SPRAWNOŚĆ
„MIŁOSIERDZIA”
1. Zna uczynki miłosierdzia co do ciała i wyjaśni ich znaczenie
2. Wybierze dwa uczynki i wykaże się wykonaniem ich przez pewien
okres czasu:
Łaknących nakarmić
Pragnących napoić
Nagich przyodziać
Podróżnych w dom przyjąć
Więźniów pocieszać
Chorych nawiedzać
Umarłych pogrzebać

3. Zna uczynki miłosierdzia co do duszy i wyjaśni ich znaczenie
4. Wybierze dwa uczynki i wykaże się wykonaniem ich przez pewien
okres czasu:
Grzesznych upominać
Nieumiejętnych pouczać
Strapionych pocieszać
Krzywdy cierpliwie znosić
Urazy chętnie darować
Modlić się za żywych i umarłych

5. Wie kto ogłosił Rok Miłosierdzia Bożego; kiedy on trwa i do czego
zachęca
6. Przedstawi w skrócie sylwetkę papieża Franciszka
7. Obejrzy film o papieżu miłosierdzia i potrafi powiedzieć kiedy i jaki
Papież najbardziej rozsławił Miłosierdzie Boże.
8. Przedstawi sylwetki św. Faustyny, bł. ks. phm. Stefana Wincentego
Frelichowskiego i św. Jana Pawła II
9. Wraz z zastępem/drużyną/szczepem włączą ZHP w uczynki
miłosierdzia
10. Nakłoni kilka bliskich osób do włączenia się w “akcję miłosierdzia”
11. Wykona wraz z patrolem marsz przynajmniej 20 km i zadedykuje go
jako "pielgrzymke miłosierdzia” podczas której odwiedzą
sanktuarium, kościół, cmentarz lub inne miejsce kultu krzyża

ZHP
Chorągiew Harcerzy w ..............................................................
Hufiec

................................................................

Drużyna

................................................................

KARTA PRÓBY NA SPRAWNOŚĆ
„M I Ł O S I E R D Z I A”
Dopuszczam druha ...............................................................do próby.
Wyznaczam termin ukończenia próby do dnia.....................................
Czuwaj !
................................
Podpis rzeczoznawcy

Data ..............................
Próba
Zadanie

opracował: o.hm. Bartłomiej Piotr Marciniak Kapelan Choragwi Harcerzy w USA

Ocena

Podpis Instruktora

1. Uczynki miłosierdzia co do ciała
2. Wybierze dwa uczynki co do ciała
3. Uczynki miłosierdzia co do duszy
4. Wybierze dwa uczynki co do duszy
5. Rok Miłosierdzia Bożego
6. Sylwetka papieża Franciszka
7. Obejrzy film o papieżu
8. Przedstawi sylwetki
9. ZHP w uczynki miłosierdzia
10. Akcja miłosierdzia
11. Pielgrzymka miłosierdzia

Sprawność przyznano Rozkazem Hufca z dnia....................
................................
Podpis hufcowego
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