
Proj ekt Wielkopo stny,,Mo zaika Milo si erd zia w naszej codzienno Sci"

Orgdzie Papieia Franciszka na Wielki Post, kt6ry rozpoczniemy l0lutego:

,,Chcg raczej milosierdzfunr? ofiary (Mt 9113). Dziela milosierdzia na drodze jubileuszu".

Wielki Post - b crterdziestodniowy okres, w czasie kt6rego szykujemy sig do pami4tki

Smierci Jezusa Chrystusa i Zmartwychwstania - Wielkanocy. Wielki Post ma na celu

poprawienie tego, co nas przyciqga do grzechu, a wespze6 to co prowadzi ku dobru. Jest to teZ

"ri" 
nu p.r"-y5l"nie swej relacji z Bogiem, drugim czlowiekiem. Gdzie jest dla mnie 869?

Gdzie ja jestem? Czy naprawdg ZyiE wartoSciami zaproponowanymi przezJezusd?- 
MilosierdzieBoie zmienia serce czlowieka i pozwala mu doSwiadczyi wiernej miloSci,

sprawiaj4c, Le i on staje sig zdolny do milosierdzia, pisze PapieZ Franciszek rczpoczynajqc

izeci4-czgst OrEdzia na Wielki Post, w kt6rej m6wi sig o uczynkach milosietdzia. ,,WciQ'

nowym sig cudem jest, Ze milosierdzie BoZe moze opromienid iryciekazdego z nas, pobudzaj4c

nas do milo5ci bliZniego i tego, co tradycja KoSciola nazywauczynkami milosierdzia wzglgdem

ciala i duszy. Przypominaje ttu* one o tym, 2e nasza wiara wyra1a sig w konkretnych,

codziennych uczynkach". Celem uczynk6w milosierdzia jest niesienie pomocy bliZniemu.

Serdecznie zapraszar11,y SpolecznoSi Szkoln4 do wzigcia udzialu w Wielkopostnych

uczynkach milosierdzia: ogranciaj4c przyjemnoSci (slodycze, oratt2ady, slodkie napoje, kino,

restauracje, kawa, dyskotekl, kosmetyki i inne), zaoszczEdone Srodki mo2nazostawi6 w szkolnej

skarbonce (prosimy o wykonanie takiej skarbonki). Zlo4ona ofiara bqdzie Swiadectwem jak w

swojej codziennoSci ,rroz"*y dokonywad uczynk6w milosierdzia wzglgdem bliZniego- Bgdzie

teZ konkretna pomoc4 dla chorych, bgd4cych pod opieka Hospicjum bl. ks- Mrchala Sopo6ki'

,,1..1a podstawie uczynk6w -ilorilAria bgdziemy s4dzeni", - pisze Papie? Franciszek.

Liczymy na jednoS6 w czynieniu uczynk6w milosierdzia wobec blizniego'- 
Czas trwania projektu: L0 luteso b.r. do 27 marca b.r. Uzbierane podczas projektu

Srodki, prosimy o pir"iatunie przez Frzedstawicieli Szkoly do Hospicjum bl. ks. Michala

Sopodki (u1. Rossa 4 Wilno) do 15 kwietnia b.r.
W raziepytafprosimy o kontakt pod nr rel'864037237

Liczymy na otwartoSd Parflstwa serc!


