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MODLITWA ROZPOCZYNAJĄCA SPOTKANIE

Dziękuję Ci Panie Jezu, że jesteś moim Przyjacielem. 
Że mnie kochasz i Twoja miłość do mnie nigdy się nie skończy. 

Dziękuję Ci za dzień mojego chrztu. 
Wtedy to właśnie powiedziałeś o mnie, że jestem Twoim dzieckiem.

Od tego dnia należę do dużej rodziny, nazywanej Kościołem. 
Nie pozwól, by coś albo ktoś sprowadził mnie na inną drogę,  

niż ta, która prowadzi do Ciebie.
Zapraszam Cię do mojego życia, 

Oddaję Ci moje serce. 
Bądźmy zawsze razem, Ty dobry Boże i ja. 

Amen



DLACZEGO SYNOD Z DZIEĆMI? 

Czy dzieci mogą nam powiedzieć coś o Kościele? Mogą i to bardzo dużo! 
Dzieci zawsze są szczere. I mają otwarte serca. Ich spojrzenie na Kościół może być świe-
żym powiewem Ducha Świętego. 

Sycylijski ksiądz Fortunato Di Noto, który zaangażowany jest na drodze synodalnej w pra-
cę z dziećmi, twierdzi, że „Dzieci mówią i dostrzegają dużo więcej niż my. Czytają, myślą, 
piszą listy, dają nowe bodźce, wskazują nowe drogi. Dlaczego by także ich nie posłuchać? 
Reforma prowadząca do nowego, pełnego blasku Kościoła, który troszczy się o wszyst-
kich, a  zwłaszcza o  słabych, musi zacząć się od dołu, a  w  tym przypadku od podstaw, 
od poziomu najniższego. Dzieci mają nam coś ważnego do powiedzenia, a my musimy 
mieć pokorę, by ich posłuchać. To jest nowa perspektywa, a nie pomysł na zabawę jako cel 
sam w sobie”.

Zatem włączajmy dzieci do drogi synodalnej. Słuchajmy uważnie, co chcą nam powie-
dzieć o Kościele. Co sprawia, że nie mogą doczekać się następnego spotkania, następnej 
lekcji religii? Dlaczego bywa, że w Kościele się nudzą? O jakim Kościele marzą? 

Przygotowane materiały pomagają  przeprowadzić spotkania synodalne z  dziećmi. Zo-
stały przygotowane głównie z myślą o uczniach klasach 1–6, choć można je wykorzystać 
także w spotkaniach z uczniami klas 7–8. Spotkania mogą się odbyć w szkole, podczas lek-
cji religii lub niezależnie od nich. Można je wykorzystać także w grupach duszpasterskich 
w parafii oraz wśród dzieci należących do ruchów i wspólnot religijnych. 
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SPOTKANIE

I. 1. JAK PRZYGOTOWAĆ I POPROWADZIĆ SPOTKANIE SYNODALNE 
ORAZ NAPISAĆ SYNTEZĘ

Prowadzący proponuje dzieciom, aby spotkanie rozpocząć wspólną modlitwą: 

Dziękuję Ci Panie Jezu, że jesteś moim Przyjacielem. 
Że mnie kochasz i Twoja miłość do mnie nigdy się nie skończy. 
Dziękuję Ci za dzień mojego chrztu. 
Wtedy to właśnie powiedziałeś o mnie, że jestem Twoim dzieckiem.
Od tego dnia należę do dużej rodziny, nazywanej Kościołem. 
Nie pozwól, by coś albo ktoś sprowadził mnie na inną drogę, niż ta, która prowadzi 
do Ciebie.
Zapraszam Cię do mojego życia, 
Oddaję Ci moje serce. 
Bądźmy zawsze razem, Ty dobry Boże i ja. 
Amen

Prowadzący wyjaśnia, czym jest synod. Wyjaśnia etymologię słowa SYNOD: synod jest 
złożeniem dwóch słów w  języku greckim: syn – razem i hodos – droga; zatem możemy 
powiedzieć, że synod znaczy „wspólna droga”, „wędrować razem”. Może zaprezentować 
logo, podkreślając, że nawiązuje ono właśnie do wspólnego wędrowania. 

Następnie przeprowadza się zajęcia oparte na wybranym scenariuszu: Z Jezusem w jed-
nej łodzi. Został on przygotowany z myślą o uczniach klas 1–3, natomiast Kościół moich 
marzeń przeznaczony jest dla uczniów klas 4–6. Prowadzący nie musi jednak sztywno 
trzymać się tego podziału. To on najlepiej zna grupę, z którą się spotyka, dlatego to on 
będzie wiedział, który z nich wykorzystać. Może też zastosować inny, własny scenariusz 
spotkania. Dobrą alternatywą jest gra dla dzieci, która również znajduje się na stronie 
www.synodpoznan.pl/do-pobrania/. Ważne jest jednak, aby spotkania w  jakimkolwiek 
środowisku dzieci zakończyło się spisaniem jednej sumującej syntezy według poniższego 
schematu (str. 8). Gra ma własną formę syntezy.

I. 2. OPRACOWANIE SYNTEZY
Cel syntezy spotkań z dziećmi: zapisanie tego, co dla danego środowiska dzieci jest waż-
ne, pewnego przesłania na temat Kościoła marzeń. Chodzi bardziej o zapisanie nadziei 
i obaw niż o formułowanie twardych postulatów, choć i opinii dzieci nie może zabraknąć. 
Czym jest synteza na drodze synodalnej: dokładne wyjaśnienie idei syntez spotkań sy-
nodalnych znajduje się w „Przewodniku konsultacji synodalnych w Archidiecezji Poznań-
skiej” (dostępny w formacie pdf na stronie www.synodpoznan.pl lub w formie drukowa-
nej w parafi i).
Informacja dotycząca grup szkolnych: w szkołach koordynatorzy tworzą więc tylko jed-
ną syntezę ze wszystkich odbytych spotkań z dziećmi i przesyłają do Sekretariatu Synodu 
przed Świętami Wielkanocnymi na adres: synod@archpoznan.pl. Warto przeczytać „Prze-
wodnik konsultacji synodalnych w Archidiecezji Poznańskiej” (dostępny w formacie pdf 
na stronie www.synodpoznan.pl), aby rozumieć całą drogę synodalną i sposób jej działa-
nia w diecezji. W tę drogę wpisują się spotkania z dziećmi. 
Informacja dotycząca grup parafi alnych: w  parafi ach spotkania synodalne z  dziećmi 
powinny być ustalone z koordynatorem parafi alnym drogi synodalnej. Jeśli takiego nie 
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ma, proszę tylko powiadomić proboszcza o spotkaniach i samemu przesłać jedną synte-
zę ze wszystkich spotkań synodalnych z dziećmi w parafi i do Sekretariatu Synodu przed 
Świętami Wielkanocnymi na adres: synod@archpoznan.pl. Jeśli jest koordynator w para-
fi i, syntezę ze wszystkich spotkań z dziećmi należy przekazać koordynatorowi parafi alne-
mu, ale – tak jak jest o tym mowa powyżej – przesłać ją również do sekretariatu Synodu. 
Warto przeczytać „Przewodnik konsultacji synodalnych w Archidiecezji Poznańskiej” (do-
stępny w formacie pdf na stronie www.synodpoznan.pl), aby rozumieć całą drogę syno-
dalną i sposób jej działania w diecezji. W tę drogę wpisują się spotkania z dziećmi. 
Informacja dotycząca grup dzieci należących do wspólnot czy ruchów: we wspólno-
tach/ruchach koordynatorzy tworzą tylko jedną syntezę ze wszystkich odbytych spotkań 
z dziećmi i przesyłają do Sekretariatu Synodu przed Świętami Wielkanocnymi na adres: 
synod@archpoznan.pl. Jeśli we wspólnocie jest wyznaczony koordynator drogi synodal-
nej, należy syntezę – jak mowa powyżej – przesłać do Sekretariatu Synodu, ale przedstawić 
ją również temu koordynatorowi. Warto przeczytać „Przewodnik konsultacji synodalnych 
w Archidiecezji Poznańskiej” (dostępny w formacie pdf na stronie www.synodpoznan.pl), 
aby rozumieć całą drogę synodalną i sposób jej działania w diecezji. W tę drogę wpisują 
się spotkania z dziećmi. 
Po napisaniu syntezy warto jej wyniki przedstawić dzieciom, a  może także rodzicom 
czy innym osobom zainteresowanym w szkole, parafi i lub wspólnocie.

Imię i nazwisko koordynatora/
nauczyciela

Charakterystyka uczestników 
(liczba grup i uczestników, wiek, 
przynależność parafi alna, 
szkolna lub do wspólnoty/ruchu) 

 adres mailowy

Kościół marzeń

Nadzieje związane 
z Kościołem

Obawy związane 
z Kościołem

I. 3. SCHEMAT SYNTEZY SYNODALNEJ Z DZIEĆMI
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SCENARIUSZE

II. 1. SCENARIUSZ SPOTKANIA DLA DZIECI Z KLAS 1—3 
Z JEZUSEM W JEDNEJ ŁODZI

Cel: Wejście z dziećmi na drogę synodalną – usłyszenie, co dzieci chcą nam powiedzieć 
o Kościele.

CELE SZCZEGÓŁOWE
• wyjaśnienie, czym jest synod
• wzbudzenie pragnienia bycia we wspólnocie Kościoła
• stworzenie możliwości dla dzieci, by mogły powiedzieć, jak widzą, uczestniczą i współ-
tworzą Kościół
• odkrycie, jak dalej iść z dziećmi wspólną drogą 

MATERIAŁY POMOCNICZE
• Biblia
• łódź narysowana na dużym arkuszu
• kartki w kształcie trójkątów 
• logo synodu 
• pisaki, kredki
• szal do zawiązania oczu

WPROWADZENIE I ROZBUDZENIE PYTAŃ
Spotkanie można rozpocząć od zabawy, której celem jest doświadczenie, że lepiej jest ro-
bić coś wraz z innymi niż samemu. 
W sali ustawiamy krzesła, tworząc labirynt. Prosimy ochotnika spośród dzieci, przewią-
zujemy mu oczy i prosimy, by pokonał labirynt. 
• W pierwszej próbie nikt nie może nic podpowiadać. 
• W próbie drugiej inne dzieci mogą dawać wskazówki: idź krok do przodu, teraz w lewo 
itd.
• Można zrobić też trzecie przejście, w którym ktoś poda rękę dziecku z zawiązanymi 
oczami i je przeprowadzi. 
Po zabawie w czasie pogadanki prowadzący spotkanie pyta dzieci, co było w tym zada-
niu najtrudniejsze, kiedy było łatwiej? Co czuło dziecko, pokonując labirynt, będąc zda-
nym tylko na siebie? Czego można uniknąć, gdy ktoś prowadzi nas, trzymając naszą rękę? 
(przewrócenia, nabicia siniaków, zabłądzenia itd.)
Może zapytać także, jakie jeszcze rzeczy dzieci lubią robić z kimś innym, nie samotnie.  
Prowadzący wyjaśnia: to było wyjątkowe przeżycie. Mogliście doświadczyć tego, jak to 
jest, kiedy robi się coś samotnie, a jak, kiedy ktoś ci pomaga. Obawy maleją, opuszcza nas 
strach. Doświadczyliście, jak to jest, kiedy nie jesteście sami. 

ROZWINIĘCIE I WYJAŚNIENIE TEMATYKI SYNODALNOŚCI
Prowadzący prezentuje dzieciom logo Synodu i wyjaśnia jego symbolikę (zanim jednak 
wyjaśni symbolikę i powie, czym jest Synod o synodalności, pozwala dzieciom na ich in-
terpretację)
Zwraca uwagę na drzewo, które wznosi się wysoko ku niebu. A jego gałęzie są jak ręce 
albo skrzydła gołębicy, znaku Ducha Świętego. Pokazuje też koło, które kojarzy się ze słoń-
cem, ale również z Eucharystią, Hostią: Eucharystia jest pokarmem w drodze. Logo przed-
stawia nam też ludzi. Są oni w ruchu. To jest nawiązanie do słowa SYNOD, które oznacza 
„idziemy razem”. Wśród idących wskazuje na ludzi młodych i  starszych, dzieci, kobiety 



7

i mężczyzn, biskupa, siostrę zakonną, niepełnosprawnego. Wśród postaci w logo pomaga 
odnaleźć siebie, swoich bliskich. 
Wyjaśnia: wszyscy tworzymy Kościół, wspólnotę. Idziemy razem. A my, już w czasie dzi-
siejszego spotkania odkryliśmy, dlaczego lepiej iść razem niż samemu. 
Prowadzący proponuje dzieciom, aby posłuchały opowiadania biblijnego: Mk 4, 35-41 .

Tego samego dnia, gdy nastał wieczór, powiedział do nich: „Przeprawmy się na dru-
gi brzeg”. Zostawili więc tłum i zabrali Go, tak jak był w łodzi, a inne łodzie płynęły 
za Nim. Wtem zerwał się gwałtowny wiatr. Fale zalewały łódź, tak że już się napełniała. 
On zaś spał w tyle łodzi oparty na podgłówku. Budzili Go, mówiąc: „Nauczycielu, nic 
Cię to nie obchodzi, że giniemy?”. On obudzony, zgromił wiatr, a do jeziora powie-
dział: „Milcz! Ucisz się!”. Wtedy wiatr ustał i zapanowała głęboka cisza. Do nich zaś 
powiedział: „Czemu się boicie? Wciąż jeszcze nie wierzycie?”. Wtedy ogarnął ich wielki 
lęk i mówili jeden do drugiego: „Kim On właściwie jest, że nawet wiatr i jezioro są Mu 
posłuszne?”.

Po przeczytaniu opowiadania prowadzący pyta dzieci, czy chciałyby być z Jezusem w ło-
dzi i dlaczego? (Dobrze, jeśli na to pytanie odpowie też osoba prowadząca).
Prowadzący wyjaśnia: apostołowie – kiedy byli przerażeni, kiedy potrzebowali ratunku – 
z pomocą przyszedł im Pan Jezus. Byli z Nim w jednej łodzi. Czasami do łodzi porównuje 
się Kościół. Mam propozycję, abyśmy teraz zrobili swoją łódź. Niech ona nam przypomi-
na, że od dnia chrztu należymy do Kościoła, tej łodzi, w której zawsze jest Pan Jezus. Ale 
są też i inni – młodzi, starzy, zdrowi, chorzy, księża, biskupi, dzieci, ci, których lubimy, i ci, 
za którymi nie przepadamy… Łączy nas to, że jesteśmy ochrzczeni. Wszyscy zmierzamy tą 
samą drogą. Pomyślcie teraz o swoim Kościele. Jaki on jest? Za co go lubicie? Co wam się 
w nim najbardziej podoba? A może jest coś, co was w nim smuci? 

AKTYWNOŚĆ I PORUSZENIE WYOBRAŹNI
Prowadzący przedstawia dzieciom propozycję. Do łodzi narysowanej na dużym arkuszu 
papieru może dołączyć żagle (patrz zał. 1). Prosi, aby każde dziecko na swoim żaglu pisem-
nie odpowiedziało na wybrane pytanie (pewnie będą tacy, którzy zechcą odpowiedzieć na 
więcej niż jedno pytanie, niech to uczynią na oddzielnych żaglach). Kiedy dziecko skończy 
przygotowanie swojego żagla, przyklejamy go do masztu łodzi. 

Przykładowe pytania: 
Czy dobrze jest być w jednej łodzi z Jezusem? Dlaczego?
Jaką przygodę chciałbyś przeżyć z Jezusem? 
Co lubisz w swoim kościele? 
Co lubisz, albo czego nie lubisz, na lekcjach religii? 
Czy Kościół jest potrzebny? Dlaczego?
Co ważnego chciałbyś/chciałabyś powiedzieć swojemu księdzu? 
Czy należysz do jakieś grupy w swojej parafi i? Dlaczego? 
Czyich opowieści o Jezusie lubisz słuchać? Co w nich najbardziej Ci się podoba? 



ZAŁĄCZNIK 1

klasa .........
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III. 1. SCENARIUSZ SPOTKANIA DLA DZIECI Z KLAS 4—6
KOŚCIÓŁ MOICH MARZEŃ (ESCAPE ROOM)

Cel: Wejście z dziećmi na drogę synodalną – usłyszenie, co dzieci chcą nam powiedzieć 
o Kościele.

CELE SZCZEGÓŁOWE
• wyjaśnienie, czym jest synod
• wspólne przeżycie zabawy w  czasie, której odkryjemy, że jesteśmy częścią wspólnoty 
Kościoła 
• odkrycie swoich marzeń o Kościele

MATERIAŁY POMOCNICZE
• Biblia
• logo Synodu
• pudełka, balony, koperty
• pisaki, ołówki
• kartki z poszczególnymi zadaniami

WPROWADZENIE 
Prowadzący krótko opowiada dzieciom o trwającym w Kościele Synodzie. Czym on jest 
i dlaczego jest nam potrzebny. Wyjaśnia, że to spotkanie jest po to, aby włączyć się w tę 
drogę i wspólnie porozmawiać o Kościele. Proponuje, aby zrobić to w wyjątkowy sposób: 
bawiąc się w escape roomie. 

PRZEBIEG ZABAWY
Uczestników dzielimy na grupy, najlepiej 3–4 osobowe. Zadania musimy mieć przygoto-
wane zgodnie z liczbą grup, którą będziemy mieć w danej klasie/wspólnocie. Każdej gru-
pie wręczamy list.

ZADANIE PIERWSZE: do pudełka oznaczonego cyfrą 15 wkładamy kartkę z  zadaniem 1 
oraz porozcinane karteczki w kształcie trójkątów – patrz załącznik 1.
ZADANIE DRUGIE: można je umieścić w kopercie, pudełku, woreczku z symbolem DYNI. 
W wybranym przez nas pojemniku musi się znaleźć kartka z zadaniem 2 oraz ciąg wyra-
zowy – patrz załącznik 2.
ZADANIE TRZECIE: kartkę z zadaniem numer 3 oraz kwiat z wypisanymi imionami – patrz 
załącznik numer 3 – umieszczamy w nadmuchanym balonie z cyfrą 6. Balony możemy za-
wiesić, ukryć na półkach itp. Po rozwiązaniu tego zadania poszczególne grupy zgłaszają 
się do osoby prowadzącej i otrzymują zadanie 4. Warunkiem otrzymania tego zadania 
jest podanie właściwej cyfry, czyli 6.
ZADANIE CZWARTE: uczestnicy gry muszą wpisać kolejno zdobywane cyfry – 9-6-6 – czyli 
rok chrztu Polski. Po ustaleniu, który władca w roku 966 przyjął chrzest, odszukują koper-
ty z literą „M”.
ZADANIE PIĄTE: umieszczamy je w kopercie oznaczonej literą „M”. WAŻNE – kartki z nie-
dokończonymi zdaniami muszą być dostępne dla każdego uczestnika, gdyż one będą sta-
nowić dla nas materiał potrzebny do stworzenia syntezy. 
Po wykonaniu zadania 5 uczniowie mogą kartki z dokończonymi zdaniami wrzucić do pu-
dełka z napisem NA WSPÓLNEJ DRODZE. Następnie osoba prowadząca może odczytać po-
szczególne zadania. W przypadku dzieci warto zaznaczyć, że nie oceniamy wypowiedzi ani 
nie zgadujemy, kto to napisał. Zachęcamy dzieci do wsłuchania się, co inni mówili o Kościele. 

SYNTEZA
Na podstawie kartek z dokończonymi zdaniami osoba prowadząca opracowuje syntezę. 



Drogi Młody Przyjacielu! 

Mam nadzieję, że lubisz przygody :) :)
Chcę Cię zaprosić do wykonania kilku zadań, dzięki temu będziesz 
mógł/mogła przypomnieć sobie to, co już wiesz, dowiedzieć się 
nowych rzeczy, na chwilę przenieść się w czasie…
Wyruszamy w podróż! Policz, ile osób przedstawia logo Synodu.

Teraz odnajdź w sali przedmiot oznaczony cyfrą zgodną z liczbą 
osób w logo. Tam czeka na Ciebie pierwsze zadanie! 

ZADANIE 1 

Ułóż duży trójkąt, dopasowując odpowiednio w pary. 
Dowiesz się, kto jest kim i co robi w Kościele.

Policz pary. 
Oto pierwsza cyfra kodu:

CYFRA …………………

Po odgadnięciu cyfry znajdź w sali owoc, którego nazwa 
zaczyna się na tę samą literę co powyższa cyfra. 
Tam czeka na Ciebie kolejne zadanie :)
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ZADANIE 2

Oczytaj co drugie słowo. 

O jakim dniu jest tu mowa? 
Ile dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa miało miejsce 
to wydarzenie? 
Jeśli nie pamiętasz, możesz sprawdzić w Biblii Dz 2, 1-4.

Od cyfry mówiącej o tym dniu odejmij 44, a otrzymasz drugą 
cyfrę kodu.

…… - 44 = ……

CYFRA …………………

A teraz znajdź w sali przedmiot oznaczony tą cyfrą 



ZADANIE 3 

W płatkach kwiatu wpisano imiona postaci, które związane są 
z historiami biblijnymi. 
Wybierz tylko imiona apostołów. Ilu znalazłeś/znalazłaś? 

Jeśli nie masz pewności, możesz sprawdzić Łk 6, 12-16.

To już trzecia cyfra kodu. 

CYFRA …………………

Po odnalezieniu imion apostołów podejdź do osoby prowadzącej, 
podaj liczbę znalezionych imion. Jeśli zadanie wykonałeś/ 
wykonałaś dobrze, otrzymasz następne zadanie :):):)



Kwiecień 966 
To był piękny dzień. Woda spływała po mojej głowie, kiedy biskup Jordan 
wypowiadał słowa „Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. 
Dzień mojego chrztu. Dzień, w którym rozpoczęła się moja przygoda 
z Jezusem, z Bogiem. Pomyślałem sobie, że bardzo bym chciał, aby i moi 
poddani przyjęli chrzest. I have a dream! Aby każdy mieszkaniec kraju 
Polan mógł się stać przyjacielem Boga. Marzę, by wybudowano tu piękne 
świątynie, w których ludzie będą wielbić Boga. I wszyscy ochrzczeni, którzy 
będą się tu modlić i słuchać Słów Boga — będą się szanować, pomagać 
sobie wzajemnie, troszczyć się szczególnie o tych, którzy są słabsi. O tak! 
Takie są moje marzenia! 
Ciekawe, czy za tysiąc lat nadal bedą tu mieszkać ludzie kochający Boga? 
Czy nadal bedą tu ludzie chodzący do Kościoła? Jaki będzie ten Kościół? 

ZADANIE 4

Wpisz zdobyte cyfry

……………….............…..

Czy pamiętasz, co wydarzyło się w roku, który utworzyły cyfry? 
Jakie znaczenie to wydarzenie miało dla Polski?
Jakie znaczenie to wydarzenia ma dla nas? 

Znajdź kopertę oznaczoną imieniem władcy, który jest związany 
ze wspomnianym wydarzeniem. Czeka tam na Ciebie krótka 
historia. Najpierw przeczytaj historię, a następnie wykonaj 
zadanie. 

Gdyby w czasach Mieszka I istniały social media, 
kto wie może zachowałby się taki wpis: 

Moi Drodzy! 
Spróbujmy pomóc Mieszkowi. Spróbujmy znaleźć odpowiedzi 
na pytania władcy. Zachęcam Was do wykonania zadania 5. 
Proszę niech teraz każdy/każda z Was weźmie kartkę 
i samodzielnie dokończy zdania ;) ;) ;)



ZADANIE 5

Dokończ zdania:

Mnie Kościół kojarzy się z…

Przyszło mi to głowy, ponieważ…

W Kościele lubię….

Marzę, aby w Kościele…



Archidiecezjalny Zespół Synodalny 
Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań

synod@archpoznan.pl
(+48) 662 839 355 (jeśli nie uda się połączyć, prosimy o SMS)

www.synodpoznan.pl 
Facebook: Synod.Poznan | Instagram: synod.poznan
Youtube: Synod Poznań | Spotify: Synod w Poznaniu



Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w  nim żyje. Bądź 
wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).
Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się 
nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. 
Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku 
między ludźmi.
Rozmawiaj z  każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. 
Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspoka-
jaj i okazuj dobroć.
Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. 
Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, 
jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co 
tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, 
radą, pomocą, sercem.
Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak 
Ty korzystasz z pracy drugich.
Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim 
i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebują-
cych wokół siebie.
Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.
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