Konkurs religijny
Miłosierdzie = wzór na szczęście!
W dzisiejszych czasach wielu ludzi potrzebuje pomocy. Tacy ludzie
znajdują się blisko nas, ale czasami nie potrafimy ich zauważyć. Osoby
niosące im pomoc czerpią z tego niezwykłą satysfakcję i szczęście.
Największym dowodem na potwierdzenie tej tezy jest człowiek będący
autorytetem dla wielu ludzi na całym świecie - Jan Paweł II. Ojciec Święty
okazywał wielki szacunek nie tylko ludziom wielkim, znanym, ale i tym
małym i zagubionym w życiu. W kontaktach z innymi kierował się
autentyczną miłością, życzliwością i dobrocią. Spotykał się z ludźmi
chorymi, ubogimi, bezrobotnymi, spychanymi na margines społeczny.
Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie
ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Potrwa od 08.12.2015 r. – 20.11.2016 r.
Zainspirowani tym szczególnie bliskim dla nas przesłaniem ogłaszamy
konkurs:

Miłosierdzie = wzór na szczęście!
Gdy mówimy o miłosierdziu, bierzemy pod uwagę postawę człowieka, która wyraża uczucie tkliwości i
serdecznego współczucia a to prowadzi zawsze do gotowości niesienia pomocy. Poprzez konkurs chcemy
poznać Wasze szczęście wynikające z niesienia pomocy innym ludziom, bycia dobrym, wartościowym
człowiekiem. Być może robicie to nieświadomie…zastanówcie się. Miłosierdzie nie musi być wielkim
wyczynem…czasami wyciągnięcie dłoni to olbrzymi gest wsparcia. Podzielcie się swoim dobrem i
szczęściem z innymi, podajcie swój wzór na szczęście i uwiecznijcie go na planszy. Konkurs umożliwi nam
poznanie wielu wspaniałych uczniów, którzy w swojej codzienności wykazują się pomocą i ofiarnością,
którzy z wyjątkową miłością i bezinteresownością pomagają i wspierają innych.

Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu projektu, które dokumentuje wasze czynienie dobra,
miłosierdzia w codziennym życiu, okazanie wsparcia, pomocy, czegoś co sprawia, że jesteście szczęśliwi
w szerokim rozumieniu miłosierdzia jako wasza recepta i wzór na szczęście w życiu. Liczymy, że swoimi
dobroczynnymi działaniami zainspirujecie swoich rówieśników.
Technika wykonania prac- dowolna: malarstwo, rysunek, wydzieranka, wyklejanka, grafika oraz
techniki mieszane.
Termin oddania prac: 15 i 16 kwiecień 2016r. (Prace prosimy oddać do swojego katechety)
Ogłoszenie konkursu: 22 i 23 kwiecień 2016r.

