
Czytanie (Księga Rut 1:12.14,16-18)

Noemi powiedziała: «Wróćcie, moje córki, czemu idziecie ze 
mną? […]»

Znowu zaczęły głośno płakać. Potem Orpa ucałowała swoją 
teściową, a Rut pozostała przy niej. 

Odpowiedziała Rut: «Nie nalegaj na mnie, abym opuściła 
ciebie i abym odeszła od ciebie, gdyż: gdzie ty pójdziesz, tam 
ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, twój 
naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim 
Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam będę 
pogrzebana. Niech mi Pan to uczyni
i tamto dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć
oddzieli mnie od ciebie!»

Noemi widząc, że Rut uporczywie obstaje przy tym, aby iść z 
nią, przestała mówić do niej o tym. 

Czas refleksji

Historia Rut i Noemi to przepiękna opowieść o dwóch 
kobietach, które w trudnych czasach pozostały wierne Bogu i 
sobie nawzajem.

Potrzeba dużo czasu na zawiązanie solidnej, dobrej 
wypróbowanej przyjaźni. Bóg stawia na naszej drodze 
przyjaciół wtedy, kiedy najbardziej ich potrzebujemy. Możemy 
przyjąć ich jako dar od Boga.
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Czasami nasi przyjaciele są niedoskonali i popełniają błędy, 
ale przecież my także popełniamy błędy i nie chcielibyśmy 
być opuszczeni przez naszych przyjaciół w podobnej sytuacji.

> Pomyśl o jakimś twoim przyjacielu i wyjaśnij innym, za 
co ją/go lubisz.

> Dlaczego twoim zdaniem przyjaciele są w życiu ważni?
> Przypomnij sobie sytuację, w której przyjaciel okazał ci 

pomocną dłoń. 

Łańcuch przyjaźni

Utwórz twój łańcuch przyjaźni wzorując się na rysunkach.



Gry i zabawy

> Jedni drugich noście 

W przyjaźni czasami podtrzymuje się wzajemnie i przygarnia.

Wzorując się na obrazkach spróbujcie „nosić się” nawzajem. 



Jeśli  chcecie  się  podzielić  waszymi 
przeżyciami  z  grupą,  która  przygotowała 
spotkania  w  Olindzie,  lub  jeśli  chcesz 
porozmawiać  osobiście  z  członkami  tej 
ekipy, napisz do nas bezpośrednio lub wyślij 
krótki film na adres

  olindateam@taize.fr

> Komplementy

Na niewielkich kartkach papieru zapiszcie imiona wszystkich 
członków rodziny. 

Włóżcie karteczki do worka, aby następnie losować po jednej 
kartce. 

Po wylosowaniu każdego  imienia, wszyscy muszą wymienić 
jakąś jego zaletę, komplement pod jego adresem, coś miłego 
na jego temat. 


