> Na początku nie chciałam z nim rozmawiać, ale to,
że Ewangelia zachęca, by przebaczyć także wrogowi
nie dawało mi spokoju i prosiłam Jezusa, by pomógł
mi uczynić ten krok.
Miłość koleżanek, które ze mną żyją Słowem
ŻYCIA pomogła mi i, z okazji Dnia Ojca,
postanowiłam zrobić mu prezent, aby pokazać,
że mu przebaczyłam.

«Nie uskarżajcie się, bracia,
jeden na drugiego».

Nie jest łatwo żyć w tej sytuacji, ale zrozumiałam,
że wszyscy mogą pomylić się i muszą mieć
szansę, by zacząć na nowo.
;-) H. – Brazylia
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MOJA
KONKRETNA
ODPOWIEDŹ:

Wyjaśnij mi dlaczego Apostoł Jakub napisał
te słowa?
Już w czasach pierwszych wspólnot
chrześcijańskich zdarzało się to, co można
zauważyć także dziś w naszych wspólnotach:
trudność życia naszą wiarą, którą potwierdzają
sytuacje i postępowanie nasze i naszych braci,
nie będące w zgodzie z ideałem chrześcijańskim.
A co to powoduje?
Te sytuacje powodują złe samopoczucie, nieufność,
która często przekształca się w narzekanie.
Kiedy tak się stanie, co robić?

Pierwszą reakcją chrześcijanina nie powinna być
niecierpliwość i zawziętość, lecz postawa, jakiej
uczy Jezus.
A jakie jest Jego nauczanie?

> Mój gest wzruszył go i wtedy powiedział mi,
że najważniejsze dla niego były dzieci.
Odtąd nasze stosunki zmieniły się: poczułam
jakby na nowo otworzyła się brama do mojego
serca. Kiedy w pewnej rozmowie telefonicznej
zwierzył mi się, że czuje się samotny, skorzystałam
z okazji, aby powiedzieć mu o moim odkryciu, że Bóg
nas kocha nieskończenie. Serdecznie mnie pozdrowił
mówiąc, że chętnie spotkałby się ze mną, aby jeszcze
porozmawiać.

Karta Pamięci

On prosi o cierpliwość, wyrozumiałość
i miłosierdzie w stosunku do braci, aby mieć miłość
zdolną do rozwijania tych zalążków dobra,
które zostały zasiane w każdym z nas.
Jak więc mogę żyć Słowem ŻYCIA
z tego miesiąca?
My także należymy do różnych wspólnot
(rodzina, szkoła, miejsce zamieszkania, parafia…),
w których niestety może dojść do sytuacji, które
nie są dobre: inny sposób widzenia, brak
konsekwencji w postępowaniu, które nas zasmuca
i budzi nasz sprzeciw…

W PRZYPADKU
BRAKU MIŁOŚCI LUB
ZAANGAŻOWANIA
INNYCH,
ODPOWIADAM
WIĘKSZĄ MIŁOŚCIĄ I
ZAANGAŻOWANIEM
Z MOJEJ STRONY.

W Działaniu…
Gdzie jest MAŁO MIŁOŚCI będę
starać się dać WIĘCEJ MIŁOŚCI

To wymaga od nas AKTYWNEJ ODPOWIEDZI:

Dawać WIĘCEJ Miłości tam, gdzie jest jej
zbyt mało!
Z komentarza Chiary Lubich - Adaptacja pod redakcją Centrum Gen 3

Ilekroć zauważę brak miłości
z mojej strony albo kogoś innego,
będę starać się zrobić 3 gesty
miłości wobec innej osoby.

WYCINAJĄC TĘ CZĘŚĆ I ZGINAJĄC JĄ OTRZYMASZ ZAKŁADKĘ – POMOCNIKA W PODRÓŻY

> Miałam 12 lat kiedy moi rodzice zdecydowali się
na separację. To bardzo mnie zabolało ponieważ
nie potrafiłam przebaczyć tacie, że nas zostawił,
zakładając inną rodzinę.

(Jk 5,9)

WYTNIJ I ZŁÓŻ NA PÓŁ. Możesz wykorzystać środek do zapisywania doświadczeń z życia tym Słowem Życia
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