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Inni ludzie są bogactwem,
a nie zagrożeniem
MODLITWA
Dobry Boże, tak bardzo chcielibyśmy być osobami,
które sieją dobro i walczą ze złem. Otwórz nam oczy
na różnorodność tego świata, abyśmy mogli się nim
cieszyć. Pomóż nam szanować to, co wyjątkowe i piękne wokół nas. Udziel nam odwagi, abyśmy potrafili
przyjmować konsekwencje naszych działań. Bądź z nami, byśmy bronili tego, co jest dobre i piękne, i tego,
co jest zbyt słabe, aby samo mogło się obronić. Amen.

BIBLIA

Mt 5, 44-45

Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment Biblii.
Krótka cisza.

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych
prześladowców, abyście byli synami waszego Ojca, który jest
w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych
i zsyła deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

STUDIUM
1. Czytamy tekst DOCAT kolejno, zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości, na głos.
2. Trzy minuty ciszy.
3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie,
które szczególnie zwróciło jej uwagę
– bez żadnego komentarza.
4. Następnie każda osoba krótko wyjaśnia,
dlaczego wybrała to słowo/zdanie
(np. wspomnienia, pytania…).

DYSKUSJA
Porozmawiajcie także o własnych pytaniach
na ten temat!
Wskazówka: Poświęćcie 5 minut na zapisanie tego,
co chcielibyście zapamiętać.
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Jak ludzie powinni się zachowywać wobec siebie?

Powinni rozumieć, że tworzą wspólnotę ze wszystkimi ludźmi na
całym świecie, i nie tylko tolerować odrębność i indywidualność
różnych narodów, ale też uznawać ich odmienność za ubogacenie.
W dobie globalizacji staje się to coraz ważniejsze. Jesteśmy
„mieszkańcami tego samego domu” – pisze papież Jan XXIII (Mater
et magistra, 157). Przy wzroście globalnych relacji i zależności
również wartości, takie jak prawda, solidarność i wolność stają się
coraz istotniejsze. Na świecie jest możliwe dobre wspólne życie,
bez przemocy, wojen, dyskryminacji, zastraszania czy oszustw.
Dlatego Kościół domaga się, aby globalizacja gospodarcza
i społeczną stępowała wraz z globalizacją sprawiedliwości.
Jezus Chrystus, przynoszący na świat fundamentalną sprawiedliwość, nakłada na nas szczególne obowiązki.
1. Czy kiedykolwiek postrzegaliście różnice między kulturami
lub jednostkami jako ubogacenie was samych?
W jakich okolicznościach?
2. Co oznaczają dla was słowa: „tolerancja”,
„tolerowanie kogoś”? Podajcie kilka przykładów.
3. Jakie są zasady dobrego wychowania, abyśmy mogli żyć
w harmonii z innymi? Spróbujcie spojrzeć na nie na forum
całego świata.
4. Czego chcielibyście nauczyć się od Jezusa, aby wprowadzić
w życie właściwy porządek świata i cywilizację miłości?

WYZWANIE
Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie
zastosować w czasie waszych spotkań formacyjnych.
Możecie je także zastąpić innymi zadaniami, bardziej
dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi.
Potem podzielcie się nimi z nami na feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge

Wyobraźcie sobie założenie nowego, idealnego osiedla,
w którym ludzie żyją razem w zupełnie nowy sposób.
Napiszcie coś w rodzaju „zasad wspólnoty” obowiązujących
wszystkich, którzy chcieliby zamieszkać na nowym osiedlu.
Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze pytania podobne do DOCATA:

Wasze inspiracje:

Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
na Facebooku lub Instagramie.

Przewodnik

www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. All rights reserved.
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