
Wszyscy równi w oczach Pana
Dzień Ubogich 
Asceza i umiar

Pismo Święte.
Świeca
Chleb
Może uda ci się wcześniej poprosić uczestników spotkania, by przygotowali paczki
dla potrzebujących (suchy prowiant, środki czystości, odzież)
Zadanie do domu: upiecz chleb i podziel się z ubogimi w parafii, szkole w Domu
Opieki Społecznej (ważne jest, by prowadzący miał przygotowany pomysł w jaki
sposób będzie rozprowadzany ten chleb)
Załącznik Przepis na szybki chleb

                      TEMAT: CHLEB SZCZĘŚCIA

Autorka: s. Beata Zawiślak USJK
Zagadnienia: Dzielić się to pomnażać swoje dobro
Cele spotkania:

Czas: ok 45 min 
Wiek uczestników: Spotkanie może być przeprowadzone dla dzieci młodszych 
i młodzieży. 

Materiały do przygotowania:
Do przeprowadzenia spotkania potrzebne ci będą:

                                               SCENARIUSZ SPOTKANIA
Integracja
5 min

Przywitaj się z wszystkimi uczestnikami spotkania; zapytaj za kogo chcą się szczególnie
pomodlić – może jakieś szczególne intencje mają – mogą je powiedzieć głośno lub
przedstawić w ciszy Bogu. Odmówcie wspólnie Ojcze nasz. 

Wprowadzenie
5 min

Powiedz, że: Światowy Dzień Ubogich obchodzony jest w XXXIII niedzielę zwykłą, wypadającą
pomiędzy 13 a 19 listopada. Został ustanowiony w listopadzie 2016 roku przez papieża
Franciszka w liście apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie
Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. W niektórych miastach przed Dniem
Ubogich obchodzony jest Tydzień́ Ubogich, w czasie którego dla ubogich przygotowywane są
specjalne akcje – np. ciepły poczęstunek, pomoc pielęgniarki, usługi fryzjera czy kosmetyczki,
spektakle teatralne, warsztaty kulinarne i wiele innych.



Zapal świece i odczytaj fragment z Pisma Świętego: „Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie” (Mt 5, 3).

Napisz na flipcharcie na środku UBOGI i poproś, by każdy dopisał z czym się jemu kojarzy
ten wyraz. Powiedz, że etymologicznie to właśnie ten, który ma wszystko U BOGA!  Ten,
który pokłada w Nim całą nadzieję. 
Włącz piosenkę Magdy "Anioł uBoga droga"

Ubogich zawsze macie u siebie… - to prawda, która chyba nigdy się nie zmieni. „Nie
możemy czekać, aż [ubodzy] zapukają do naszych drzwi. Pilnie potrzeba, abyśmy dotarli do
nich w ich własnych domach, w szpitalach i w domach opieki, na ulicach i w ciemnych
zaułkach – napisał papież Franciszek w tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Ubogich,
który w tym roku obchodzimy 14 listopada. 

Na początku modliliśmy się „…chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…” – to jest
wołanie każdego z nas także za tych, którym brakuje wszystkiego. Modlimy się za nich,
pamiętamy o tych ubogich materialnie, ale konieczne jest nasze konkretne działanie. Papież
zachęca nas byśmy do nich osobiście dotarli, byśmy podjęli działanie, które pomoże
zaspokoić ich potrzeby. Dzień Ubogich to dobry moment, by się trochę obudzić i rozejrzeć
wokół siebie, a przede wszystkim podzielić tym, co mamy. 

Opowiedz historię: chleb szczęścia :                                                                                       
 Hankur, chłopiec z Keflaviku z Islandii, opuścił w wakacje dom rodzinny i szukał chleba
szczęścia, ale chociaż wchodził do wszystkich piekarni, pytał w każdym sklepie, nikt nie
słyszał o czymś takim. Nikt nic nie wiedział o chlebie szczęścia, nikt nie potrafił odpowiedzieć
mu na jego pytanie.                                                                                                               
 Chłopiec bardzo się zasmucił. Wtedy zobaczył dziewczynkę idącą ulicą. Podeszła do niego,
popatrzyła i powiedziała: „Wyglądasz na głodnego! Weź, proszę, wprawdzie nie mam zbyt
wiele, ale chcę się z tobą podzielić”. I zanim zdążył coś odpowiedzieć, już trzymał w dłoni
kawałek chleba, jednocześnie zniknął jego smutek. Jakby go nigdy nie było.                    
 „Chleb szczęścia!”, zawołał. „Masz chleb szczęścia. Skąd go wzięłaś?”                                     
 „To jest chleb, który moja mama upiekła dzisiaj rano. Dała mi go, żebym nie była głodna.
Pomyślałam, że chce ci się jeść, więc podzieliłam się nim z tobą!”                                           
 „To wszystko?”, spytał Hankus. „To nie jest żaden wyjątkowy chleb?”                                    
 „Nie, on jest taki sam, jak wszystkie inne chleby”.                                                                  
 Wtedy chłopiec zrozumiał. Wszystko, czym chętnie się dzielimy, staje się chlebem szczęścia.

Zapytaj, czy słyszeli o akcji KROMKA CHLEBA, wejdź na stronę i pokaż:
https://kromka.caritas.pl

 5 min

       https://www.malygosc.pl/doc/1770565.Uboga-droga

Pogłębienie refleksji

10 min

https://kromka.caritas.pl/
https://www.malygosc.pl/doc/1770565.Uboga-droga


Mam nadzieję, że w tym roku i Wy włączycie się w KROMKĘ CHLEBA Zapraszam na
instruktażowy krótki film: chleb szczęścia  

Zachęcam do pieczenia chleba w domu i dzielenia się nim, dzisiaj na koniec ja mam
dla Was kromkę, by każdy z radością zjadł i zapamiętał o zdaniu domowym.
Jeśli uczestnicy przynieśli dary teraz proponuję je obejrzeć i zastanowić się, komu je
przekazać. Niech to też będzie okazja do refleksji nad naszymi potrzebami i chęcią
życia skromniej i ascetycznej – czasami nadmiar tak przytłacza, że nie widzimy
potrzeb innych. Cieszę się, że chcecie się dzielić z innymi, to świadczy o Waszej
otwartości. 

Radość bycia dla innych

       https://youtu.be/WVqByLRHVG8

Zakończenie 

                                    Ekumeniczna modlitwa chrześcijańska 
 

Boże nasz, Trójco miłości,
 z potężnej komunii Twego boskiego życia wewnętrznego

 rozlej pośród nas rzekę braterskiej miłości.
 Daj nam tę miłość, która się odzwierciedlała w gestach Jezusa,

 w jego nazaretańskiej rodzinie i w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej. Daj nam,
chrześcijanom, żyć Ewangelią

 i rozpoznawać Chrystusa w każdym człowieku,
 by zobaczyć Go ukrzyżowanego w udrękach opuszczonych

 i zapomnianych tego świata
 i zmartwychwstałego w każdym bracie, który powstaje.

 Przybądź́, Duchu Święty, ukaż nam swoje piękno
 odzwierciedlone we wszystkich ludach ziemi,

 by odkryć, że każdy jest ważny,
 że wszyscy są potrzebni, że są rożnymi obliczami

 tej samej ludzkości umiłowanej przez Boga. Amen. 

W Asyżu, u grobu św. Franciszka, dnia 3 października 2020,
 w wigilię święta Biedaczyny, w ósmym roku mego Pontyfikatu. Franciszek (encyklika „Forteli tutti”) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/WVqByLRHVG8

