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Temat: Piękno 

Autorka: s.Beata Zawiślak USJK 

Zagadnienia: Kobieta bezcennym darem dla innych 

Cele spotkania: 

- Niewiasta dzielna 

- Chiara Petrillo – kobieta niezwykła  

- Celebrowanie radości bycia razem 

Czas: ok 40 minut 

Wiek uczestników: Spotkanie może być przeprowadzone dla dzieci młodszych  

i młodzieży.  

Materiały do przygotowania: 

Do przeprowadzenia spotkania potrzebne ci będą: 

 Pismo Święte lub wydrukowany Poemat o dzielnej Niewieście Prz 31, 10nn 

 Encyklika Laudato si’ 

 Zdjęcie Chiary Petrillo 

 

Scenariusz spotkania 

Integracja 
5 min 

 

Przywitaj się i podkreśl, że właśnie trwa miesiąc maj – jeden  
z piękniejszych miesięcy w roku, ze względu na piękno przyrody. Powiedz, 
że cieszysz się z obecności każdego i zauważ szczególnie te osoby, których 
dawno nie było.  
Zapytaj, jak się obecnie każda osoba czuje (to już kolejny miesiąc takiego 
życia w on-line, dlatego warto to zauważyć i podpytać o emocje, jakie im 
towarzyszą. 
 
 

Wprowadzenie 
5 min 

„Niewiastę dzielną któż znajdzie?  
Jej wartość przewyższa perły”. Przy 31,10  
 
 
Udostępnij uczestnikom ekran z wyświetlonym slajdem 1 
Przedstaw temat i cel spotkania.  
Temat: Piękno - Kobieta – dar z siebie 



             Materiały formacyjne dla Wolontariuszy Caritas  

Program dla prowadzącego wersja zdalna  

 

 

2 

Cel:  Kobiety, jako niezwykłe osoby obdarzone szczególnymi darami 
(musisz uprzedzić chłopców, że dziś wyjątkowo zajmiemy się tylko 
kobietami). 
 
Zanim przejdziemy do Słowa Bożego, zaproś uczestników do podzielenia 

się z czym kojarzy im się słowo kobieta, niech każdy to napisze, a następnie 

podsumuj to z uczestnikami. 

 
 

 
 
20 min 

 
Zapal świece i poproś kogoś o odczytanie Prz 31,10nn 
Udostępnij uczestnikom ekran z wyświetlonym slajdem 2. 
 
Ten fragment nazwany poematem o dzielnej niewieście pokazuje 
niezwykłą wartość kobiety, jest napisany w taki sposób, że podkreśla 

wiele jej walorów.😊  
Poproś teraz uczestników spotkania, by powiedzieli, jak natchniony autor 
widzi kobietę. 
 

 
 

 Udostępnij uczestnikom ekran z wyświetlonym slajdem 3.  
 
Dziś poznamy jedną z niezwykle dzielnych niewiast, obecnie trwa jej 
proces beatyfikacyjny, a żyła tylko 28 lat to jest Chiara Petrillo. 
 
https://www.facebook.com/watch/?v=415161009486451 jeśli masz 
możliwość to wyświetl tej film, to krótka historia niezwykle pięknej 
kobiety, jeśli nie masz możliwości pokazania filmu to przeczytaj lub 
opowiedz ten artykuł : https://milujciesie.pl/chiara-petrillo-zyjemy-by-
kochac-i-byc-kochani.html  
 
 

Pogłębienie 
refleksji 
 
2 min 

Udostępnij uczestnikom ekran z wyświetlonym slajdem 4. 
A co na to papież Franciszek? 
Jeśli jednak człowiek nie odkrywa swojego prawdziwego miejsca, to nie 
rozumie właściwie samego siebie i doprowadza do zaprzeczenia własnej 
naturze. „Nie tylko ziemia została dana człowiekowi przez Boga, aby 
używał jej z poszanowaniem pierwotnie zamierzonego dobra, dla którego 
została mu ona dana, ale również człowiek jest dla siebie samego darem 
otrzymanym od Boga i dlatego musi respektować 
naturalną i moralną strukturę, w jaką został wyposażony”. LS 115 
 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=415161009486451
https://milujciesie.pl/chiara-petrillo-zyjemy-by-kochac-i-byc-kochani.html
https://milujciesie.pl/chiara-petrillo-zyjemy-by-kochac-i-byc-kochani.html
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Celebrowanie 
radości bycia 
razem 

 
5 min 

 Księga Przysłów, Chiara Petrillo i papież Franciszek kierują dziś nasz wzrok 

na kobiety i wcale nie chcemy pomijać znaczenia mężczyzn, między nami, 

ale dziś akurat to główne miejsce zajmuje właśnie kobieta, jako dar dla 

innych. To szczególnie wybrzmiało w historii Chiary. Niezwykła postać – 

przyszła na świat, po to, by nigdy już nie umrzeć… Mam nadzieję, że 

zainspirowała Was do życia tak na 100%, życia w pełni oddanego, bo nie 

ma czasu, by marnować czas😉  

Zapytaj teraz uczestników spotkania, czy znają jakieś wyjątkowe kobiety  

w swoim otoczeniu, które są dla nich przykładem bycia tak na serio dla 

innych. Jeśli ktoś będzie chciał to nie o tym opowie.  

 

Zakończenie 
 
3 min 
 
 

Udostępnij uczestnikom ekran z wyświetlonym slajdem 5. 
 
 
Modlitwa na zakończenie: O dar zauważenia w piękna w każdym z nas. 
https://www.youtube.com/watch?v=QF3KG94iCZI&list=RDMM&index=24 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QF3KG94iCZI&list=RDMM&index=24

