Poczułam, że Jezus postawił ją na mojej
drodze, bym mogła okazać jej miłość.
Zapoznałam się z nią i razem z koleżankami
i kolegami zaczęliśmy jej pomagać.
Na urodziny kupiliśmy jej pióro
i zaśpiewaliśmy 'STO LAT'. Każdego ranka,
na zmianę, pomagamy jej wejść po schodach,
a kiedy idziemy do sali gimnastycznej,
niektórzy robią z nią małe ćwiczenia.
Na początku nie nadążała z przepisywaniem
z tablicy i odrabianiem samodzielnie lekcji,
teraz, z naszą pomocą, pisze prędzej i odnosi
sukcesy w nauce. Nauczyciele zauważyli te
zmiany, a jej mama, kiedy ją spotykamy,
nieustannie nam dziękuje.
Aby pójść do niej, ze względu na odległość
zajmuje mi to całe popołudnie, ale czuję,
że nie jest to strata czasu: wieczorem mam
w sercu bardzo wielką radość.
Kiedy wybieraliśmy się na wycieczkę
chcieliśmy, żeby poszła z nami: wszyscy
byliśmy do jej dyspozycji aby ponieść ją
na krótkich odcinkach. Wieczorem była
zmęczona, ale szczęśliwa: pierwszy raz mogła
uczestniczyć w wycieczce.
Teraz nie mówi już, że nie może chodzić,
usiłuje zrobić wszystko i często odnosi
sukcesy. Lekarze, którzy opiekują się nią są
zadziwieni jej postępami i nie wiedzą jak to
wytłumaczyć.
My w klasie powiedzielibyśmy:
«To działanie miłości»”.

iBrother
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MIŁOWAĆ BLIŹNIEGO
JAK SIEBIE SAMEGO.

(Gal 5,14 )

Co apostoł Paweł chce powiedzieć,
dając nam to przykazanie?

Mówi nam, co powinno być istotą postawy
chrześcijanina i co powinno go zawsze
inspirować: miłość bliźniego.

Tak, to wiem: nie powinienem
czynić źle innym!
Świetnie, jednak temu, kto kocha,
nie wystarcza tylko unikanie zła. Kto kocha,
otwiera się na innych, chce dobra i czyni je,
daje siebie, aż do oddania życia
dla ukochanej osoby.
Dlatego św. Paweł pisze, że miłując
bliźniego, żyje się w pełni przykazaniami..
Przykazania… Dobrze by było je
sobie przypomnieć. Pierwsze…

Jeśli całe Prawo polega na miłowaniu
bliźniego, to inne przykazania trzeba
traktować jako pomoc: światło i drogowskaz
wśród pogmatwanych sytuacji życiowych
do znalezienia drogi, by miłować bliźnich.
Dlaczego więc Apostoł nie mówi
o miłości Boga?

JAKA JEST MIARA
TEJ MIŁOŚCI?
WYTNIJ I ZŁÓŻ NA PÓŁ. Możesz wykorzystać środek do zapisywania doświadczeń z życia tym Słowem Życia.

“Do mojej klasy doszła dziewczyna
powtarzająca klasę z powodu paraliżu
dziecięcego, choroby, która utrudnia jej
chodzenie.

Karta Pamięci

«Całe Prawo wypełnia się w tym
jednym nakazie: Będziesz miłował
bliźniego swego jak siebie samego»

TRAKTUJMY BLIŹNIEGO
JAK SAMEGO SIEBIE.
TO POWODUJE CAŁKOWITĄ
ZMIANĘ NASZEGO SPOSOBU
MYŚLENIA I DZIAŁANIA.
www.teens4unity.net
iBrother

W Działaniu:

Komunikuję wszystkim moje
doświadczenie jak umiłowałem
bliźniego.

Miłość bliźniego jest wyrazem miłości Boga.
Miłować Boga oznacza bowiem wypełniać
Jego wolę, a Jego wolą jest, byśmy miłowali
bliźniego.
Z komentarza Chiary Lubich - Adaptacja pod redakcją Centrum Gen 3

redazione.gen3@focolare.org
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WYCINAJĄC TĘ CZĘŚĆ I ZGINAJĄC JĄ OTRZYMASZ KARTĘ POŻYTECZNĄ W PODRÓŻY

“A JEŚLI JA BYŁBYM... NA JEGO MIEJSCU?”

