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Po kilku “lekcjach” zacząłem dostawać telefony
od mam innych moich kolegów z prośbą abym
pomógł im we francuskim, przy czym miałem
otrzymywać za tę pomoc jakąś gratyfikację
finansową.

Czy nigdy ci się nie zdarzyło, że otrzymałeś
od przyjaciela jakiś podarunek i odczułeś
potrzebę odwzajemnienia się?

A

Tak! Zrobiłeś to by wyrazić prawdziwą
wdzięczność i miłość.
Tak! Aby zrewanżować się:

A

B

Wybrałeś A:
Jeżeli tobie się to zdarza, możesz sobie
wyobrazić, jak to jest u Boga; u Boga, który jest
Miłością. On zawsze odwzajemnia każdy dar,
jaki ofiarujemy naszym bliźnim w Jego Imię
i za każdym razem jesteśmy zaskoczeni.
Wybrałeś B:
Wyobraź sobie, że dar został uczyniony
bezinteresownie, bez nadziei rewanżu,
do każdego kto prosi. Spróbuj. Ale nie, aby
zobaczyć wynik, ale ponieważ kochasz Boga.

B

Ale ja nie mam niczego…
Jesteś tego pewien? Jeżeli tylko chcemy, mamy
skarby niewyczerpane: nasz wolny czas, serce,
uśmiech, radę, naszą kulturę, pokój, nasze słowo,
które może przekonać kogoś posiadającego,
aby podzielił się z tym, który niczego nie ma...

Ale nie wiem, komu mam dawać…

Na koniec roku wszyscy chłopcy zdali
egzamin z francuskiego a ja mogłem dołożyć
swój wkład do kupna motoroweru.
Lorenzo - Włochy
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Karta Pamięci

Rozejrzyj się: przypominasz sobie tamtego
chorego w szpitalu, tamtą samotną panią,
tamtego kolegę bardzo zniechęconego
ponieważ nie odnosi sukcesów w szkole,
tamtego smutnego przyjaciela, brata
potrzebującego pomocy?
Nasz dar otworzy ręce Bogu i On nam je napełni
hojnie w sposób, który spowoduje, że będziemy
mogli dać jeszcze, i więcej, aby zaspokoić potrzeby
wielu.
Z komentarza Chiary Lubich - Adaptacja pod redakcją Centrum Gen 3

Dawajmy, bez
oszczędzania się, naszą
wyrozumiałość, gotowość
wysłuchania, ofiarowujmy
nasz czas, nasze pomysły,
nasze doświadczenia,
możliwości, dobra
materialne, aby podzielić
się nimi z innymi, w taki
sposób, by nie było
nadmiaru i wszystko
krążyło między nami.

W Działaniu…

ZAZNACZĘ ILEKROĆ UDAŁO MI SIĘ
PODAROWAĆ KOMUŚ MOŻLIWOŚĆ
BY ZOSTAŁ WYSŁUCHANY,
ZROZUMIENIE…

WYCINAJĄC TĘ CZĘŚĆ I ZGINAJĄC JĄ OTRZYMASZ KARTĘ POŻYTECZNĄ W PODRÓŻY

W kolejnym roku
znowu poprosił mnie
o pomoc ale tym
razem potrzebował
częstszej pomocy
ponieważ jego
sytuacja nie poprawiła
się. I tak zaczęliśmy
spotykać się raz na
tydzień.

«Dawajcie a będzie wam dane»

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

Jakiś czas temu przyjaciel poprosił mnie
o pomoc we francuskim gdyż miał braki
z tego przedmiotu. Ponieważ jestem dobry
z francuskiego więc postanowiłem mu
pomóc.
Kiedy potrzebował powtórzeń, wołał mnie
i rozwiązywaliśmy zadania w klasie
albo proste przykłady.
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