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Папа Франциск 

оголосив про проведення

Надзвичайного Ювілейного Року, 

приуроченого Божому милосердю. 
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Логотип
Ювілейного

Року  

Милосердя

«Будьте милосердні, як Отець»

«MISERICORDES SICUT PATER» ▬

На ньому зображений Ісус-Добрий Пастир, який

несе на раменах людину, що збилась з дороги, та 

слова:        



Ще з давніх часів благодійність була
великою чеснотою. Цілком природним і
закономірним вважалося допомогти
знедоленому, нещасному, поділитися
шматком хліба, дати притулок
бездомному, захистити старість і
немічність, порятувати хворого чи каліку,
заступитися за беззахисного і
скривдженого.

Милосердя, доброта... 



«Misericordiae vultus» – «Обличчя милосердя»

Якщо ти поділишся

своїм теплом, своєю

любов’ю зі світом, 

любов обов’язково

повернеться до тебе



Милосердя й доброта –
як два крила, на 
яких тримається

людство. 

Вони – багатоликі.
Потреба в них є

повсякчас. 

Доброта людини - у 
її погляді, лагідних

очах, щирій
посмішці. А ще в 

доброму привітному
слові. 
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Словом можна і ранити боляче, якщо воно зле

і безсердечне, і вилікувати, оживити, якщо воно

чуйне та сповнене безмежної турботи.

Милосердя – це переживання, відчуття чужого

болю як свого. Без переживання милосердя

вироджується в холодну благодійність, а без

реальної допомоги переходить в пусту

сентиментальність.
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Завжди приємне добре

слово,

Воно наснагу нам дає.

З ним радісно і все

чудово,

І настрій, і натхнення є.

І можна гори всі

звернути,

Переробити все-усе.

Про відчай і біду забути,

Добре слово



Бо слово в даль тебе несе

І в піднебесся піднімає,

Бо за спиною крила є.

Яку то силу слово має,

Яку енергію дає!

Красоткіна Н.Г. 



Що я можу зробити для покращення життя

вже сьогодні?

Кожен із нас, де б не знаходився,

може робити людям добро.

Допомогти іншій людині перейти

в небезпечному місці дорогу,

пропустити в черзі жінку з

дитиною чи інваліда, подати руку

допомоги в скрутну хвилину,

розділити чиєсь горе — не можна

перелічити всіх випадків, коли

одна людина може і повинна

допомогти іншій.



Головне — не пройти мимо, не відвернутись, не

відводити очей вбік, коли поруч із тобою в

транспорті людина похилого віку або хтось

потребує твоєї допомоги.

Кожна, навіть невеличка зроблена тобою справа,

залишить приємне почуття насамперед у твоїй

власній душі.

Стежина життя...

По ній кожен має пройти гідно. 



Робити добро — це означає

дарувати комусь щастя та радість,

пропонувати свою допомогу. Без

добрих вчинків не існувало б

людське життя.

Добро - це надія на майбутнє

світу, на те, що він не стане

сповненим горя і зла, а стане

радісним, щасливим.

Милосердя - це прагнення всім серцем

допомогти іншим, підтримати матеріально й

духовно, грошима й доброю порадою,

підтримати в радості та втішити у біді.

Краще за все таємно, без зайвого галасу, не

сповіщаючи інших, що ти такий добрий і

хороший
Соломон



Добрі справи – це і добродійність багатих людей, що на свої

гроші будують гімназії і школи, утримують лікарні і будинки

для людей похилого віку, матеріально підтримують таланти і

допомагають одержати освіту бідним людям. Якщо ти

прагнеш до того, щоб твої слова і справи, нехай малі, несли

твоїм близьким, рідним, друзям тепло – це вже багато.

При цьому треба завжди пам’ятати, що доброта в основі

своїй - безкорислива.



Важко уявити, що люди можуть страждати не лише від хвороб

або бідності. Душевний біль може спричинити і холодна

байдужість оточуючих, непривітність. І як образливе слово

може поранити душу, привітне слово може зцілити її.

І нехай кожен із нас задумається: «А чи все я зробив для того,

щоб людям було біля мене затишно, спокійно?». Тож

пам'ятаймо, що доброта - ознака сили, а не слабкості.

І нехай завжди супроводжують слова геніального поета

Т. Шевченка:

«Раз добром нагріте серце - вік не охолоне».



Милосердя – діяльне

співчуття.

Це конкретно виражена

доброта стосовно

нужденних, знедолених. 

Це здатність людини до 

співпереживання, 

душевної щедрості, 

безкорисливого надання

допомоги іншим людям.

Милосердя здатне

подолати всі бар’єри між

своїми і чужими, 

зблизити людей. 



Крок до милосердя…
Здавалося б – це зовсім 

небагато. 

Та інколи і кроку достатньо, 

щоб щось змінилося на краще 

у чиємусь житті, 

у чиїйсь  долі. 



Гете писав: «Перед розумним треба 

схилити голову, а перед добрим 

серцем - стати на коліна».

«Найпрекрасніші і в той час
найщасливіші люди ті, хто прожив
своє життя, піклуючись про щастя
інших».

В. Сухомлинський

Людське життя... Неповторне і 

звичне, радісне і сумне, сповнене 

глибоких переживань, солодке, як 

мед, і гірке, як полин.
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Доброта – найбільша цінність

нашого життя. Це саме та якість, 

що коштує так дешево, але

цінується так дорого. Її не можна

купити ні за які гроші, вона по 

краплиночці виховується

змалечку.

Милосердя — щиросердність, 

співчуття, любов на ділі, 

здатність відгукнутися на чужий

біль. Людям милосердним

притаманне співчуття по 

відношенню до сироти, інваліда, 

тяжко хворої людини, людини

похилого віку, людини, що

потрапила в біду.



Мати Тереза заповідала:

«Якщо ти робиш добро, люди

звинуватять тебе в таємній

корисливості і самолюбстві. І

все ж твори добро! Добро,

зроблене тобою, завтра ж

забудуть. І все ж твори

його! Люди потребують

допомоги, але ж вони стануть

дорікати тобі за це. І все ж

допомагай людям! Віддай

світу найкраще, що маєш, і

натомість одержиш жорстокий

удар. І все ж віддай світу

найкраще, що в тебе є!».



Милосердя, доброта – ці вічні цінності     

роблять нас справжніми людьми.

Отже,  будьмо добрими та милосердними !!!

Люди, нас мільйони... Всі ми різні і чимось

неповторні, мов ті зорі на небі, що горять

своєрідним світлом.

Творімо милосердя і добро,

і пам’ятаймо - це два крила,

на яких тримається людство!
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