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SŁOWO ŻYCIA

Logika Jezusa i Ewangelii
zawsze mówi, że otrzymujemy,
aby się dzielić, a nie po to,
by gromadzić dla siebie.
Jest to również zaproszenie dla
nas wszystkich do rozpoznania
tego, co otrzymaliśmy: energii,
talentów, umiejętności, dóbr
materialnych i oddania ich
na służbę innym.

Radość z
Dzielenia się

DO DAWANIA DARMO…
On sam dawał jako pierwszy:
zdrowie chorym, przebaczenie
grzesznikom, życie
nam wszystkim.
JEZUS WYMAGA SZCZODROŚCI
W MIEJSCE EGOISTYCZNEGO
INSTYNKTU ZAGARNIANIA
DLA SIEBIE; WYMAGA
POŚWIĘCENIA UWAGI
DRUGIEMU; PRAGNIE
KULTURY DAWANIA
W MIEJSCE KULTURY
POSIADANIA.

WYTNIJ I ZŁÓŻ

“Darmo otrzymaliście,
darmo dawajcie”

W Działaniu

«W Ewangelii często Jezus
zachęca nas do dawania:
do dawania biednym, temu,
kto prosi, do nakarmienia tego,
kto jest głodny,
do podarowania płaszcza temu,
kto prosi o szatę;
Miłość wyostrzy nasze spojrzenie,
abyśmy dostrzegali, czego
potrzebują inni oraz jak tym
potrzebom zaradzić w sposób
twórczy i szczodry. A owoce?
Dary będą krążyć, bo miłość
przywołuje miłość.
Radość się zwielokrotni, gdyż
"więcej szczęścia jest w dawaniu
aniżeli w braniu"»
(Dz 20,35) 1.
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Doświadczenia

Oto jak to działa:
Każdy zobowiązuje się napisać
lub narysować na karteczce rzecz
lub czynność, które podarował
w ciągu dnia (długopis, uśmiech,
kanapka itp).
Karteczkę należy wrzucić
do skarbonki dawania
(pudełko przygotowane
wcześniej)
W ten sposób skarbonka
zostanie wypełniona aktami
szczodrości. Na następnym
spotkaniu każdy otworzy swoją
„skarbonkę dawania”,
aby podzielić się z innymi
doświadczeniami.

Materiał:
Każdy zabiera do domu
pudełko, przygotowane jako
skarbonka oraz karteczki,
na których będzie pisał
doświadczenia.

ze świata:

Vergence z Konga:

Skarbonka
Dawania

«Idąc do szkoły,
byłam bardzo głodna.
Po drodze spotkałam wujka,
który dał mi pieniądze
na bułkę, ale trochę dalej
zobaczyłam bardzo biednego
człowieka.

Natychmiast pomyślałam,
by dać mu te pieniądze.
Moja przyjaciółka, która była
ze mną, powiedziała,
żebym mu nie dawała,
żebym pomyślała o sobie!
Ale powiedziałam sobie:
Jutro będę miała co zjeść,
a ten biedny?

Dałam mu pieniądze,
które miałam, a w sercu
poczułam wielką
radość».
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