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Шляхом людяності та милосердя
Ведуча 1: Багато визначних днів є в календарі, серед них Покрова – день
нагадування людству про гуманність і милосердя, про обов’язок суспільства
перед тими, хто потребує захисту та підтримки.
Ведучий 1: За легендою, 14 жовтня 910 року мешканці оточеного
Константинополя зібралися у Влахернській церкві, щоб молити Бога за своє
спасіння. Юродивому Андрію було в храмі видіння, ніби Богородиця в
оточенні безлічі святих пройшла в храмі по повітрю, зняла з голови покров і
розкинула його над молільниками в знак того, що бере їх під своє
заступництво. Незабаром облога міста була знята.
Ведуча 2: З того часу, як наш люд став навколішки перед Ісусом
Христом, по всій нашій землі гомонить пісня слави й любові також і на честь
Христової Матері Марії. Величаючи її, наш народ благає в неї опіки й
заступництва в різних потребах цього земного життя.
Ведучий 2: Прикладом втілення милосердя і любові до ближнього,
мужності й незламності, стала для мільйонів людей мати Тереза, лауреат
Нобелівської премії Миру, жінка-легенда ХХ ст., фундаторка Ордену
милосердя, свята при житті, яку в 2003 році Папа Іоанн ІІ причислив до лику
блаженних.
Ведуча 1: В Бейруті вона зупинила бойові дії двох фронтів, щоб вивести
дітей із зони обстрілу Мати Тереза створювала пересувні госпіталі, будувала
приюти в Гарлемі. Вона заснувала першу клініку для хворих на СНІД. В
XX ст. Мати Тереза стала символом милосердя. Нею захоплювалися, перед
нею схиляли свої голови, її обожнювали.
Ведучий 1: «Любов – це служіння», – говорила вона.
«Вчіться любити.
Любов потребує зусиль.
Вона не приходить сама собою».
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Мати Тереза (1910-1997)
Ведуча 2: І сьогодні ми зібралися з вами, щоб поділитися теплом і
щедрістю людських душ, засвітити в душі кожного з нас вогники милосердя.
Учениця: Не говори про доброту,
Коли ти нею сам не сяєш,
Коли у радощах літаєш,
Забувши про чужу біду...
Коли її не маєш ти,
То раниш людяне в людині.
Немає вищої святині,
Ніж чисте сяйво доброти.
Ведучий 2: Сьогодні в Україні проживає 2 млн. одиноких людей, 15 тис.
у будинках-інтернатах, у злиднях живе 1 млн. 150 тис., на вулицях
безпритульні і немічні.
Ми досить часто не помічаємо їх. А вони завжди поруч.
Учень: Живе одинока людина,
Чому ж ми проходимо мимо?
Живе одинока людина,
Ніким у житті не любима.
І серце у неї відкрите
Для ласки людської й привіту,
Печальним льодком оповите.
Віддалене горем від світу.
Чому ж ми не прийдемо в хату,
Її не покличем з собою?
Бо буде одна вікувати
Людина з своєю журбою.
Нам легше, бо ми не самотні.

Учитель української мови і літератури
ЗОШ №7 м. Черкас
Черкащенко Н.Г.
Ходімо ж до неї в світлицю,
І серце людини з безодні
Полине, над нами, як птиця.
Учениця: Кажімо більше ніжних слів,
Комусь всміхаймось ненароком,
То не життя людське коротке,
Короткі в нас слова черстві.
Кажімо більше ніжних слів.
Ведуча 1: Саме дитинство починається з ніжних слів, теплих
материнських та батьківських рук, рідної домівки. Та, на превеликий жаль,
оця найсвятіша, найніжніша пора, перші кроки у світ дорослих нерідко
починаються з чужих людей та інтернатських закладів.
Слайди із фільму «Ванечка»
Ведучий 1: Вони чекають уже не вірячи ні в що, виглядають
найдорожчих, найрідніших людей, не розуміючи, чому їх покинули, чому не
прийдуть і не візьмуть на руки, не пригорнуть, як колись, не заберуть
додому, щоб уже ніколи не розлучатись. На жаль, а для декого, може, й на
щастя, надійним прихистком стають чужі руки чужих людей.
Уривок з ф. «Дом у большой реки»
Ведуча 2: Але не всім щастить на таких людей.
Уривок з ф. «Дом...» (суд)
Ведучий 2: Сьогодні дітей-сиріт у дитячих будинках більше, ніж після
Великої Вітчизняної війни. Серед них 90 відсотків становлять діти-сироти,
які мають живих батьків.
Діти цих батьків стають злими, недобрими. Самі жорстокі, вони
ненавидять весь наш дорослий світ.
Скільки ж людського в душах матерів, які залишають цих дітей?!
Перегляд відеофільму «Відкрий своє серце дітям»
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(за оповіданням «Подарунок від Діда Мороза» В. Коваленко)
Ведуча 1: Ви всі в майбутньому станете батьками. Не допустіть, щоб і
ваші діти поповнили дитячі будинки, зробіть усе, щоб сім'я ваша була міцна,
здорова і дружна.
Бо сім'я для дитини — не тільки перше гніздо, а й школа життя, тому
немає для неї більшого горя, ніж сирітство. Бо дуже гірко живеться сироті.
Танець «Підкидьок»
Ведуча 1: І Валентина Коваленко пише про отой гострий біль, сум і
відчай сироти, бо вона з тих людей, життя яких складається з вічного
неспокою, турбот, недоспаних ночей, бажання писати, віддавати душу, а
зачасту приносити в жертву своє серце дітям, які ніколи не пізнають
батьківської ласки. Їх приголублять на 10 хвилин, і це тоді, коли батьки живіздорові!
Перегляд відеофільму «Рівень людського в людині»
(за оповіданням «Вовчик» В. Коваленко)
Ведучий 2: З давніх-давен церковні дзвони, окрім богослужіння,
повсюдно використовувались і як набат для сповіщення про якесь лихо, біль,
били на сполох під час пожежі, ворожого нашестя.
Сьогодні дзвони б'ють на сполох, закликаючи нас до милосердя і
доброти. Бо тільки милосердя робить нас справжніми людьми.
Поряд з нами живуть, а може доживають свої останні дні ті, кому
допомогти можемо тільки ми. Сьогодні, зараз, бо завтра може бути пізно.
Будьмо милосердні! Бо життя немилосердне до того, хто не вчинив
милосердя.
Ведуча 2: Час невпинно біжить вперед. Збігають хвилини, години,
пливуть роки. Хочеться вірити, що у вас буде все гаразд, хочеться, щоб слова
доброти, почуті сьогодні, ви пронесли крізь усе життя. Пам'ятайте, людина
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на цім світі не вічна, життя коротке і гріх розтринькувати його на погані
справи.
Ведучий 1: Тільки раз ми на землі живемо. Зло нічого не дає крім зла,
вмій прощати, як прощає мати, За добро добром спіши воздати – мудрість
завше доброю була. Витри піт солоний із чола і трудись, забувши про утому,
Бо людина ціниться по тому, чи вона зробила що могла. Скільки сил у неї
вистачало, щоб на світі більше щастя, добра і любові стало. Хочеться, щоб не
черствіли наші душі в щоденних клопотах, серця наші убереглися від усього
злого.
Музична композиція «П’ятий елемент»
(у виконанні дітей-інвалідів)

