecz
drugiego, w taki sposób, aby doświadczył
on bogactwa ich człowieczeństwa. Dlatego
takim pracownikom, oprócz przygotowania
profesjonalnego, potrzeba również i nade
wszystko « formacji serca »…”.
Jakie 2 istotne element wskazuje
papież?:
• kompetencje profesjonalne,
• formacja serca (człowieczeństwo, miłość).

7.

Ćwiczenie: czym jest Caritas?

„Caritas jest walką z ubóstwem
materialnym i moralnym zarówno
u jednostek jak i w społeczeństwie.”

znajdującemu się w potrzebie –
z religijnych pobudek, dobrowolnie
i bezinteresownie,
• walka z ubóstwem materialnym
i moralnym,
• lekarstwo na materialne i moralne
choroby; na przyczyny i skutki ubóstwa,
• wychowanie do prowadzenia
uporządkowanego życia
i samodzielności,
• wyraz chrześcijańskiej odpowiedzialności
za drugiego człowieka,
• pomoc dla osób cierpiących i ubogich
w naszym społeczeństwie.

„Caritas powinna przynieść lekarstwo
na materialne i moralne choroby; na
przyczyny i skutki ubóstwa.”

To są formy realizacji Caritas (realizacji
miłości). Tego typu informacje znajdujemy
w publikacjach poświęconych Caritas.

Definicje Caritas opracowane
przez Lorenza Werthmanna – założyciela
niemieckiej Caritas (1897 r.):
„Caritas jest każdą formą pomocy
świadczonej człowiekowi znajdującemu
się w potrzebie – z religijnych pobudek,
dobrowolnie i bezinteresownie.”

„Caritas jest wychowaniem. Człowiek
ubogi powinien być wychowywany do
prowadzenia uporządkowanego życia, do
samodzielności.”
„Caritas jest zwróceniem się ku
bliźniemu znajdującemu się w potrzebie
wypływającym z chrześcijańskiej
odpowiedzialności za drugiego człowieka.”
(L. Werthmann, Aus seinen Reden und
Schriften, Freiburg 1958, s. 13n)
„Caritas określa się jako obrońca i pomoc
dla osób cierpiących i ubogich w naszym
społeczeństwie.”
H. Pompey, Caritas, w: Saeculum
Christianum. Pismo historyczno-społeczne
3 (1996).
Omówienie: Jakie istotne elementy
Caritas można wskazać na podstawie
powyższych definicji?
• forma pomocy świadczonej człowiekowi

8.

W jaki sposób wolontariusze
SKC mogą rozwijać swoje talenty
oraz podnosić swoje kwalifikacje do
pomagania innym?:
• nauka (szkoła),
• rozwój zainteresowań (hobby),
• korzystanie z czasopism, np. kwartalnik
„Caritas”,
• korzystanie ze strony internetowej
Caritas,
• poznawanie katolickiej nauki społecznej,
• udział w spotkaniach formacyjnych dla
Szkolnych Kół Caritas,
• ……………

9.
10.

Propozycje
działań
wolontariuszy SKC na luty…
Zakończenie
modlitwą.

dla

spotkania
październik 2013

zdolności, cieszcie się nimi i rozwijajcie
je z Bożą pomocą. Nieście je jako dary
Ducha Świętego wszystkim, którzy
potrzebują waszego miłosierdzia.
Niech owocują w waszych rodzinach,
szkołach i środowiskach. Gorąco wierzę,
że dzięki temu wymagającemu świadectwu
zasłużycie na osąd ewangelijnego Pana:
«Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś
wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma
cię postawię» (Mt 25, 21).”

luty
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marzec

Potrzeby ludzi, którzy żyją obok nas

(„rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu,
sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy”)
nauka zdobywania informacji o osobach potrzebujących
wsparcia
zachęta do wrażliwości i reagowania na potrzeby osób
ubogich, chorych i cierpiących

Cel dydaktyczny:
Cel wychowawczy:

Pismo Święte, tekst z modlitwą na zakończenie spotkania (s. Faustyna,
Dzienniczek, nr 163)

październik 2013

1.
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Reportaż medialny: „Interwencja
sąsiadów uratowała życie 50-letniemu
mężczyźnie. Mieszkał w nieogrzewanym
i zdewastowanym mieszkaniu przy ul.
Piaskowej. Takich przypadków w Lublinie
może być więcej. Zarząd Nieruchomości
Komunalnych i Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie
apelują
o
przekazywanie
informacji dotyczących osób, które żyją
w trudnych warunkach.
To, co zastali pracownicy ZNK, kiedy
kilka dni temu weszli do lokalu przy ul.
Piaskowej, z mieszkaniem miało niewiele
wspólnego. Drzwi do pieca nie było w ogóle,
okna były powybijane, a wszędzie leżały
śmieci i brudne szmaty. Ściany pokrywał
grzyb. Mieszkający tam mężczyzna leżał

Temat:

Pomoce:

pod poczerniałą kołdrą.
Spotykamy się z sytuacjami, że taka osoba
jest kompletnie niezaradna życiowo.
- Zwracajmy uwagę na osoby starsze
i niezaradne, które zimą w nieocieplanych
lokalach mogą zamarznąć. Jeżeli nikt
nie będzie o nich informował, to
ani pracownicy MOPR, ani my
jako zarządca nieruchomości nie
będziemy mogli pomóc, bo nie
będziemy wiedzieli o ich sytuacji
materialnej - podkreśla Artur Cichoń.
Antoni Rudnik, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie, tłumaczy, że
jego ośrodek w razie potrzeby może udzielić
pomocy materialnej.
- Na przykład możemy dofinansować zakup

węgla czy dać pościel, kołdry i poduszki zapewnia urzędnik, po czym dodaje: - Ale
musimy wiedzieć, czy ktoś potrzebuje
tej pomocy. Nie zapukamy do wszystkich
mieszkań w Lublinie, bo nie mamy takich
możliwości.
Jeśli wiemy o trudnej sytuacji, w której
znaleźli się nasi znajomi lub sąsiedzi,
poinformujmy o tym MOPR.”
(Obok nas są ludzie, którzy czekają na
pomoc, Gazeta Wrocławska, 5.11.2009)
Dyskusja: Na jaki problem zwraca uwagę
autor tego reportażu? (wrażliwość ludzi,
którzy w swoim otoczeniu dostrzegają
potrzebujących pomocy)

2.

Pismo święte (Łk 16, 19-26):
„Żył pewien człowiek bogaty, który
ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień
świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał
żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz.
Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu
bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały
jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie
zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także
bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani,
pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał
z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.
I zawołał: “Ojcze Abrahamie, ulituj się nade
mną i poślij Łazarza; niech koniec swego
palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język,
bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. Lecz
Abraham odrzekł: “Wspomnij, synu, że
za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz
przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje
pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego
między nami a wami zionie ogromna
przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do
was przejść nie może ani stamtąd do nas się
przedostać”.”

3.

Krótka analiza tekstu biblijnego:
• Jak wyglądało życie bogacza:
„ubierał się w purpurę i bisior i dzień
w dzień świetnie się bawił”;
• Jak wyglądało życie Łazarza?: leżał
u bram pałacu bogacza; „pragnął on
nasycić się odpadkami ze stołu bogacza;
nadto i psy przychodziły i lizały jego
wrzody”;
• Bogacz i Łazarz: żyją razem, ale jakby
osobno. Należą do dwóch zupełnie
innych światów, chociaż widują się
codziennie. Geograficznie podzielają tę
samą przestrzeń. Duchowo – są sobie
obcy;
• Po śmierci jednak – bogacz zostaje
skazany na męki w Otchłani, natomiast
Łazarz – otrzymuje nagrodę;
• Jezus nie potępia bogacza za to, że jest
bogaty. Potępia natomiast jego brak
wrażliwości na biednego Łazarza.
Bogacz nie uczynił bowiem niczego, aby
zapobiec śmierci biedaka; przechodził
obok niego obojętnie, lekceważył go,
ignorował…

4.

Bł. Jan Paweł II: „Trzeba
spojrzenia miłości, aby dostrzec obok
siebie brata, który wraz z utratą pracy,
dachu nad głową, możliwości godnego
utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci
doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia
i beznadziei.”
„Potrzeba wyobraźni miłosierdzia, aby
przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu
duchowo i materialnie, aby nie odwracać się
od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili
się w świecie różnorakich uzależnień lub
przestępstwa, aby nieść radę, pocieszenie,
duchowe i moralne wsparcie tym, którzy
podejmują wewnętrzną walkę ze złem.”

październik 2013

Spotkanie formacyjne nr 6
(marzec)
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5.

Fiodor Dostojewski: „(…) Im
bardziej kocham ludzkość, tym mniej
kocham ludzi, to znaczy każdego człowieka
z osobna. W marzeniach dochodziłem
nieraz do dziwnych pomysłów, chciałem
służyć ludzkości i może istotnie dałbym się
ukrzyżować za ludzi, gdyby zaszła potrzeba,
a mimo to dwóch dni nie potrafię przeżyć
z kimkolwiek w jednym pokoju, wiem to
z doświadczenia.”
(F. Dostojewski, Bracia Karamazow)
Dyskusja: co oznaczają słowa: „Im bardziej
kocham ludzkość, tym mniej kocham ludzi,
to znaczy każdego człowieka z osobna”?
(Łatwiej jest mówić o miłości wobec
abstrakcyjnej „całej ludzkości” niż okazać
miłość konkretnemu człowiekowi, żyjącemu
obok…)

październik 2013

6.

30

Wolontariusze Szkolnych Kół Caritas
mają nieść konkretną pomoc. W jaki
sposób można zdobywać informacje
o osobach potrzebujących pomocy?:
• w szkole (kontakt z kolegami
i koleżankami, rozmowa z wychowawcą,
pedagogiem),
• w sąsiedztwie,
• w parafii (rozmowa z księdzem
proboszczem, kontakt z Parafialnym
Zespołem Caritas).

7.

W jaki sposób nieść pomoc
potrzebującym w szkole?:
• pomoc materialna dla uczniów
pochodzących z ubogich rodzin (zbiórki
pieniędzy, przyborów szkolnych,
podręczników, przygotowywanie
prezentów świątecznych,
dofinansowywanie wycieczek, wsparcie
w postaci stypendiów i zapomóg
finansowych),
• troska o chorych uczniów (odwiedziny
chorych kolegów i koleżanek, zbiórki
pieniędzy na kosztowne zabiegi
i operacje uczniów),
• udzielanie korepetycji dla uczniów,
• przeprowadzanie akcji mających na celu
pozyskiwanie środków finansowych
(sprzedaż ozdób świątecznych, bale,
„kiermasze”, aukcje),
• działalność o charakterze kulturowym
(przygotowywanie spektakli
i inscenizacji teatralnych, organizowanie
konkursów szkolnych i dyskotek).

świątecznych, pomoc w nauce dzieciom
przebywającym w świetlicach),
• pomoc rodzinom wielodzietnym (zbiórki
pieniędzy, zabawek, żywności itp.),
• zbiórki pieniędzy na operację członka
lokalnej społeczności,
• zbiórka darów na rzecz domu samotnej
matki,
• aktywność o charakterze kulturowym
(przygotowywanie inscenizacji
dla pensjonariuszy domów opieki
społecznej),
• udział w uroczystościach patriotycznych,
• akcje mające na celu pozyskanie środków
finansowych (sprzedaż zniczy i ozdób
świątecznych; kwesty na ulicach).

9.
10.

Propozycje działań na marzec
(m.in. udział w zbiórce żywności)…

Zakończenie spotkania modlitwą
(s. Faustyna, Dzienniczek, nr 163)
„Dopomóż mi do tego, o Panie, aby

moje oczy były miłosierne, bym nigdy
nie podejrzewała i nie sądziła według
zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to,
co piękne w duszach bliźnich i przychodziła
im z pomocą.
Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był
miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb
bliźnich, by uszy moje nie były obojętna
bóle i jęki bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby język mój był
miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie
o bliźnich, ale dla każdego miała słowo
pociechy i przebaczenia.
Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były
miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym
tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, a na
siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze
prace.
Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były
miłosierne, bym zawsze spieszyła z pomocą
bliźnim, opanowując swoje własne znużenie
i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie
jest w usłużności bliźnim.”

8.

W jaki sposób nieść pomoc
potrzebującym w sąsiedztwie
lub w parafii?:
• wspieranie ubogich rodzin (zbiórki
odzieży, artykułów spożywczych itp.,
organizowanie świątecznej pomocy),
• troska o ludzi starszych i samotnych
(odwiedziny pensjonariuszy domów
opieki społecznej, osób samotnych,
starszych),
• troska o chorych (odwiedziny osób
przebywających w szpitalu, w hospicjach,
a także w mieszkaniach prywatnych),
• pomoc osobom niepełnosprawnym
(spotkania z uczniami
niepełnosprawnymi),
• pomoc dla dzieci z ubogich rodzin
oraz dzieci z domów dziecka
(przygotowywanie prezentów

październik 2013

„Potrzeba tej wyobraźni miłosierdzia
wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie
wołają do Ojca miłosierdzia: «Chleba
naszego powszedniego daj nam dzisiaj».
Oby dzięki bratniej miłości tego chleba
nikomu nie brakowało! «Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią» (Mt 5, 7)” (Kraków, 18.08.2002).

marzec
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kwiecień

Praca w strukturach Caritas i współpraca z innymi
organizacjami dobroczynnymi („stała współpraca i włączanie się

Temat:

w akcje prowadzone przez Caritas”, „współdziałanie z innymi organizacjami”)
ukazanie korzyści płynących ze współpracy z innymi
organizacjami

podjęcie współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas

Cel dydaktyczny:
Cel wychowawczy:

artykuł: M. Gierej, Wielka Orkiestra Codziennej Pomocy Caritas, w: Uwżam
Rze 2 (2013), s. 14-17; kartki do scharakteryzowania mocnych i słabych stron
wolontariuszy PZC i SKC; tekst modlitwy na zakończenie spotkania

1.

Caritas – Wielka Orkiestra
CODZIENNEJ Pomocy.

Odczytanie fragmentu artykułu
(M. Gierej, Wielka Orkiestar Codziennej
Pomocy Caritas, w: Uwżam Rze 2 (2013),
s. 14-17); uczestnicy spotkania zostają
podzieleni na 3 grupy i otrzymują zadania:

październik 2013

I grupa: dane liczbowe dotyczące Caritas,
II grupa: dane liczbowe dotyczące WOŚP,
grupy wspierające WOŚP,
III grupa: informacje o historii Caritas.
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„Trwa liczenie 41. finału. Ale wiemy
już, że nie będzie rekordu. Wielka Orkiestra
Codziennej Pomocy (WOCP) Caritas

Pomoce:

zbierze w tym roku najwyżej 450 mln zł –
pewnie nieco więcej niż rok temu, ale mniej
niż w rekordowym 2010 r., gdy rozdała
550 mln zł (Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy – WOŚP Jerzego Owsiaka –
zebrała wówczas 58,3 mln zł). O WOCP
pomagającej codziennie jest jednak cicho,
księża i świeccy pomagający już 41 lat, nie
dbają o rozgłos i poklask. (...)
Patrząc na obie organizacje, na ich
historię, sposób funkcjonowania, nie sposób
nie odnieść wrażenia, że zderzają się dwie
różne filozofie dobroczynności. Caritas to
organizacja z tradycjami przedwojennymi,
związana z życiem Kościoła katolickiego.
Pierwsze parafialne i lokalne organizacje
dobroczynne pojawiają się już w XIX wieku.

Dopiero w 1929 r. powołano Instytut Caritas,
który miał służyć lepszej centralizacji
i współdziałaniu rozproszonych związków
diecezjalnych oraz parafialnych. Wybuch
wojny nie przerwał działalności związków
Caritas, a po zakończeniu działań
wojennych nastąpił ich dynamiczny rozwój.
Jednak komuniści we wrześniu 1949 r.
upaństwowili wszystkie szpitale będące
własnością Kościoła, które bardzo często
były zarządzane przez Caritas. Na tym
represje się nie skończyły. Pod pretekstem
tropienia rzekomych nadużyć finansowych
wszystkie diecezjalne związki Caritas
zostały „obdarowane” przez komunistów
zarządami komisarycznymi. (...)
Po 1989 r. w diecezjach zaczęły
się odradzać związki Caritas, a w 1990
r. powołano Caritas Polska, który jako
instytucja
dobroczynna
działa
przy
Episkopacie Polski i pełni wobec związków
diecezjalnych tylko funkcję pomocniczą.
Mocno zakorzeniony w środowiskach
lokalnych, opiera swoje funkcjonowanie
w ogromnej większości na wolontariacie,
instytucji
Kościoła
i
całorocznej
pracy. Caritas w Polsce przyjął zasadę
odpowiedzialności za swoje działania,
postawił na tworzenie profesjonalnych sieci
placówek. Główne obszary zainteresowań
to: dziecko, osoby w wieku młodzieńczym
oraz rodzina, osoby niepełnosprawne,
chore oraz w podeszłym wieku, ludzie
żyjący w skrajnym ubóstwie.
Generalnie spór w Polsce o to, czy
wspierać WOŚP, Caritas lub inne instytucje
dobroczynne, sprowadza się do emocji.
Jedynie twarde dane liczbowe dają
nam właściwy obraz i proporcje. W tym
krótkim zestawieniu posłużę się danymi
za rok 2010, korzystając ze sprawozdań
finansowych zarówno WOŚP, jak i Caritas
Polska. W przypadku Caritas Polska

możemy mówić tylko o funkcjonowaniu
centrali przy Episkopacie Polski, gdyż
ośrodki diecezjalne są zupełnie niezależne,
prowadzą własne rozliczenia i nie ma
pełnej informacji o ich działalności.
2010 rok WOŚP zakończył przychodem
z działalności statutowej 58,29 mln zł.
W tym samym czasie tylko Caritas Polska
bez ośrodków diecezjalnych pozyskał kwotę
238,1 mln zł, bez wliczania w to wartości
(!) darów rzeczowych, takich jak żywność,
ubrania i inne, które bez spieniężania
w całości są przekazywane potrzebującym.
Gdyby wliczyć te dary materialne, wartość
przychodów Caritas Polska osiągnęłaby
500 mln zł, a to wszystko bez uwzględniania
Caritas diecezjalnych. W kwocie 238 mln zł
ok. 144,5 mln zł stanowiły różnego rodzaju
dotacje. Typowe formy przychodów, czyli
zbiórki, akcje itp., przyniosły ok. 89,5
mln zł. Jest to kwota prawie dwukrotnie
wyższa od pozyskanej przez WOŚP przy
– przyznajmy to szczerze – znikomym
zaangażowaniu wielkich mediów. Wsparcie
medialne ogranicza się zwykle do mediów
związanych z Kościołem katolickim.”

2.

Omówienie
i dyskusja…

treści

artykułu

Jest wiele organizacji niekatolickich
(świeckich), które organizują pomoc dla
ubogich, chorych, samotnych (uczestnicy
spotkania wymieniają nazwy znanych im
organizacji, np. Polska Akcja Humanitarna,
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
fundacje, stowarzyszenia…).
Jest także wiele osób prywatnych,
włączających się w akcje pomagania
ubogim, chorym, samotnym (np. Justyna
Kowalczyk, Adam Małysz…).
Ich działania są piękne i szlachetne.

październik 2013

Spotkanie formacyjne nr 7
(kwiecień)
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Spotkanie formacyjne nr 7

3.

Żyjemy
w
czasach,
w których ważna jest współpraca
z różnymi organizacjami (rządowymi
i pozarządowymi). Współpraca przynosi
wymierne korzyści (np. w szkole):
• kontakt z innymi nauczycielami
i uczniami,
• łatwiejsza realizacja zadania
powierzonego do rozwiązania,
• nauka nowych umiejętności,
• ……………

październik 2013

4.

34

Dyskusja: Z tego powodu ważna jest
również współpraca Caritas z innymi
organizacjami. Nie oznacza to jednak, że
Caritas powinna współpracować z każdą
organizacją, która oferuje swoja pomoc.
Dlaczego?
• Istnieją organizacje, które oferując
Caritas pomoc finansową – chcą siebie
uwiarygodnić w przestrzeni publicznej

(podając informacje, że wspierają
Caritas) i traktują Caritas w sposób
instrumentalny;
• Caritas może tracić wiarygodność,
przyjmując wsparcie od organizacji,
która w swoich założeniach posiada tezy
sprzeczne z nauką chrześcijańską (np.
wspiera związki homoseksualne);
• ………

5.

Z kim mogą współpracować
Szkolne Koła Caritas?:
• z Caritas diecezjalną (udział
w ogólnodiecezjalnych akcjach,
zbiórkach itp.),
• z Parafialnymi Zespołami Caritas (np.
przygotowując paczki świąteczne,
organizując pomoc dla osób
poszkodowanych na skutek powodzi
itp.),
• z Samorządem Uczniowskim (np.
organizując dyskotekę szkolną lub
zbiórkę na rzecz uczniów z ubogich
rodzin),
• z innymi organizacjami świadczącymi
pomoc ludziom chorym i ubogim (np.
hospicja, pogotowia opiekuńcze…).

6.

Współpraca zakłada:
• czerpanie korzyści,
• własny wkład (wysiłek).
Jaki wysiłek jest związany ze współpracą
podejmowaną przez SKC z innymi
organizacjami?:
• poświęcenie czasu na spotkanie
organizacyjne, na ustalenie planu
działania;
• wkład finansowy,
• ………
Wzorem gotowości do współpracy
z innymi, ale również troski
o zachowanie własnej tożsamości jest
Jan Paweł II (kanonizacja: 27 kwietnia

7.

2014 r.). Jakie cechy umożliwiły mu tak
owocną współpracę?:
• szacunek do każdego człowieka,
• umiejętność słuchania innych,
• jasne artykułowanie własnych poglądów
i wymagań,
• …………

8.

Współpraca
z
Parafialnym
Zespołem
Caritas
może
przynieść korzyści (zarówno dla SKC jak
i dla PZC)
Ćwiczenie: wolontariusze przygotowują
schemat: silne strony, słabe strony, szanse
i zagrożenia dotyczące:
• SKC,
• PZC.

SKC:
Silne strony:
• Dynamizm
• Gotowość do
poświęcenia się
• Mobilność
• Szybkie
dostosowywanie
się do nowych
wyzwań i sytuacji
problemowych
• Wrażliwość
społeczna

Słabe strony:
• Brak doświadczenia
• Przecenienie
własnych
możliwości
• Mała stabilność
emocjonalna
• Roszczeniowość
• Niewystarczające
środki finansowe
• Przerost formy nad
treścią działania

Szanse:
• Możliwość
kształtowania
i formacji
• Duży potencjał

Zagrożenia:
• Popełnianie
większej liczby
błędów
• Roszczeniowość
• Niski poziom
odpowiedzialności
• Niedojrzałość

PZC:
Silne strony:
• Doświadczenie
• Większe poczucie
realizmu
• Lojalność
• Odporność na
stres, cierpliwość
• Większa
przewidywalność

Słabe strony:
• Ograniczenia
fizyczne
i umysłowe
• Mniejszy
dynamizm
• Mniejsza
produktywność
• nawyki

Szanse:
• Know-how
• Coaching,
mentoring
• Mniejsze
roszczenia

Zagrożenia:
• Brak elastyczności
przy nowych
wyzwaniach
i zmianach
• Brak motywacji
• Zamknięta
postawa
Omówienie wykonanej pracy…

9.

W jaki sposób SKC może podjąć
współpracę
z
Parafialnym
Zespołem Caritas?
Jaką wspólną akcję w najbliższym czasie
możemy zorganizować? Jak zorganizować
wspólne spotkanie?

10.
11.

Propozycje innych działań dla
wolontariuszy SKC w kwietniu…

Zakończenie
spotkania
modlitwą:
Panie, pozwól mi być przyjacielem
wszystkich,
pozwól mi być osobą, która wzbudza
zaufanie w tych, którzy cierpią i lamentują;
w tych, którzy szukają światła daleko od
Ciebie,
w tych, którzy chcieliby zacząć, ale nie
wiedzą jak;
w tych którzy chcieliby zawierzyć komuś,
ale nie czują, że mogą.
Panie, pomóż mi, abym nie ominął nikogo
z obojętnym obliczem,

październik 2013

Zdarza się jednak, że niektórzy spośród
nich wypowiadają stwierdzenia stojące
w
sprzeczności
z
podstawowymi
wartościami chrześcijańskimi. Przykładem
może być Jerzy Owsiak:
„Demencja,
alzheimer.
Te
choroby
dotykają nie tylko seniorów, ale wszystkie
osoby, które żyją w ich otoczeniu,
często wręcz degradują całe rodziny.
W takich momentach pojawia się ostrożnie
podejmowany u nas temat eutanazji. Ja
bym się nie bał rozpocząć dyskusji na ten
temat. Osobiście dopuszczam taki sposób
pomocy, bo ja to tak rozumiem – eutanazja
dla mnie to pomoc starszym w cierpieniach
– mówi w wywiadzie dla Dziennika.pl Jerzy
Owsiak przed 21. finałem WOŚP.”
(http://www.gazetaprawna.pl/
wywiady/672037,owsiak_eutanazja_
to_pomoc_osobom_starszym_w_
cierpieniach.html)

kwiecień
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Spotkanie formacyjne nr 8
(maj)

abym mógł Ci służyć, abym mógł Cię
kochać,
abym mógł Cię słuchać, abym mógł Cię
powitać
w każdym z mych braci, których sprawiasz,
że spotykam.
Amen.

Temat:

Miłość naczelną zasadą wolontariusza SKC

Cel dydaktyczny:
Cel wychowawczy:
Pomoce:

ukazanie chrześcijańskiego sensu miłości
zachęta do realizacji czynów miłości miłosiernej

Pismo Święte, enc. „Deus caritas est”, kartki do zapisania sposobów
wyrażania miłości w Kościele pierwszych wieków

1.

Wprowadzenie: Matka Teresa
z Kalkuty mówiła kiedyś, że nigdy
nie zapomni spotkania z rodziną, do
której należało również dziecko kalekie
(niepełnosprawne
mówimy
dziś).
Zakonnica, wskazując na malucha spytała,
jak ma na imię. Usłyszała wówczas piękną
i głęboką odpowiedź: „Nazywamy go
profesorem miłości: tyle przecież uczymy
się od niego!”

2.
październik 2013

Krótkie omówienie:
• Co rodzina daje niepełnosprawnemu
dziecku?;
• Co dziecko daje rodzinie? Czego ją uczy?
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3.

Na temat miłość mówi się bardzo
dużo. Słowo „miłość” – słyszymy
każdego dnia:
• na lekcjach w szkole,
• na katechezie,

• na kazaniach,
• na w filmach i serialach…
• ………

4.

Co dla ludzi oznacza miłość
(wolontariusze przedstawiają swoje
skojarzenia)?:
• piękne uczucie,
• seks,
• troska o drugiego człowieka,
• ………

5.

Miłość:
• do Boga,
• do Ojczyzny,
• małżeńska,
• rodzicielska,
• ………

październik 2013

z zamkniętym sercem, spiesząc się.
Panie, pomóż mi stać się natychmiast
świadomym tych, którzy się martwią i są
zdezorientowani;
tych, którzy cierpią bez okazywania tego;
tych, którzy czują się wyizolowani, mimo,
że nie chcą być.
Panie, uwolnij mnie od egoizmu,

37

6.

Pismo św. (Mt 25, 31-40): „Gdy
Syn Człowieczy przyjdzie w swej
chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy
zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.
I zgromadzą się przed Nim wszystkie
narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od
drugich, jak pasterz oddziela owce od
kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po
swojej lewej stronie. 34 Wtedy odezwie się
Król do tych po prawej stronie: “Pójdźcie,
błogosławieni
Ojca
mojego,
weźcie
w posiadanie królestwo, przygotowane
wam od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas
zapytają
sprawiedliwi:
“Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym
i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym
i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię
przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim
i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy
Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy
do Ciebie?” A Król im odpowie: “Zaprawdę,
powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili”.”

październik 2013

Krótkie omówienie perykopy biblijnej:
O jakim wydarzeniu w dziejach świata
mówi Pan Jezus?
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• W jaki sposób Pan Jezus podzielił
ludzkość?,
• Jak ocenia jej postępowanie?,
• Dlaczego wyróżnia dobre uczynki?,
• Jaką motywację spełniania czynów
miłości podaje Jezus?

maj

7.

Miłość chrześcijańska – caritas
– inspirowana jest miłością
Jezusa Chrystusa. To coś więcej niż
litość;
to
umiejętność
dostrzegania
cierpiącego Chrystusa w drugim człowieku
(nawet tym zaniedbanym, poniżonym…).

8.

Benedykt XVI: „Miłość – caritas
– zawsze będzie konieczna, również
w najbardziej sprawiedliwej społeczności.
Nie ma takiego sprawiedliwego porządku
państwowego, który mógłby sprawić,
że posługa miłości byłaby zbędna. (…)
Zawsze będzie istniało cierpienie, które
potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze
będzie samotność. Zawsze będą sytuacje
materialnej potrzeby, w których konieczna
jest pomoc w duchu konkretnej miłości
bliźniego” (Deus caritas est, 28).
Omówienie: dlaczego
będzie potrzeba?

9.

miłość

zawsze

Ojciec
święty
Franciszek:
„Ojciec Święty wyszedł od czytanego
(…) w liturgii fragmentu Ewangelii (Łk
9,51-56), gdzie Pan Jezus zganił dwóch
apostołów, którzy chcieli aby ogień zstąpił
z nieba i zniszczył tych, którzy nie chcieli
ich przyjąć. Zaznaczył, iż chrześcijanin
nie obiera drogi zemsty, lecz idzie drogą
pokory i łagodności. Odnosząc się do (…)
wspomnienia św. Teresy od Dzieciątka Jezus
wskazał, że także i my powinniśmy uczyć
się pokory, czułości, dobra, łagodności.
Przychodzi inny duch, duch owej miłości,
która wszystko znosi, wszystko przebacza,
nie wynosi się, pokornej, nie szukającej
siebie.
Papież dodał, że miłość jest prosta: polega
na uwielbieniu Boga i służeniu bliźnim.”
(Papież Franciszek: miłość jest bardzo
prosta, w: http://www.deon.pl/religia/

serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/
art,915,papiez-franciszek-milosc-jestbardzo-prosta.html)
Omówienie: w jakiej postawie wyraża
się miłość chrześcijańska? Na czym ona
polega?
• droga pokory i łagodności,
• wszystko znosi, wszystko przebacza,
• „jest prosta: polega na uwielbieniu Boga
i służeniu bliźnim”.

10.

Miłość jest
działalności

11.

W jaki sposób miłość wyraża
się we wspólnocie Kościoła?

fundamentem
wolontariuszy

SKC:
• Regulamin Szkolnego Koła Caritas:
„Podstawowym celem koła jest
praktyczna realizacja przykazania
miłości bliźniego w odniesieniu do
każdego”;
• „Jako nieodzowny element działalności
wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas –
miłość ożywia całą ich działalność
charytatywną i jest najgłębszym
motywem zaangażowania na rzecz
potrzebujących. Miłość wyraża się
w konkretnych czynach i szuka sposobów
urzeczywistnienia się w codziennie
praktykowanych gestach i słowach.”
(Z. Sobolewski, 10 zasad wolontariuszy
Szkolnych Kół Caritas, Warszawa 2009)

W trakcie czytania tekstu uczestnicy
spotkania zapisują, w jaki sposób miłość
wyrażała się w Kościele pierwszych
wieków.
(Abp Angelo Amato SDB, O Encyklice
«Deus caritas est»)
„Miłość chrześcijańska nie jest

jedynie aktem poszczególnych wiernych,
ale musi również móc wyrażać się w formie
aktu kościelnego: «Również Kościół jako
wspólnota winien wprowadzać miłość
w czyn. Konsekwencją tego jest fakt, że
miłość potrzebuje również organizacji,
aby możliwa była uporządkowana służba
wspólnotowa» (Deus caritas est, 20).
Na początku dziejów Kościoła
chrześcijanie trwali «w nauce Apostołów
i we wspólnocie, w łamaniu chleba
i w modlitwach» (Dz 2, 42). Wspólnota,
o której jest tu mowa, opierała się na
wspólnocie dóbr, przez co zanikało bądź
było łagodzone zróżnicowanie na bogatych
i biednych. Siedmiu diakonów zostało
wybranych właśnie po to, by zajmowali się
charytatywną działalnością rodzącego się
Kościoła (por. Dz 6, 5-6). Charytatywna
posługa wdowom, sierotom, więźniom,
chorym i wszystkim potrzebującym należy
do istoty Kościoła w równej mierze jak
posługa sakramentów i głoszenie Ewangelii
(por. Deus caritas est, 22).
Ojciec Święty przytacza konkretne
przykłady działalności charytatywnej, m.in.
tak zwaną diakonię, która kształtowała
się w Egipcie począwszy od IV wieku,
a w niektórych klasztorach była instytucją
odpowiedzialną za wszelką działalność
opiekuńczą i charytatywną.”
(Abp Angelo Amato SDB, O Encyklice
«Deus caritas est»)
Omówienie form niesienia miłości we
wspólnocie Kościoła:
• wspólnota dóbr, przez co zanikało
bądź było łagodzone zróżnicowanie na
bogatych i biednych,
• posługa diakonów,
• posługa wdowom, sierotom, więźniom,
chorym i wszystkim potrzebującym.

październik 2013

Spotkanie formacyjne nr 8
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Spotkanie formacyjne nr 8
Ojciec Święty Franciszek
o
niebezpieczeństwie
fałszywej miłości:
„Działalność charytatywna nie zawsze
wypływa z miłości. Niekiedy służy
uspokojeniu
sumienia.
Wtedy
jest
kupczeniem, jest interesem. Miłość jest
bezinteresowna. A polega na pokorze
i solidarności. Niektórzy chełpią się,
mają pełne usta ubogich. Wykorzystując
potrzebujących dla własnej próżności,
dopuszczają się ciężkiego grzechu.”

Spotkanie formacyjne nr 9
(czerwiec)

13.

Propozycje
działań
wolontariuszy SKC w maju (m.in.
udział w nabożeństwach majowych)…

14.

Zakończenie
modlitwą.

spotkania

Temat:

Maryja wzorem miłości Boga i bliźniego

Cel dydaktyczny:

ukazanie Maryi jako „Matki pięknej miłości”

Cel wychowawczy:
Pomoce:

zachęta do praktycznej realizacji czynów miłości na wzór
Maryi

Pismo święte

1.

Wprowadzenie:
Wśród
wielu
tytułów odnoszących się do Maryi
(znanych np. z Litanii loretańskiej)
jest również ten: „Maryja – Matka
pięknej miłości”. Całe życie Maryi było
wypełnione miłością. Spójrzmy na jeden
z tekstów biblijnych ukazujących miłość
Matki Najświętszej.

październik 2013

2.
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Pismo św. – Cud w Kanie
Galilejskiej (J 2,1-12):
„Trzeciego dnia odbywało się wesele
w Kanie Galilejskiej i była tam Matka
Jezusa. Zaproszono na to wesele także
Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło
wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie
mają już wina». Jezus Jej odpowiedział:
«Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?
Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?»
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług:
«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych
przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń,
z których każda mogła pomieścić dwie
lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus:
«Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili
je aż po brzegi. Potem do nich powiedział:
«Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście
weselnemu!» Oni zaś zanieśli. A gdy
starosta weselny skosztował wody, która
stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd
ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali
wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego
i powiedział do niego: «Każdy człowiek
stawia najpierw dobre wino, a gdy się
napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś
dobre wino aż do tej pory». Taki to początek
znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.
Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego
Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka,
bracia i uczniowie Jego udali się do
Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.”

październik 2013

12.
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Spotkanie formacyjne nr 9

4.

Nie tylko to jedno wydarzenie
potwierdza, że Maryja jest Matką
pięknej miłości. Całe życie Maryi było
wypełnione miłością do Boga i ludzi. Jakie
wydarzenia opisane na kartach Pisma
Św. mówią o miłości Maryi względem
Boga?:
• Zwiastowanie NMP (posłuszeństwo Bogu,
przyjęciem z miłością Jezusa),
• pokorne życie w domu w Nazarecie
(wypełnione pracą),
• pokorne przyjmowanie sytuacji
trudnych, niezrozumiałych i związanych
z cierpieniem.

październik 2013

5.
42

„W Maryi doskonała miłość do Boga
była ściśle związana z Jej pełną
miłości postawą względem ludzi. Ta, która
w sposób doskonały kochała Boga,
w przykładny sposób wypełniła także
dzieło Bożej „caritas” wobec ludzi.”

(Jan Paweł II, Zróbcie wszystko, cokolwiek
wam powie. Orędzie na Światowy Dzień
Młodzieży 1988, nr 1)
„Stając „twarzą w twarz” z Bogiem, który
jest Miłością, Maryja odczuwała naglącą
potrzebę, by obok służby Bogu zamienić
swoje życie w służbę bliźniemu. Dlatego
jest Ona także wzorem miłości
i miłosierdzia w służbie bliźniemu.”
(J. Kudasiewicz, Biblijne spojrzenie na
Matkę Jezusa w ujęciu Katechizmu Kościoła
Katolickiego, w: Maryja w Katechizmie
Kościoła
Katolickiego,
red.
S.
C.
Napiórkowski, B. Kochaniewicz, Kraków
1996, s. 27)
Jakie wydarzenia z Pisma Św. mogą być
przykładami miłości Maryi do ludzi?:
• nawiedzenie św. Elżbiety (Maryja
z miłością idzie służyć, pomagać swojej
krewnej Elżbiecie),
• dostrzega zakłopotanie gospodarzy
wesela w Kanie Galilejskiej,
• wspierała apostołów po śmierci Jezusa.

materialną i moralną. Kościół, idąc
śladami Maryi, winien przyjmować taką
samą postawę wobec wszystkich ubogich
i cierpiących.”
(Por. Jan Paweł II, Wpływ Maryi na życie
Kościoła (katecheza, 22.11.1995), 5, w: Jan
Paweł II o Matce Bożej..., t. IV, s. 6)

7.

Podsumowanie:
Wolontariusze
SKC mają – na wzór Maryi – wyrażać
swoja miłość „przez konkretną i skuteczną
pomoc
ludzkości
cierpiącej
nędzę
materialną i moralną”.
• Jakie działania z kończącego się roku
szkolnego były wyrazem tej miłości?, Czy
zostały one udokumentowane w formie
kroniki lub w wersji elektronicznej (na
stronie internetowej SKC)?,

• Jakie nowe akcje udało się wprowadzić?,
• Czego nie udało się zrealizować?,
• Jakie trudności pojawiały się?

8.

Zbliżają
się
wakacje:
co
w
tym
czasie
mogą
robić
wolontariusze SKC? W jakie działania
(w parafii, w okolicy) można się włączyć?
Gdzie pomoc wolontariuszy SKC będzie
w tym czasie potrzebna?

9.
10.

Podziękowanie Panu Bogu i sobie
nawzajem za całoroczną aktywność.
Zakończenie
modlitwą.

spotkanie

Za swoją miłość Maryja została nagrodzona:
została wzięta do nieba i ukoronowana na
Królową nieba i ziemi. Maryja-Królowa
w dalszym ciągu pokazuje nam, czym jest
miłość:
• objawia się w różnych miejscach na
świecie (Lourdes, Fatima, La Salette),
wzywając nas do pokuty, modlitwy
i nawrócenia,
• jest naszą Orędowniczką u Jezusa.

6.

Jan Paweł II: „Maryja jawi się
chrześcijanom wszystkich czasów jako
Ta, która głęboko współczuje z cierpieniami
ludzkości. To współczucie nie polega
jedynie na bliskości uczuciowej, ale wyraża
się też przez konkretną i skuteczną
pomoc ludzkości cierpiącej nędzę

październik 2013

3.

Krótka analiza tekstu biblijnego:
U Żydów wesele trwało 7 dni.
Potrzeba było dużo wina i jedzenia. Często
ludzie zadłużali się, aby zorganizować
wesele. Brak jedzenia lub picia oznaczał
wstyd dla rodziny, utratę honoru i respektu
innych ludzi.
Przygotowanie odpowiedniej ilości wina
było obowiązkiem pana młodego. Jego brak
oznaczał, że pan młody nie dopełnił swojego
obowiązku.
Pan młody oraz gospodarze wesela znaleźli
się w bardzo trudnej sytuacji: groziła
im kompromitacja! Tę trudną sytuację
dostrzega Maryja. Innych ludzi niewiele
to obchodziło (przyszli na weseli, aby się
bawić, a nie troszczyć się o pokarm i napój).
Maryja jednak nie pozostaje obojętna:
idzie do Jezusa i prosi Go i pomoc. Okazuje
w ten sposób miłość, niosąc pomoc
organizatorom wesela.

czerwiec
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