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Св. Франциск Салски – живот
Групите ще се състезават. От всяка задача ще получат точки, които ще се записват на
флипчарт.

Франциск Салски като студент:
Да научат определени текстове (мислите на св. Франциск Салски) и на другото място да го
напишат на лист хартия. Ще се оценява, колко текста са успеели да научат и да напишат за 15
минути. Понеже книгите са скъпи, преди да получат текст трябва да обиколят определена
сграда или кола и да решат предложена математическа задача.

Франциск Салски мисионер в Шабле:
Св. Франциск търси хора (Божиите овце), за да ги привлече отново към Бог. Участниците
трябва да търсят листчета с хора. В групата трябва да се редуват и да носят по един човек.
Листчето ще бъде прието, ако ще напишат отзад хубави думи, които би казали на него, ако би
съществувал и те биха искали той да стане техния приятел („Ти си обичано Божие дете“ и
др.).

Франциск Салски става епископ в град Анеси.
Св. Франциск Салски става епископ. Той трябва да проповядва Божието Слово. Групата ще
получи Библия за деца, трябва да подготвят и да разкажат на журито за живот на Исус
Христос (най-важните моменти). Журито ще им оценява тяхната работа.

Мислите на св. Франциск Салски
1. „Ако не се намирам на правилния път, ежедневно ще моля милосърдния Бог, да ме
напътства, за да я намеря.“
2. „Бог ми даде сърце, което не може да отхвърли другия.“
3. „Най-добрите са тези, които умеят да понасят недостатъци на другите.“
4. „Малките жестове могат да имат голямо значение, ако ги правим заради любовта си
към Бог. Бог няма да ни оценява според качествето на службата, а според силата на
любовта с която я вършим.“
5. „Бог, който е Любов, поверил ми е свят на любовта.“
6. „Човешката беднота е голяма. Трябва да съчувстваме на хората. Не бива да губим
надежда, че могат да станат по-добри.“
7. „Който обича егоистично, винаги казва нещо, което не е обмислил хубаво. Горко му на
този човек през целия ден. Когато човекът преодолее желанието да каже лоша дума,
ще посрещне врага си с усмивка и забрави караницата, ще си върне мирното и хубаво
настроение, което е имал в началото.“
8. „Който спечели сърцето на човека, спечелил е целия човек.“
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9. „Хората ще спечелим с любов, отколкото със строгост.“
10. „Сърдечната и спокойна забележка от бащата действа върху поправяне на детето
повече, отколкото гнева или злобата.“
11. „Бог заповяда на дърветата да принасят плод според своя сорт. Същото очаква от нас,
които сме живи дървета на църквата. Всеки трябва да принася плод на духовността
според собствените си възможности в рамката на своето призвание и своята
професия.“
12. „Не пожелавай да станеш това, което не си и не можеш да бъдеш. Но искай да станеш
наистина този, който си и който можеш да станеш.“
13. „Трябва да имаме търпение със себе си, защото на себе си ставаме по-непоносими от
колкото са ни непоносими другите.“
14. „Колкото повече обичаме, толкова по-лесно понасяме трудностите.“
15. „Посвещавам се на Бог толкова, колкото съм мил от любов към Бог към другите.“

