Karta Pamięci
W TYM MIESIĄCU BĘDĘ
STARAĆ SIĘ:

Interesujące jest to pytanie Jezusa!
Tymi słowami Jezus wzywa swych uczniów do
naśladowania Boga Ojca w Jego miłości. Jeżeli
chcemy być Jego dziećmi, powinniśmy kochać
naszych bliźnich tak, jak On ich kocha.

Ale jakie cechy ma mieć
ta miłość?
Pierwszą, najbardziej wyróżniającą cechą
miłości Boga Ojca jest jej absolutna
bezinteresowność..

GRATIS? Ale w ten sposób przeciwstawia
się miłości świata, która opiera się
na wymianie i życzliwości, kochając tych,
którzy nas kochają albo dlatego, że są mili.
Ojciec Niebieski kocha nas nie dlatego, że jesteśmy
dobrzy, duchowo piękni i dlatego zasługujemy na
Jego uwagę i błogosławieństwo, wręcz przeciwnie:
On kochając nas, obdarza nas dobrem
oraz duchowym pięknem swojej łaski, sprawiając,
że stajemy się Jego przyjaciółmi i Jego dziećmi.
Zrozumiałem, będę próbować kochać
nie oczekując niczego w zamian, czy tak?
Tak, ale inną cechą miłości Boga Ojca jest jej
powszechność. Bóg kocha wszystkich
bez różnicy.

Więc muszę kochać wszystkich?
Tak, czy wydaje ci się to trudne?
Myślę o tych, których trudno kochać.
Muszę kochać także ich?
Ta miłość Boża nie mogłaby być bezinteresowna
i twórcza jeśli nie byłaby całkowicie skierowana
gdziekolwiek jest brak miłości, by tę próżnię
wypełnić.

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

Pewnego razu jeden z moich kolegów
poprosił mnie abym pożyczył mu moje
obuwie sportowe więc mu je dałem.
Kilka dni później musiałem poprosić go
o jakąś notatkę z lekcji, ale on mi
odmówił.
Tego samego dnia on mnie poprosił
o coś, a ja pamiętając jak on
zareagował wcześniej na moją prośbę,
chciałem odpowiedzieć podobnie.
Było mi trudno przebaczyć,
ale przypomniałem sobie,
że powinniśmy kochać
nie oczekując niczego w zamian,
i pospieszyłem mu z pomocą.
(L. M.O.)

«Jeśli miłujecie tych tylko, którzy was
miłują, jakaż za to [należy się] wam
wdzięczność?» (Łk 6,32)

MIŁOŚĆ... BEZINTERESOWNA

Dwaj moi koledzy w szkole zaczęli się
kłócić tak że się pobili.
Poczułem, że muszę coś zrobić więc
zbliżyłem się aby ich powstrzymać,
ale oni kontynuowali bójkę.
Kiedy znalazłem się pośród nich
otrzymałem przypadkowo cios w twarz
i zacząłem krwawić. Widząc, że jestem
ranny przestali się bić i przejęli się bardzo
moim widokiem, pytając jak się to stało
i towarzysząc mi na pogotowiu.
Kiedy nauczyciel odpowiedzialny
za dyscyplinę spytał mnie co się
wydarzyło, nie oskarżyłem moich
kolegów. Nawet mając rozciętą wargę
czułem wielką radość ponieważ
odniosłem sukces we wprowadzaniu
pokoju między moimi kolegami.
(José - Chile)
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KOCHAĆ JAKO PIERWSZY,
HOJNĄ MIŁOŚCIĄ, BUDUJĄC
SOLIDARNOŚĆ, PRZYJMUJĄC
WSZYSTKICH, SZCZEGÓLNIE
KIERUJĄC SIĘ DO TYCH,
Z KTÓRYMI JEST NAJTRUDNIEJ.

KOCHAĆ
NIE OCZEKUJĄC
NA REZULTATY.

W Działaniu…
MOIMI DZIAŁANIAMI CHCĘ

WYPEŁNIAĆ “PRÓŻNIĘ”

MIŁOŚCI, KTÓRĄ SPOTYKAM

Oto, dlaczego Ojciec Niebieski kocha również
te dzieci, które są niewdzięczne, zbuntowane,
albo się od Niego oddaliły; co więcej: to one
szczególnie przyciągają Jego Miłość.
Z komentarza Chiary Lubich - Adaptacja pod redakcją Centrum Gen 3

W “KADRACH”
MOJEGO DNIA.
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WYCINAJĄC TĘ CZĘŚĆ I ZGINAJĄC JĄ OTRZYMASZ KARTĘ POŻYTECZNĄ W PODRÓŻY.
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