“Bo gdzie jest skarb wasz,
tam będzie i serce wasze”
(Łk 12,34).

Dawać
Nasz Styl
Życia.

Doświadczenia

ze Świata:

W sercu są ukryte nasze
wartości. Serce jest źródłem
naszych konkretnych
wyborów; jest to tajemne
miejsce, w którym rozgrywa
się walka o sens życia, o to,
co jest dla nas tak naprawdę
najważniejsze.

Jeśli się rozejrzymy, wszystko
skłania do gromadzenia dóbr
materialnych, koncentrowania
się na własnych potrzebach...

„Dlaczego Jezus tak bardzo
nalega na oderwanie od dóbr,
że staje się to koniecznym
warunkiem pójścia za Nim?

W małej wiosce w Kongo każdego
ranka Mabe czeka na Lionela aby
towarzyszyć mu w drodze do szkoły:
Lionel jest mały, a droga jest długa
i prowadzi przez las. Ale dziś rano
Lionel poszedł ze swoimi przyjaciółmi.
Po szkole Mabe idzie do domu Lionela
i widzi, że płacze on z powodu butów:
jakieś dziecko ukradło mu je. Mama
beszta go: „Jutro, bez butów, nie
będziesz mógł iść do szkoły!”. Mabe
biegnie do swego domu, bierze parę
butów i w uzgodnieniu z mamą idzie
do szewca, który starannie je
naprawia i poleruje. Szczęśliwy Mabe
zabiera je do Lionela. Następnego
dnia razem idą do szkoły.

On chce, abyśmy byli wolni,
by nasza dusza była wolna od
wszelkich przywiązań i trosk,
abyśmy mogli naprawdę
kochać Go całym sercem,
umysłem i ze wszystkich sił.

ON WYMAGA, ABYŚMY WYRZEKLI
SIĘ DÓBR, PONIEWAŻ PRAGNIE,
ABYŚMY OTWORZYLI SIĘ RÓWNIEŻ
NA DRUGICH.

Najprostszym sposobem
«wyrzeczenia» jest
«podarowanie».

Artur z Argentyny gra na ulicy ze swoimi przyjaciółmi, gdy
przybywa Pablito, biedny chłopiec, który żebrze na ulicy.
„Czy mogę też grać?” - pyta. Wszyscy patrzą na jego
brudne i podarte ubranie, nie chcą się z nim bawić!
Nawet Artur zastanawia się przez chwilę ... ale potem:
“Jest moim przyjacielem – mówi – więc gram z nim!”
Zabiera go do swojej drużynę i razem grają szczęśliwi.
Dziś są urodziny Artura! ‘Driiinn’ …
Artur biegnie, by otworzyć drzwi. To Pablito!
“Trzymaj – mówi, dając mu paczkę – to dla ciebie”.
Artur otwiera ją i znajduje piękny mały samochodzik.
“Kupiłem go z pieniędzy, które zebrałem dzisiaj żebrząc”
- mówi Pablito z radością.

WYTNIJ I ZŁÓŻ

„Serce” jest tym, co najbardziej
intymne, ukryte, istotne. „Skarb”
jest tym, co ma największą
wartość, co daje nam
bezpieczeństwo na dziś
i na przyszłość.

W Działaniu

Co jest naszym skarbem,
za który jesteśmy gotowi
oddać wszystko inne?

Radość
z daru
Chociaż może się nam
wydawać inaczej, mamy wiele
bogactw którymi możemy się
podzielić: mamy w sercu
uczucia, które możemy
innym okazać, radość
w komunikowaniu się;
mamy czas do podarowania,
modlitwy, wewnętrzne
bogactwa, aby się dzielić;
czasami mamy rzeczy, książki,
ubrania, pojazdy, pieniądze...

BÓG DAŁ NAM DOBRA ZIEMI,
KTÓRE POWINNY BYĆ UŻYTE
W SŁUŻBIE WSZYSTKIM.
TAK JAK ROŚLINY CZERPIĄ
Z ZIEMI TYLKO TO, CO JEST
IM POTRZEBNE DO ŻYCIA,
TAK I MY CHCEMY
ZACHOWAĆ TYLKO TO,
CO JEST NAM POTRZEBNE.
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