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Dziecko to uwidoczniona
miłość (Novalis)
MODLITWA
Panie Jezu Chryste, Ty z czułością przygarniałeś dzieci.
Pozwól nam oddać wszystko po to, by ocalić każde
dziecko, już od chwili jego poczęcia w łonie matki, od
wszelkich nieszczęść i złych doświadczeń. Daj także
odczuć swoją miłość tym, którzy planują zabić swoje
dziecko przed narodzeniem, porzucić je po urodzeniu,
zdradzić lub zranić jego miłość. Pomóż im, by mieli
odwagę stanąć po stronie życia i je ocalić. Amen.

BIBLIA

Mt 18, 3-5

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

Jezus powiedział: „Jeśli się nie zmienicie i nie staniecie jak dzieci,
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto więc się stanie tak
mały, jak to dziecko, ten będzie największy w królestwie niebieskim.
I kto jedno takie dziecko przyjmuje w moje imię, Mnie przyjmuje”.

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

122

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.

Dlaczego dzieci wymagają szczególnej ochrony?

Dzieci muszą być w każdym zakresie wspierane i chronione.
„Dziecko jest wielkim darem Boga dla rodziny, narodu i całego
świata” (św. Matka Teresa). Dzieci są przyszłością ludzkości. Ze
swej natury są one zdane na pomoc innych. W dodatku często
wzrastają w tragicznych warunkach. W wielu miejscach na ziemi
brakuje podstawowej opieki medycznej, godziwego wyżywienia,
minimalnego zakresu edukacji albo nawet dachu nad głową.
Do tego dochodzą skandaliczne przypadki handlu dziećmi, ich
wyzysku w pracy, zjawiska dzieci ulicy, udziału dzieci w wojnach,
małżeństw nieletnich i nadużyć seksualnych wobec dzieci. Należy
na poziomie państwowym i międzynarodowym przeciwdziałać
naruszaniu godności dzieci przez wykorzystywanie seksualne
i wszelkie formy przemocy oraz zadbać o poszanowanie ich praw.
1. Niektórzy mówią o „robieniu” lub „pozbyciu się” dziecka.
Co ma na myśli Święta Matka Teresa z Kalkuty, kiedy mówi
o dzieciach jako o „największym darze Bożym”?
2. Czy zgadzacie się ze słowami Jeana Zieglera: „Światowe
rolnictwo z łatwością mogłoby wyżywić 12 miliardów ludzi.
Oznacza to, że dziecko, które dziś umiera z głodu, jest tak
naprawdę mordowane”?
3. Dlaczego wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży
(zwłaszcza w sferze Kościoła) jest grzechem śmiertelnym?
4. Czy istnieje taki czas, kiedy rodzice mogą „zwolnić” dziecko
(tzn. zwolnić je spod swojej opieki i ochrony)? Czy dziecko
samo może „zwolnić” swoich rodziców?

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
Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
na Facebooku lub Instagramie.

Przewodnik

Dowiedzcie się w Internecie, jakie produkty są często
lub wyłącznie wytwarzane przez dzieci. Upublicznijcie
w mediach społecznościowych listę takich produktów
i zachęćcie innych do bojkotu (niekupowania ich).
Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze pytania podobne do DOCATA:

www.youcat.org

Wasze inspiracje:
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