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  األم تريزا  اسم الموضوع:

 البراعم :الفئة المستهدفة 

  دقيقة ٤٥ مدة االجتماع:  

  ٢ وؤلين الالزمين للتطبيق:سعدد الم 

  :سير االجتماع 
ةدصالة ال )1   الصالة الربانية : ا

 

  المرفق بالملف بعنوان "قصة األم تريزا" power point ــيقوم المسؤول بعرض ملف ال

  .جتماعيبها لمعرفة عنوان اإلعلى البراعم لترت حرفمن األ يتم طرح مجموعة : )  21Slide+( مقدمة االجتماع )2

 

 المحتوى:  )3

 3-11( الجزء األولSlides ( : ـــالملف ب ةستعانباإل ةم تريزا على شكل قصعطاء معلومات عن األإ power point : 

 م تريزا في عائلة مسيحية كاثوليكيةولدت األ -

 يمان اإلبكثر وتعلقت أ هانيماإوالدها وزاد سنوات توفى  ١٠ــ في عمر ال -

 سنة ١٢ــخرين في عمر الح لديها شعور بالرغبة في خدمة اآلصبأ -

 م تريزا خذت اسم األأمن ثم دخلت الدير و -

 ا ا وضعفً كثر الناس فقرً اهتمت باألطفال والمشردين وأ -

 م تريزا الكثير من الجوائز تلقت األوسست جماعة رهبانية أ -

  ١٩٩٧عام  تيتوف -

  ١٩٩٨ة هندية من ورم خبيث عام مرأعملت على شفاء ا -

 لى رتبة القديسة في الفاتيكان إرفعها البابا فرنسيس  ٢٠١٦في عام  -

ً ونشرح  ،في المجتمع وفي العالم كاملكان لها أثر كبير سة وكيف ع والكنيم تريزا في المجتمراعم أهمية األللب أيضا

ً حيّ  كانت مثاالً    . في الكتاب المقدسعلى تطبيق كالم هللا ا

 

  12( الجزء الثاSlide ( : ة لهم وهيموجهالسئلة نتناقش مع البراعم بمجموعة من األ :  

    ؟قوم بتطبيق الوصايا العشرأ اآلن هل أنا -

  ؟خالصبإ ةأعمل واجباتي المدرسي اآلن هل أنا -

  إزعاج أحد منهم؟قوم بأحب عائلتي أو أ اآلن أناهل  -

  ؟قوم بالنميمة عليهمائي أو أساعد أصدقأ اآلن أناهل  -

  نه هو الذي يكتب )  كل ،نا مجرد قلم بيد هللاأم تريزا ( وننهي بمقولة لأل  
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 ثالجزء الثال :  

  م تريزا:ألعن االتالية  القصةللبراعم نسرد  ،في هذا الجزء
 العائلة كانت .رةخبرنا عن عائلة هندوسية فقيلى بيتنا وأإطفلة صغيرة جاء رجل  مسيات عندما كنتُ في إحدى األ

 ً  الجوع في رأيتُ  وهناك ،ليهمإ صحن من الطعام وذهبتُ  تُ فأخذ ؛ياممنذ أ مكونة من ثمانية أوالد لم يأكلوا شيئا
ن لهم م في صحالطعانصف  تْ لقد وضعَ  .شاكرة فقسمته نصفين م الصحنَ األ تْ ذَ عندما أخَ  وتعجبتُ  ،األطفالعيون 

ي ي وهت لقال" ؟ بالطعامفعلتِ  ذاما: "سألتها .عد قليل والصحن فارغوخرجت لتعود ب ،خر في صحناآلالنصف و
ً : "لى باب جيرانهمإتشير      .لكثيرا لى بيتي وقد تعلمتُ إ رجعتُ ف "،ياملم يأكلوا مثلنا منذ أ وهم أيضا

  ...عندما نبدأ بتقاسم ما هو موجود... تسألوني متى ينتهي الجوع؟  ...
   

  : سئلة للمناقشةأ )4

  ل البراعم:د االنتهاء من القصة نسأعن
   ؟ساعدليش أنا الزم أ -
  ؟خدمليش أنا الزم أ -
  ؟حب غيريليش أنا الزم أ -
   ؟حترم غيريليش أنا الزم أ -
   ؟م تريزا والكنيسة والشبيبة بعلمونا نخدمليش األ -

  .حبب كل الناس كنفسك)(أنجيل جل ما تعلمناه من اإلكل ذلك من أالجواب يكون              
  

  تمع والمحبة والعطاء بعنوان "الخدمة" في المج ةعن الخدم المرفق بالملففيديو اليقوم المسؤول بعرض 

  خرين ومساعدتهمونتعلم من الفيديو خدمة اآل

 

 واحدة ةثم يشارك الجميع الحروف على الكاميرا وخالل دقيق ةيكتب كل برعم حرف على ورقأن لعب لعبة وهي ن :شاط )5

  اعم.ها البرخرى التي كتبن تكون هذه الكلمات من الحروف األممكن من الكلمات بشرط أ كبر قدرم أيجب أن يجمع البرع

  

كد وبتأ ،ومل ير هللا كلنا كلنا ونشكإنه اليوم وكل يوم الزم يكون يوم جميل ومميز م تريزا أهيك منتعلم من األ ونحن : الختام )6

 يك الزمعشان ه ،سوعلنا وما بخلينا نوثق بيإنه الخوف بكون عائق أل ما نخافانو كمان  على تعاليم يسوع م تريزااألعلينا 

 بين صحابيو .خطأ كبرأنه االستسالم هو ستسلم ألأوتكون صعبة مو الزم  ةغلعمل شأولما بدي م كل حياتي ليسوع، سلّ أ

د ون أسعنا بكأاعدهم سأنه لما خرين ألالزم أساعد اآل ماً صل كل الشرور ودائهي أ ةوعيلتي مو الزم أكون أناني ألنه األناني

امحة المس يسوع عشان غفر لغيري زيأسامح وأوعشان هيك الزم  ،كون حقودأو أكذب أ بداً أانه مو الزم وبنتعلم  .شخص

قصد متم أخذ اإلنتهاء ي . وعندر مهمةيكتحلى هدية والزم أحب عيلتي وكل الناس ألنه الحب أعظم شيء والعيلة أبتكون 

 ب عائلتي.حن أألليوم وهو 

  
     بعد انتهاء االجتماع: 

م ات عن األعطاء معلومإشخاص من البراعم أو لمن يرغب في التكلم عن مدى إستفادته من اإلجتماع أو أ ٣يتم اختيار 
 ً  على صفحة الشبيبة. تريزا من خالل تصوير نفسه فيديو ويتم عرضه الحقا


